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WPROWADZENIE

Paznokcie, rękaw płaszcza, buty, nogawki, zgrubienia na palcu
wskazującym i kciuku, wyraz twarzy, mankiety koszuli, ruchy każda z tych rzeczy wyraźnie świadczy o tym, czym zajmuje
się dany człowiek. To nie do pomyślenia, żeby wszystko to
razem wzięte nie doprowadziło kompetentnego detektywa
do rozwiązania każdej sprawy.
SHERLOCK HOLMES, 1892

Jako mały chłopiec zawsze miałem wrażenie, że to, co ludzie mówią, nie
zawsze odpowiada temu, co tak naprawdę mają na myśli lub co czują,
oraz że mogę nakłonić innych do zrobienia tego, na czym mi zależy, je
żeli właściwie odczytam ich prawdziwe uczucia i odpowiednio zaspokoję
potrzeby. Kiedy miałem jedenaście lat, rozpocząłem karierę akwizytora,
handlując po lekcjach gąbkami, żeby zarobić na drobne wydatki. Szybko
się nauczyłem, jak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy dana
osoba coś kupi czy nie. Kiedy ktoś mówił mi, żebym sobie poszedł, ale
trzymał otwarte dłonie, tak że widać było ich wnętrza, wiedziałem,
że lepiej nie ustępować i kontynuować prezentację, ponieważ - m i m o
że zostałem potraktowany lekceważąco - osoba ta nie jest agresywna.
Jeżeli jednak ktoś miękkim głosem kazał mi natychmiast zjeżdżać,
a palcem pokazywał uliczkę lub miał zamkniętą dłoń, wiedziałem, że
nic nie zdziałam. Uwielbiałem swoje zajęcie i byłem w n i m świetny. Jako
nastolatek zacząłem sprzedawać wieczorami naczynia kuchenne, a moja
zdolność odczytywania prawdziwych intencji pozwoliła mi zarobić tyle,
że bardzo wcześnie stać mnie było na kupno pierwszej nieruchomości.
Handel dał mi możliwość bliskich spotkań z ludźmi i przyglądania się
21

im oraz oceniania na podstawie ich mowy ciała, czy coś kupią ode mnie
czy nie. Umiejętność ta okazała się również prawdziwym darem, kiedy
podrywałem dziewczyny na dyskotece. Niemal bezbłędnie potrafiłem
przewidzieć, która zgodzi się ze m n ą zatańczyć, a która odmówi.
Jako dwudziestolatek zacząłem sprzedawać ubezpieczenia na życie.
Pobiłem wówczas kilka rekordów sprzedaży w mojej firmie i zostałem
najmłodszym pracownikiem, któremu udało się sprzedać polisy o war
tości ponad miliona dolarów w pierwszym roku pracy. Osiągnięcie to
zakwalifikowało mnie do członkostwa w prestiżowej organizacji Million
Dollar Round Table* w Stanach Zjednoczonych. W tej nowej dziedzinie
mogłem również z powodzeniem stosować techniki, których nauczyłem
się wcześniej jako sprzedawca naczyń kuchennych i odczytujący mowę
ciała chłopiec. Umiejętność ta gwarantowała mi także powodzenie
w każdym przedsięwzięciu, które wymagało kontaktów z ludźmi.

Nic nie jest takie, jak się wydaje
Zrozumienie, co tak naprawdę dzieje się z drugim człowiekiem, jest
proste; nie łatwe, lecz proste. Polega na dopasowaniu tego, co widzimy
i słyszymy w danym środowisku, a następnie wyciągnięciu prawdopo
dobnych wniosków. Jednak większość ludzi widzi tylko to, co sądzi,
że widzi.
Zilustruje to krótka historia:
Dwóch mężczyzn szło przez las, kiedy nagle natknęli się na duży,
głęboki dół.
- O kurczę... - powiedział jeden. - Wrzućmy do niego kilka kamy
ków i sprawdźmy, jaki jest głęboki.
Zrobili tak i nadsłuchiwali, ale nie dobiegł ich żaden dźwięk.
- O rany, to naprawdę głęboki dół. Jak wrzucimy do niego jeden
z tych dużych kamieni, na pewno coś usłyszymy.

*

Działająca od 1927 r o k u niezależna m i ę d z y n a r o d o w a organizacja zrzeszająca a g e n t ó w

u b e z p i e c z e ń n a życie. O b e c n i e M D R T skupia p o n a d 2 9 tys. najlepszych specjalistów w za
kresie ubezpieczeń na życie i d ł u g o t e r m i n o w y c h oszczędności z 74 krajów świata. To m n i e j
niż 1% wszystkich a g e n t ó w u b e z p i e c z e n i o w y c h - p r a w d z i w a elita [przyp. t ł u m . ] .
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Podnieśli dwa kamienie wielkości piłki nożnej i wrzucili do dołu, ale
znowu odpowiedziała im cisza.
- Patrz, tam, w gąszczu, stoi zardzewiały wagon kolejowy — zauważył
jeden z mężczyzn. - Jeżeli uda nam się go tu zepchnąć, na sto procent
coś usłyszymy.
Z wielkim trudem przyciągnęli ciężki wagon na skraj dołu i zepchnęli,
ale znowu nic.
Nagle z krzaków wyskoczyła koza i zaczęła gnać w ich stronę jak
oszalała. Dobiegłszy do mężczyzn, wpadła między nich, nie zatrzymując
się ani na chwilę. Potem podskoczyła i zniknęła w dole. Mężczyźni stali,
z otwartymi ze zdziwienia ustami.
Po chwili z ktzaków wyszedł rolnik i zwrócił się do nich:
- Hej! Nie widzieliście przypadkiem gdzieś tutaj kozy?
- No właśnie przed chwilą widzieliśmy! W życiu nie spotkało nas nic
bardziej obłędnego! Koza wypadła jak oszalała z krzaków i wskoczyła do
tego dołu!
- Niee... - mtuknął rolnik. - To nie mogła być moja koza. Przywią
załem ją przecież do wagonu kolejowego!

Jak dobrze znasz własną kieszeń?
Czasami mówimy, że znamy coś tak dobrze jak własną kieszeń lub jak
swoje pięć palców, ale badania wykazują, że w rzeczywistości mniej niż
5% ludzi potrafi rozpoznać na zdjęciu swoją dłoń. Prosty eksperyment,
który przeprowadziliśmy na zlecenie pewnego programu telewizyjnego,
dowiódł, że większość ludzi nie potrafi również odczytywać sygnałów
mowy ciała. Eksperyment polegał na tym, że umieściliśmy wielkie
lustro na końcu długiego holu hotelowego. Kiedy wchodziło się do
hotelu, miało się wrażenie, że przez całą szerokość budynku biegnie
długi korytarz z dwoma wejściami. Do sufitu umocowaliśmy doniczki
z dużymi roślinami, które zwieszały się na wysokości ok. 1,5 nad pod
łogą. Kiedy ktoś wchodził do holu, wydawało mu się, że inna osoba
robi jednocześnie to samo z drugiego końca korytarza. Tej „drugiej
osoby" nie dało się łatwo rozpoznać, ponieważ rośliny zakrywały jej
twarz, ale można było wyraźnie dostrzec jej tułów i sposób poruszania
się. Każdy wchodzący obserwował „drugiego gościa hotelowego" przez
pięć do sześciu sekund, zanim skręcił w lewo do recepcji. Kiedy spytano
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badanych, czy rozpoznali owego drugiego „gościa", 8 5 % mężczyzn od
powiedziało przecząco. Większości mężczyzn nie udało się rozpoznać
siebie w lustrze, jeden wręcz zapytał: „Chodzi wam o tego grubego
brzydala?" Jak można się spodziewać, 5 8 % kobiet odpowiedziało, że to
było lustro, a 3 0 % odrzekło, że ta druga osoba wyglądała „znajomo".

Większość mężczyzn i prawie połowa kobiet nie wie, jak
wygląda od szyi w dół.

Jak dobrze potrafisz wychwycić sprzeczności
mowy ciała?
Ludzie na całym świecie zaczęli fascynować się mową ciała polityków,
ponieważ każdy wie, że przedstawiciele tego zawodu czasami twierdzą,
że popierają jakąś ideę, choć tak naprawdę są od tego dalecy, lub też
udają, że są inni niż w rzeczywistości. Politycy przez większość czasu
pomijają milczeniem, uchylają się od wyrażenia jasnej opinii, unikają
odpowiedzi, udają, kłamią, ukrywają swoje emocje i uczucia, stawiają
zasłony dymne oraz machają do nie istniejących przyjaciół w tłumie.
Ale my instynktownie wiemy, że w końcu zdradzą ich sprzeczne sygnały
mowy ciała, tak więc uwielbiamy obserwować ich z bliska, w oczeki
waniu, że na czymś ich przyłapiemy.

Jaki sygnał stanowi ostrzeżenie, że polityk kłamie?
Jego wargi drżą.

Dla innego programu telewizyjnego przeprowadziliśmy kolejny eks
peryment, przy współpracy miejscowego biura informacji turystycznej.
Do biura przychodzili turyści, aby dowiedzieć się, co warto zwiedzić
i zobaczyć w okolicy. Kierowano ich do stanowiska, przy którym siedział
pracownik biura - blondyn z wąsem, ubrany w białą koszulę i krawat.
Po kilku minutach omawiania różnych wariantów podróży mężczyzna
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schylał się za ladę po broszury, całkowicie znikając z pola widzenia tury
stów. Po chwili wyłaniał się inny, ciemnowłosy mężczyzna, bez zarosru,
ubrany w niebieską koszulę, trzymając w ręku broszury, i kontynuował
rozmowę dokładnie od punktu, w którym zakończył ją jego poprzednik.
Niesamowite jest to, że około połowy turystów w ogóle nie zauważyło
zmiany, a mężczyźni byli w tym dwa razy gorsi od kobiet - nie dostrzegli
różnicy nie tylko w mowie ciała, ale nawet w wyglądzie zupełnie innej
osoby! Jeżeli nie posiadasz wrodzonej zdolności odczytywania mowy
ciała lub się tego nie nauczyłeś, z dużym prawdopodobieństwem można
powiedzieć, że również nie wychwytujesz większości sygnałów. Z tej
książki dowiesz się, jak to robić.

Jak pisaliśmy tę książkę
Barbara i ja napisaliśmy tę książkę na podstawie poprzedniej, również
zatytułowanej Mowa ciała [polskie wyd. Jedność; Kielce 2001]. Nie
tylko znacznie poszetzyliśmy zakres tematyczny, ale również wzbo
gaciliśmy ją o wyniki badań z nowych dyscyplin naukowych, takich
jak ewolucyjna biologia i psychologia, oraz technologii, na przykład
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, która pokazuje pro
cesy zachodzące w mózgu. Skonstruowaliśmy książkę tak, aby można
ją było otworzyć na chybił trafił i czytać na niemal dowolnej stronie.
Ograniczyliśmy się głównie do ruchów ciała, wyrazu twarzy i gestów,
ponieważ są to elementy, które należy rozpoznawać, aby wyłowić jak
najwięcej z każdej bezpośredniej rozmowy. Poradnik ten pomoże ci
uzmysłowić sobie niewerbalne wskazówki i sygnały, jakie sam wysyłasz,
oraz pokaże ci, jak je wykorzystać, aby skutecznie się porozumiewać
i wywołać zamierzone reakcje u rozmówcy.
Książka ta analizuje po kolei każdy element mowy ciała i każdy
gest, a ich opisy są na tyle przystępne, aby mogli je zrozumieć wszyscy
czytelnicy. Kilka gestów przeanalizowaliśmy jednak oddzielnie, aby
nie popaść w zbytnie uproszczenia.
Zawsze znajdą się tacy, którzy będą wołać o pomstę do nieba i twier
dzić, że badanie mowy ciała to kolejny sposób wykorzystywania wiedzy
naukowej do krzywdzenia czy dominacji nad innymi poprzez odczy
tywanie ich tajemnic i myśli. My jednak uważamy, że podręcznik na
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temat mowy ciała pomoże ci pojąć, na czym polega komunikowanie się
z innymi ludźmi, dzięki czemu będziesz lepiej rozumiał zarówno ich, jak
i samego siebie. Świadomość, jak coś funkcjonuje, sprawia, że życie z tym
staje łatwiejsze, podczas gdy niewiedza i brak zrozumienia wywołują
lęk i są pożywką dla przesądów i krytycznej postawy. Ornitolog amator
nie obserwuje ptaków po to, by do nich strzelać i zachować jako trofea.
Podobnie wiedza i umiejętności w zakresie odczytywania mowy ciała
służą dobremu celowi, mianowicie temu, aby każde spotkanie z innym
człowiekiem było ekscytującym doświadczeniem.
Aby nie komplikować, zaimek męski odnosi się w równym stopniu
do obu płci, chyba że zaznaczono inaczej.

Twój słownik mowy ciała
Pierwotnie praca ta powstała głównie z myślą o osobach zajmujących
się sprzedażą, negocjatorach i pracownikach szczebla kierowniczego,
ale obecne wydanie zawiera informacje, które możesz z powodzeniem
wykorzystać w każdym aspekcie swojego życia, czy to w domu, na rand
ce czy w pracy. Mowa ciała to rezultat ponadtrzydziestoletnich badań
w tej dziedzinie i zdobytej w ich wyniku wiedzy. W każdym rozdziale
podajemy podstawowe „słownictwo" potrzebne do właściwego odczy
tywania postaw i emocji innych ludzi. Książka ta zawiera odpowiedzi
na najbardziej zagadkowe pytania dotyczące ludzkich zachowań i trwale
odmieni twoje postępowanie. Będziesz miał wrażenie, jakbyś od zawsze
przebywał w ciemnym pokoju i choć czułeś, że jest umeblowany, a na
ścianach wiszą ozdobne tkaniny, nigdy tak naprawdę ich nie widziałeś.
Książka ta będzie jak włączenie światła, które pozwoli ci zobaczyć to,
co zawsze znajdowało się w pokoju. Teraz dokładnie będziesz wiedział,
co i gdzie jest i co z tymi rzeczami możesz zrobić.
Allan Pease

pusta strona

Rozdział 1

PODSTAWY

Ten gest oznacza „dobrze" dla ludzi Zachodu, „jeden" dla Włochów,
„pięć" dla Japończyków i „goń się" dla Greków

K

ażdy z nas zna kogoś, kto po kilku minutach przebywania w po
koju pełnym ludzi potrafi trafnie opisać, jakie łączą ich związki
i co oni czują. Zdolność odczytywania nastawienia i myśli ze
sposobu zachowania stanowiła pierwotny system porozumiewania się
ludzi, zanim rozwinęli mowę.

Przed wynalezieniem radia większość komunikacji międzyludzkiej
odbywała się poprzez słowo pisane - książki, listy i gazety, co oznaczało,
że szpetni politycy i kiepscy mówcy, tacy jak Abraham Lincoln, mogli
odnieść sukces, jeżeli tylko pisali dobre teksty. Epoka radia otworzyła
drogę tym, którzy biegle władali słowem mówionym, jak na przykład
Winston Churchill. Potrafił on pięknie przemawiać, ale t r u d n o by mu
było osiągnąć podobny sukces dzisiaj, w czasach, kiedy króluje przekaz
wizualny.
Dzisiejsi politycy doskonale rozumieją, jak ważne są wizerunek
i wygląd, a większość działaczy sceny politycznej wyższego szczebla
ma własnych doradców do spraw mowy ciała, którzy pomagają im
sprawiać wrażenie szczerych, troszczących się o obywateli, uczciwych
ludzi, szczególnie jeżeli w rzeczywistości tacy nie są.
Wręcz trudno uwierzyć w to, że przez tysiące lat naszej ewolucji mo
wę ciała zaczęto badać dopiero w latach sześćdziesiątych dwudziestego
wieku i że większość ludzi uświadomiła sobie jej istnienie dopiero po
opublikowaniu w 1978 roku naszej książki zatytułowanej Mowa ciała.
A większość ludzi wciąż sądzi, że naszą główną formą komunikacji
jest język. Wszedł on jednak do naszego repertuaru porozumiewania
się stosunkowo niedawno, biorąc pod uwagę cały nasz proces ewo
lucyjny, i jest używany głównie do przekazywania faktów i danych.
Prawdopodobnie zaczął się rozwijać 2 miliony do 500 tysięcy lat temu,
kiedy objętość naszego mózgu powiększyła się trzykrotnie. Z a n i m to
nastąpiło, mowa ciała i niearrykułowane dźwięki wydobywane z krta29

ni były główną formą wyrażania emocji i uczuć i tak jest do dzisiaj.
Ale ponieważ skupiamy się na słowach, większość z nas jest w dużym
stopniu niedoinformowana w zakresie mowy ciała, nie wspominając
już o jej znaczeniu w naszym życiu.
Z drugiej strony, język również świadczy o tym, jak ważna w naszej
komunikacji jest mowa ciała. O t o tylko kilka wyrażeń, które na co
dzień stosujemy:

Zrzuć to z serca. Niech ci nawet powieka nie drgnie. Torował
sobie drogę łokciami. Głowa do góry! Wzięłam za dużo na
swoje barki. Musimy stawić temu czoło. Nie zadzieraj nosa.
Pocałuj mnie w tyłek.

Niektóre z tych zwrotów t r u d n o przełknąć, ale musisz nagrodzić
nas gromkimi oklaskami, ponieważ na pewno, słysząc je, wytrzesz
czysz ze zdumienia oczy. Z ręką na sercu możemy przysiąc, że nawet
nie mrugniesz okiem, a my podamy ci ich tyle, że albo ugną się pod
tobą kolana i szczęka ci opadnie, albo odwrócisz się do nas plecami.
Miejmy nadzieję, że nie machniesz na nie ręką, lecz skłonisz się ku
naszej koncepcji.

Na początku...
Gwiazdy niemego kina, takie jak Charlie Chaplin, siłą rzeczy były
pionierami w dziedzinie posługiwania się mową ciała, ponieważ był
to jedyny środek komunikacji dostępny wówczas na ekranie. Umiejęt
ności aktora były oceniane na podstawie tego, na ile dobrze potrafił
porozumieć się z widownią poprzez gesty i sygnały wysyłane za pomocą
ciała. Kiedy filmy dźwiękowe wyparły kino nieme i mniejszy nacisk
zaczęto kłaść na niewerbalne aspekty gry aktorskiej, wiele dawnych
gwiazd popadło w zapomnienie, a przetrwali jedynie ci, którzy po
siadali znakomite umiejętności kontaktu zarówno werbalnego, jak
i niewerbalnego.
Jeżeli chodzi o naukowe badania mowy ciała, prawdopodobnie
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najpoważn iejszym opracowaniem przed XX wiekiem była praca Karola
Darwina pod tytułem O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, wydana
w 1872 roku, ale czytali ją głównie pracownicy naukowi. Stworzyła ona
jednak podwaliny pod współczesne badania mimiki twarzy i mowy
ciała, a wiele myśli i obserwacji Darwina potwierdzili później badacze na
całym świecie. Od tamtego czasu naukowcy zauważyli i zarejestrowali
prawie milion gestów i niewerbalnych sygnałów, jakie stosują ludzie.
Albert Mehrabian, jeden z pierwszych badaczy mowy ciała w latach
pięćdziesiątych, odkrył, że na całkowity przekaz danego komunikatu
tylko w 7% wpływają same słowa, w 3 8 % - sygnały głosowe (w tym
ton głosu, jego modulacja i inne dźwięki), a w 5 5 % - inne sygnały
niewerbalne.

Nie chodzi o to, co powiedziałeś, ale jak wyglądałeś,
kiedy to mówiłeś.

Antropolog Ray Birdwhistell zapoczątkował badania nad komunika
cją niewerbalną, a dziedzinę tę nazwał „kinetyką". W podobny sposób
ocenił on „ilość" komunikacji niewerbalnej, jaka zachodzi między
ludźmi. Oszacował, że przeciętny człowiek mówi przez mniej więcej
dziesięć lub jedenaście minut dziennie, a wypowiedzenie średniej dłu
gości zdania zajmuje mu jedynie około 2,5 sekundy. Stwierdził również,
że m a m y w swoim repertuarze około 250 tys. wyrazów twarzy i tyleż
potrafimy rozpoznać.
Podobnie jak Mehrabian, odkrył on, że słowa stanowią mniej niż
3 5 % bezpośredniej rozmowy oraz że ponad 6 5 % komunikacji odbywa
się na poziomie niewerbalnym. Nasza analiza tysięcy nagranych rozmów
kwalifikacyjnych i negocjacji, jaką przeprowadziliśmy w latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych, wykazuje, że podczas spotkań biznesowych
mowa ciała w 6 0 - 8 0 % decyduje o wyniku negocjacji oraz że ludzie w ta
kim samym stopniu podejmują wstępną opinię o nowo poznanej osobie
w ciągu mniej niż czterech minut. Badania wykazują również, że kiedy
negocjujemy przez telefon, zwykle wygrywa osoba, która ma silniejsze
argumenty, ale zgoła inaczej jesr, kiedy rozmówcy spotykają się osobiście,
ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, ostateczne decyzje podejmujemy bardziej
na podstawie tego, co widzimy, niż tego, co słyszymy.
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Dlaczego nie chodzi o to, co mówisz
C h o ć być może nie jest to politycznie poprawne, tak naprawdę kiedy
spotykamy kogoś po raz pierwszy, szybko oceniamy, czy osoba ta jest
życzliwa czy też może dominująca, zwracamy także uwagę na jej po
tencjał jako partnera seksualnego - i wcale najpierw nie patrzymy jej
przy tym w oczy.
Obecnie większość badaczy zgadza się co do tego, że słowa służą
przede wszystkim do przekazywania informacji, a mowa ciała do na
wiązywania osobistych relacji, a w niektórych przypadkach stanowi
substytut komunikatu werbalnego. Na przykład kobieta może posłać
mężczyźnie „zabójcze spojrzenie", przekazując tym samym jasny ko
munikat, nawet nie otwierając ust.
Bez względu na kulturę, z jakiej pochodzimy, słowa, które wypowia
damy, i towarzyszące im ruchy ciała są do tego stopnia przewidywalne,
że Birdwhistell jako pierwszy stwierdził, iż dobrze wyszkolona osoba
powinna umieć powiedzieć, jakie ruchy ktoś wykonuje, słuchając jedy
nie jego głosu. Birdwhistell nauczył się nawet zgadywać, jakim językiem
mówi dany człowiek, poprzez samą tylko obserwację jego gestów.
Wielu ludziom t r u d n o zaakceptować fakt, iż na poziomie biolo
gicznym niewiele różnimy się od zwierząt. W rzeczywistości jednak
jesteśmy ssakami z rzędu naczelnych - Homo sapiens — pozbawionymi
sierści małpami, które nauczyły się poruszać na dwóch kończynach
i mają rozwinięty mózg. Ale podobnie jak w przypadku innych gatun
ków, również naszymi działaniami, reakcjami, mową ciała i gestami
wciąż rządzi biologia. Fascynujące jest to, że człowiek-zwierzę rzadko
uświadamia sobie, że pozycja jego ciała, ruchy i gesty mogą mówić
jedno, podczas gdy głos mówi zupełnie coś innego.

Jak mowa ciała zdradza emocje i myśli
Mowa ciała stanowi zewnętrzne odzwierciedlenie naszego stanu emo
cjonalnego. Każdy gest czy ruch danej osoby może stać się cennym
kluczem do określenia emocji, jakie ona obecnie odczuwa. Na przykład
ktoś, kto wstydzi się, że przytył, może skubać fałdę skóry pod pod
bródkiem, a kobieta, która zdaje sobie sprawę z kilku dodatkowych
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Książę Karol znajduje serdeczną przyjaciółkę
kilogramów na udach, może wygładzać sukienkę. Osoba, która jest
ptzestraszona czy przyjmuje pozycję obronną, może krzyżować ręce
na piersiach lub zakładać nogę na nogę, natomiast mężczyzna rozma
wiający z posiadaczką dużego biustu może świadomie unikać gapienia
się na jej piersi, jednocześnie nieświadomie wykonując ruchy rękami,
jakby ją obmacywał.
Kluczem do odczytywania mowy ciała jest rozumienie stanu emo
cjonalnego rozmówcy podczas słuchania, co on mówi, i zwracanie
uwagi na okoliczności, w jakich to mówi. To pozwala oddzielić fakty
od fikcji, a rzeczywistość od fantazji. Ostatnimi czasy wręcz obsesyjnie
interesujemy się słowem mówionym i sztuką prowadzenia konwersacji.
Niesamowite jest jednak to, iż większość z nas nie uświadamia sobie
sygnałów mowy ciała i ich wpływu, mimo że obecnie wiemy na pewno,
iż większość komunikatów w jakiejkolwiek bezpośredniej rozmowie
ujawnia się poprzez sygnały wysyłane przez ciało. Na przykład prezy
dent Francji Jacąues Chirac, prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald
Reagan i premier Australii Bob Hawke za pomocą dłoni ukazywali
względną powagę i „wielkość" kwestii, o których mówili. Bob Hawke
bronił niegdyś podwyżek dla polityków, porównując ich zarobki do pen33

sji dyrektorów firm. Twierdził, że pensje dyrektorskie znacznie wzrosły
i że proponowane podwyżki uposażenia polityków są w porównaniu
z nimi dużo mniejsze. Jednak za każdym razem, kiedy wspominał
o wysokości dochodów polityków, trzymał dłonie w odległości około
metra, kiedy zaś mówił o pensjach dyrektorów firm, odległość między
jego dłońmi wynosiła jedynie około 30 centymetrów. Świadczyło to bez
wątpienia o tym, że według niego politycy wychodzą na tym interesie
znacznie lepiej, niż jest skłonny przyznać.

PrezydentJacques Chirac- ukazuje
„wielkość" kwestii, o której mówi,
czy po prostu przechwala się swoim
życiem erotycznym?

Dlaczego kobiety są bardziej spostrzegawcze
Kiedy mówimy, że ktoś jest „spostrzegawczy" lub „wyczuwa coś intuicyj
nie", nieświadomie mamy na myśli zdolność tej osoby do odczytywania
mowy ciała innych ludzi i porównywania jej z sygnałami werbalnymi.
Innymi słowy, kiedy twierdzimy, że „mamy przeczucie" lub że „in
stynktownie czujemy", iż ktoś nas okłamał, zazwyczaj oznacza to, że
mowa ciała tej osoby i wypowiadane przez nią słowa są sprzeczne. Jest
to również coś, co mówcy nazywają świadomością kontaktu z grupą
lub budowaniem dobrej relacji. Na przykład, jeżeli podczas wykładu
publiczność zapada się w krzesłach, wszyscy mają opuszczone głowy
i skrzyżowane na piersiach ramiona, „spostrzegawczy" prelegent po
czuje, że przemówienie nie idzie mu zbyt dobrze. Uświadomi sobie,
że powinien jak najszybciej jakoś zaangażować słuchaczy. Natomiast
„niespostrzegawczy" mówca będzie m i m o wszystko brnął dalej.
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„Spostrzegawczość" oznacza zdolność wychwytywania
sprzeczności między słowami a mową ciała rozmówcy.

Ogólnie rzecz biorąc, kobiety są znacznie bardziej spostrzegawcze
niż mężczyźni i właśnie ta cecha stanowi podstawę tak zwanej „ko
biecej intuicji". Kobiety mają wrodzoną zdolność do wychwytywania
i rozszyfrowywania sygnałów niewerbalnych, mają również oko do
najdrobniejszych szczegółów. Dlatego właśnie niewielu oszukującym
mężom udaje się uniknąć „kary" i dlatego większość kobiet potrafi tak
zamydlić oczy mężowi, że nigdy nie uświadomi sobie ich kłamstwa.
Badania przeprowadzone przez psychologów na Uniwersytecie Harvarda wykazały, że kobiety naprawdę znacznie lepiej odczytują mowę
ciała niż mężczyźni. Badanym pokazano krótki film z wyłączonym
dźwiękiem, który prezentował rozmowę między mężczyzną a kobietą.
Zadanie polegało na rozszyfrowaniu, o czym rozmawiają, na podstawie
samych tylko wyrazów twarzy. Okazało się, że kobiety potrafiły traf
nie określić przebieg rozmowy przez 8 7 % czasu, a mężczyźni jedynie
przez 4 2 % . Mężczyźni, których zawód wymaga większej wrażliwości,
czyli na przykład artyści, aktorzy i pielęgniarze, byli w tym prawie tak
dobrzy jak kobiety, podobnie zresztą jak homoseksualiści. Kobieca
intuicja jest szczególnie widoczna u tych kobiet, które wychowywały
dzieci. Przez kilka pierwszych lat życia potomstwa matka w kontaktach
z nim opiera się niemal wyłącznie na sygnałach niewerbalnych. Dlatego
właśnie kobiety są często bardziej spostrzegawczymi negocjatorami niż
mężczyźni — wcześnie ćwiczą odczytywanie pozasłownych sygnałów.

Co pokazuje tomografia mózgu
Większość kobiet ma taką sttukturę mózgu, że w sferze komunikacji
bije na głowę każdego mężczyznę na naszej planecie. Tomografia
tezonansu magnetycznego jasno pokazuje, dlaczego kobiety potrafią
dużo lepiej się porozumiewać i oceniać ludzi niż mężczyźni. W mózgu
kobiet znajduje się 14-16 obszarów służących do oceny zachowania
innych, mężczyźni zaś mają podobnych obszarów jedynie 4 - 6 . To
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tłumaczy, dlaczego kobiety po przyjściu na proszony obiad potrafią
szybko i trafnie ocenić, w jakich stosunkach pozostają siedzące przy
stole pary - kto się pokłócił, kto się komu podoba i tak dalej. To rów
nież wyjaśnia, dlaczego z kobiecego p u n k t u widzenia mężczyźni nie
są zbyt rozmowni, a - z męskiego p u n k t u widzenia - kobiety nigdy
nie przestają mówić.
Jak napisaliśmy w książce Dlaczego mężczyźni nie słuchają, a kobiety
nie umieją czytać map (REBIS, 2004), kobiecy mózg jest zorganizowany
w sposób wielościeżkowy - przeciętna kobieta potrafi na przykład żon
glować 2 - 4 nie związanymi ze sobą tematami. Może oglądać telewizję,
rozmawiając w tym czasie przez telefon, a oprócz tego podsłuchiwać
rozmowę, która odbywa się za nią, i pić kawę. Może poruszać kilka
nie związanych ze sobą tematów w jednej rozmowie i używa pięciu
różnych tonów głosu, aby zmienić temat lub podkreślić jakąś kwestię.
Niestety, większość mężczyzn potrafi zidentyfikować jedynie trzy z tych
tonów, przez co mężczyźni często gubią wątek, kiedy kobiety próbują
się z nimi porozumieć.
Badania wykazują, że ten, kto opiera się na niepodważalnych dowo
dach wizualnych wynikających z obserwacji zachowania danej osoby,
ma większą szansę trafnie ją ocenić niż ktoś, kto opiera się wyłącznie
na instynktownym odczuciu. Dowody te można uzyskać, przyglądając
się mowie ciała rozmówcy i - choć kobiety potrafią to robić podświa
domie - każdy może świadomie nauczyć się odczytywać te sygnały.
O tym właśnie jest ta książka.

Skąd wróżbici wiedzą tak dużo
Jeżeli kiedykolwiek byłeś u wróżki, prawdopodobnie wyszedłeś zdu
miony tym, ile ona o tobie wiedziała - rzeczy, o których nikt nie mógł
wiedzieć - musiała więc być to jakaś nadprzyrodzona percepcja. Bada
nia, jakim poddawano osoby zawodowo zajmujące się wróżbiarstwem,
wykazują, że stosują one technikę zwaną „obserwacją na sucho", która
daje około 8 0 % trafności, kiedy „czyta" się osobę widzianą pierwszy
raz w życiu. Choć naiwnym i podatnym na takie sztuczki może się to
wydawać magiczne, to nic innego jak tylko proces oparty na uważnej
obserwacji sygnałów mowy ciała, p o p a r t y zrozumieniem ludzkiej
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natury oraz znajomością rachunku prawdopodobieństwa. Technikę tę
powszechnie praktykują osoby mające zdolności parapsychologiczne,
wróżące z kart tarota, astrolodzy i chiromanci, aby zebrać informacje
o „kliencie". Wielu tych ludzi jest w dużym stopniu nieświadomych
swoich zdolności odczytywania sygnałów niewerbalnych i są głęboko
przekonani, że naprawdę posiadają „nadnaturalne" zdolności. Wszystko
to składa się na przekonujące przedstawienie, ułatwiane przez to, iż
ludzie, którzy regularnie odwiedzają „media", mają pozytywne nastawienie. Rozłóż więc na stole talię kart tarota, dodaj tu i ówdzie ktyształową
kulę i trochę teatralnych dekoracji, a uzyskasz doskonałą scenerię dla
seansu odczytywania mowy ciała, która przekona nawet najbardziej
zatwardziałego sceptyka, że naprawdę działają tutaj dziwne, magiczne
moce. A tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, czy wróżbita
potrafi rozszyfrować reakcje klienta na stwierdzenia i pytania, jakie
wygłasza, dodając informacje zgromadzone na podstawie obserwacji
jego wyglądu. Większość osób posiadających zdolności „parapsychicz
ne" to kobiety, ponieważ, jak wspomnieliśmy wcześniej, ich mózg jest
z natury wyposażony w dodatkowe układy służące do odczytywania
mowy ciała niemowlęcia i stanu emocjonalnego innych ludzi.

Wróżka zatopiła wzrok w kryształowej kuli, po czym
wybuchnęła śmiechem. John uderzył ją pięścią w nos.
Po raz pierwszy w życiu uderzył szczęśliwe medium.

Aby to zilustrować, zafundujemy ci krótki seans parapsychiczny. Wy
obraź sobie, że przyszedłeś do słabo oświetlonego, wypełnionego dymem
kadzidełek pokoju, gdzie przy niskim stoliku w kształcie księżyca, na
którym znajduje się kryształowa kula, siedzi pobłyskująca klejnotami
wróżka w turbanie i mówi:
Cieszę się, że do mnie przyszedłeś, widzę, że są sprawy, które cię
niepokoją, bo płyną od ciebie bardzo silne wibracje. Wyczuwam, że to,
czego tak naprawdę pragniesz od życia, czasami wydaje ci się nie do zre
alizowania i często się zastanawiasz, czy będziesz w stanie to osiągnąć.
Wyczuwam również, że czasami jesteś przyjacielski, towarzyski i otwar
ty, ale nierzadko zamykasz się w sobie i stronisz od ludzi. Jesteś dumny
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ze swojej niezależności, nie przyjmujesz również bezkrytycznie tego, co
widzisz i słyszysz od innych. Lubisz zmiany i urozmaicenia, nie znosisz,
kiedy coś cię ogranicza, nie lubisz też rutyny. Pragniesz dzielić się swoimi
najskrytszymi uczuciami z najbliższą osobą, ale też twierdzisz, że niemą
drze jest zbytnio się otwierać. Znany ci mężczyzna, którego imię zaczyna
się na S, wywiera teraz na ciebie silny wpływ, a kobieta, która urodziła
się w listopadzie, skontaktuje się z tobą w następnym miesiącu i będzie
miała dla ciebie jakąś ekscytującą propozycję. Choć pozornie wydajesz się
zdyscyplinowany i opanowany, tak naprawdę często się martwisz i boisz,
a czasami zastanawiasz, czy podejmujesz właściwe decyzje.
I jak? Czy celnie udało się n a m odczytać ciebie i twoje pragnienia?
Badania wykazują, że informacje zawarte w tej „interpretacji" spraw
dzają się w ponad 8 0 % dla dowolnej osoby. Dodaj do tego doskonałą
zdolność odczytywania mowy ciała - pozycji, wyrazów twarzy, sub
telnych drgnięć i ruchów - oraz słabe oświetlenie, dziwną muzykę
i zapach kadzidełka, a gwarantujemy ci, że efekt zaskoczy nawet psa!
Nie zachęcamy cię bynajmniej do zostania zawodowym wróżbitą, ale
możemy obiecać, że wkrótce będziesz w stanie odczytywać innych tak
samo dobrze jak oni.

Wrodzone, genetyczne czy wyuczone
kulturowo?
Kiedy krzyżujesz ramiona na piersiach, czy lewe znajduje się na prawym
czy odwrotnie? Większość ludzi nie potrafi tego z całą pewnością stwier
dzić, dopóki tego nie zrobi. Skrzyżuj więc teraz ramiona na piersiach,
a następnie spróbuj zrobić to odwrotnie. Jak pewnie zauważyłeś, jeden
sposób przychodzi naturalnie, a drugi wydaje się co najmniej dziwny.
Wszystko wskazuje na to, że może to być gest uwarunkowany gene
tycznie, którego nie da się zmienić.

Siedem na dziesięć osób krzyżując ramiona, kładzie lewe
ramię na prawym.
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Kwestia, czy sygnały niewerbalne są wrodzone, wyuczone, dziedzicz
ne czy nabyte w jakiś inny sposób, stanowi przedmiot dyskusji i wielu
badań. Aby jakoś ten problem rozwiązać, przyglądano się ludziom
niewidomym (którzy nie mogli nauczyć się sygnałów niewerbalnych
przez kanał wzrokowy), obserwowano też język gestów przedstawicieli
różnych kultur na całym świecie oraz zachowanie naszych najbliższych
antropologicznie krewnych, czyli małp, również człekokształtnych.
Wyniki tych badań wskazują, że określone gesty można zaliczyć
do każdej z tych kategorii. Na przykład większość potomstwa ssaków
z rzędu naczelnych rodzi się z umiejętnością ssania, co świadczy o tym,
że jest ona albo wrodzona, albo genetyczna. Niemiecki naukowiec Eibl-Eibesfeldt odkrył, że mimika związana z uśmiechaniem się u dzieci,
które urodziły się głuche i niewidome, pojawia się niezależnie od zdol
ności uczenia się czy naśladowania, co oznacza, że gesty te też muszą
być wrodzone. Ekman, Friesen i Sorenson poparli niektóre pierwotne
przekonania Darwina dotyczące gestów wrodzonych, kiedy badali
wyrazy twarzy ludzi z pięciu bardzo odmiennych kultur. Odkryli, że
w każdej kulturze używa się takiej samej podstawowej mimiki twarzy,
aby wyrazić emocje, co doprowadziło ich do stwierdzenia, że ona rów
nież musi być wrodzona.

Istnieje wiele różnic kulturowych, ale podstawowe sygnały
mowy ciała są wszędzie takie same.

Wciąż toczy się debata, czy niektóre gesty są wyuczone kulturowo
i stają się nawykowe, czy też mają podłoże genetyczne. Na przykład
większość mężczyzn, wkładając płaszcz, wsuwa w rękaw najpierw prawą
rękę, a większość kobiet - lewą. Świadczy to o tym, że mężczyźni do
wykonania tej czynności wykorzystują lewą półkulę mózgową, a kobie
ty prawą. Kiedy mężczyzna mija kobietę na zatłoczonej ulicy, zwykle
zwraca swoje ciało w jej stronę, ona zaś instynktownie odwraca tułów
od niego, żeby chronić piersi. Czy jest to wrodzona kobieca reakcja, czy
też wyuczona nieświadomie na podstawie obserwacji innych kobiet?
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Pochodzenie sygnałów niewerbalnych
Większość podstawowych sygnałów komunikacyjnych jest taka sama
na całym świecie. Kiedy ludzie są szczęśliwi, uśmiechają się, a kiedy są
smutni lub wściekli - marszczą brwi. Skinięcie głową niemal powszech
nie oznacza zgodę czy potwierdzenie. Wygląda na to, że jest to forma
pochylania głowy i prawdopodobnie stanowi gest wrodzony, ponieważ
robią tak również ludzie, którzy od urodzenia są niewidomi. Kręcenie
głową na boki, aby wyrazić odmowę czy negację, to również gest uni
wersalny i wszystko wskazuje na to, że uczymy się go we wczesnym
dzieciństwie. Kiedy niemowlę ma dość mleka, obraca głową z boku na
bok, aby odepchnąć pierś matki. Kiedy małe dziecko wystarczająco
się naje, również kręci głową, aby zapobiec próbom nakarmienia go
łyżeczką, i w ten sposób szybko się uczy, że kręcenie głową wyraża brak
zgody czy negatywne nastawienie.

Gest kręcenia głową oznacza „nie",
a jego geneza sięga karmienia piersią.

Niektóre gesty mają swoje ewolucyjne źródło w naszej prymitywnej,
zwierzęcej przeszłości. Uśmiechanie się na przykład to gest odstraszający

Szyderczy uśmiech u człowieka i zwierzęcia — z pewnością nie wybrałabyś się
na randkę z żadnym z tych dżentelmenów
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u większości zwierząt mięsożernych, ale naczelne wykonują go razem
z gestami nieagresywnymi, aby okazać uległość.
Obnażanie zębów i rozszerzanie nozdrzy wywodzą się od działań
związanych z atakiem i są prymitywnymi sygnałami stosowanymi
przez inne naczelne. Szyderczy uśmiech służy u zwierząt do osttzeżenia
innych, że jeżeli będzie to konieczne, użyją zębów do ataku lub obro
ny. U ludzi wciąż występuje ten sygnał, chociaż zwykle nie atakujemy
zębami.
Rozszerzanie nozdrzy zwiększa d o p ł y w powietrza do komórek
organizmu, aby go dotlenić w przygotowaniu na walkę lub ucieczkę,
oraz - wśród ssaków z rzędu naczelnych - informuje innych, że do
poradzenia sobie z nadciągającym zagrożeniem potrzebne jest wsparcie.
W świecie ludzi przyczyną szyderczego uśmiechu są gniew, irytacja,
stosujemy go też, kiedy czujemy, że coś n a m fizycznie lub emocjonalnie
zagraża bądź że coś jest nie tak.

Gesty uniwersalne
Wzruszanie

r a m i o n a m i t o również dobry przykład uniwer

salnego gestu, który służy do pokazania, że ktoś nie wie lub nie rozu-

Wzruszenie ramionami wyraża uległość
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mie, co do niego mówisz. Jest to gest złożony, składający się z trzech
głównych części: odsłonięcie wnętrza dłoni, aby pokazać, że nic w nich
nie ukryliśmy, pochylone ramiona, aby chronić gardło przed atakiem,
oraz uniesienie brwi, co stanowi uniwersalne, pełne uległości powitanie.
Podobnie jak język jest inny w każdej kulturze, różnią się także
pewne sygnały mowy ciała. Jeden gest może powszechnie występo
wać w określonej kulturze i mieć jasne znaczenie, a w innej może być
zupełnie niezrozumiały lub znaczyć coś zupełnie innego. O różnicach
kulturowych powiemy w rozdziale 5.

Trzy zasady właściwego odczytywania mowy
ciała
To, co widzisz i słyszysz w dowolnej sytuacji, niekoniecznie odzwier
ciedla prawdziwe nastawienie jej uczestników. Aby się nie pomylić,
powinieneś stosować trzy podstawowe zasady.

R e g u ł a I. Czytaj g e s t y w g r u p a c h
Jednym z najpoważniejszych błędów osób, które stawiają pierwsze kro
ki w dziedzinie mowy ciała, jest interpretowanie pojedynczego gestu
w oderwaniu od innych sygnałów czy całego kontekstu sytuacji. Na
przykład drapanie się po głowie może oznaczać wiele rzeczy - pocenie
się, niepewność, łupież, wszy, roztargnienie lub kłamstwo - w zależności
od innych, występujących w tym czasie gestów. Podobnie jak każdy
język, mowa ciała również ma swoje „słowa", „zdania" i „interpunkcję".
Każdy sygnał jest jak pojedyncze słowo, a przecież wyrazy mogą mieć
kilka różnych znaczeń. Na przykład angielskie słowo dressing oznacza
przynajmniej dziesięć różnych rzeczy, między innymi ubieranie się,
sos do potraw, nadzienie lub farsz, opatrunek, nawóz i oporządzanie
konia.
Dopiero kiedy kilka słów ułoży się w zdanie, można zrozumieć ich
znaczenie. Gesty również tworzą „zdania" zwane grupami i niezmien
nie ukazują prawdę na temat uczuć czy intencji danej osoby. Grupa
sygnałów mowy ciała, podobnie jak wypowiedziane zdanie, wymaga
przynajmniej trzech słów, aby można było trafnie określić znaczenie
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każdego elementu. Osoba „spostrzegawcza" to ktoś, kto potrafi od
czytywać „zdania" mowy ciała i właściwie zestawiać je ze zdaniami
wypowiadanymi przez rozmówcę.

Drapanie się po głowie może oznaczać niepewność albo
świadczyć o łupieżu.

Zatem aby właściwie odczytać mowę ciała rozmówcy, zawsze bierz
pod uwagę całe grupy gestów. Każdy z nas wykonuje jeden lub więcej
ulubionych, powtarzalnych ruchów, które po prostu wskazują na to,
że jesteśmy albo znudzeni, albo zestresowani. Nieustanne dotykanie
włosów lub owijanie ich dookoła palca to jeden z powszechnych przy
kładów tego typu sygnałów, ale - w oderwaniu od innych - prawdo
podobnie oznacza, że dana osoba czuje się niepewna lub niespokojna.
Ludzie gładzą się po włosach lub głowie, ponieważ w taki sposób matka
dodawała im otuchy w dzieciństwie.
Aby zilustrować zagadnienie grup sygnałów, przedstawimy popular
ny gest oznaczający n e g a t y w n ą o c e n ę , który możemy stosować,
kiedy to, co słyszymy, nie robi na nas wrażenia:

Tracisz punkty u tego faceta
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Głównym sygnałem negatywnej oceny jest przykładanie dłoni do
twarzy - skierowany w górę palec wskazujący spoczywa na policzku,
środkowy przykrywa usta, a kciuk podpiera podbródek. Kolejnym
dowodem świadczącym, że ktoś ma krytyczną opinię na temat tego,
co słyszy, jest to, że ma ściśle skrzyżowane nogi, jego ręka spoczywa na
klatce piersiowej (pozycja obronna), a głowa i podbródek skierowane
są do dołu (negatywna ocena/wrogość). To „zdanie" w mowie ciała
brzmiałoby mniej więcej tak: „Nie podoba mi się to, co mówisz", „Nie
zgadzam się z tym" lub też „Skrywam"swoje negatywne uczucia".

Hilary Clinton używa tej grupy gestów, kiedy nie jest do czegoś przekonana

Reguła 2. Szukaj zgodności
Badania wykazują, że sygnały niewerbalne wywierają około pięciokrot
nie większy wpływ niż te przekazywane słowami oraz że jeżeli sygnały
płynące z wypowiedzi i mowy ciała nie są zgodne, ludzie - a szczególnie
kobiety - opierają się na komunikacie niewerbalnym, ignorując treść
zawartą w słowach.
Gdybyś poprosił słuchacza narysowanego na poprzedniej stronie,
aby wyraził swoją opinię na temat tego, co powiedziałeś, i gdyby on
stwierdził, że się z tobą nie zgadza, wówczas sygnały jego mowy ciała
byłyby zgodne z jego werbalną opinią, czyli pasowałyby do siebie. Jeżeli
jednak powiedziałby, że podziela twoje zdanie, prawdopodobnie by
skłamał, ponieważ jego słowa i gesty mówią zupełnie coś innego.
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Kiedy słowa i mowa ciała rozmówcy pozostają ze sobą
w sprzeczności, kobiety ignorują to, co ktoś mówi.

Gdybyś zobaczył stojącego na mównicy polityka, który pewnym
głosem wygłasza jakieś sądy i mówi słuchaczom, jak bardzo jest otwarty
na poglądy młodzieży, ale równocześnie ma ramiona mocno splecione
na klatce piersiowej (pozycja obronna), a jego podbródek skierowany
jest do dołu (krytyka/wrogość), czy uwierzyłbyś jego słowom? Co by
było, gdyby usiłował przekonać cię o swojej serdeczności i trosce, jed
nocześnie raz za razem mocno uderzając dłonią w mównicę? Zygmunt
Freud zanotował kiedyś, że jedna z jego pacjentek, werbalnie wyrażając
satysfakcję ze swojego małżeństwa, nieświadomie na przemian zdej
mowała i wkładała na palec obrączkę. Freud doskonale znał znaczenie
tego gestu i nie był zaskoczony, kiedy jej problemy małżeńskie zaczęły
wychodzić na światło dzienne.
Obserwowanie grup gestów oraz zgodności kanałów werbalnego
i niewerbalnego to klucz do trafnego interpretowania zachowań poprzez
mowę ciała.

Reguła 3. O d c z y t u j g e s t y w k o n t e k ś c i e
Wszystkie sygnały niewerbalne powinno się rozpatrywać w kontekście,
w którym się pojawiają. Jeżeli na przykład w czasie mroźnej zimy ktoś
siedzi na przystanku autobusowym z ciasno skrzyżowanymi rękami
i nogami oraz z opuszczonym podbródkiem, najprawdopodobniej
oznacza to, że jest mu zimno, a nie że przyjmuje postawę obronną. Jeżeli
jednak jakaś osoba wykonuje te gesty, siedząc przy stole naprzeciwko
ciebie, podczas gdy ty starasz się sprzedać jej jakiś pomysł, produkt czy
usługę, należałoby sądzić, że jest ona do ciebie negatywnie nastawiona
lub odrzuca twoją ofertę.
W książce tej wszystkie sygnały mowy ciała będą rozważane w od
powiednim kontekście, a jeżeli będzie to możliwe, będziemy analizować
całe grupy gestów.
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Nie przyjmuje pozycji obronnej, po prostu jest mu zimno

Dlaczego łatwo błędnie odczytać mowę ciała
Ktoś, kto do uścisku podaje miękką, bezwładną dłoń - szczególnie
jeżeli jest to mężczyzna - prawdopodobnie zostanie oskarżony o słabość
charakteru (w następnym rozdziale na temat typów uścisków dłoni
przeanalizujemy przyczyny tego stanu rzeczy). Ale jeżeli ktoś cierpi
na zapalenie stawów w dłoni, najprawdopodobniej również będzie po
dawał miękką dłoń tylko po to, aby uniknąć bólu. Podobnie artyści,
muzycy, chirurdzy oraz wszyscy, których głównym narzędziem pracy są
delikatne i wrażliwe dłonie, zwykle wolą w ogóle nie podawać ręki na
powitanie, a jeżeli są do tego zmuszeni, stosują właśnie uścisk „śniętej
ryby", aby chronić dłonie.
Ktoś, kto ma na sobie źle dopasowane lub obcisłe ubranie, może nie
być w stanie wykonywać pewnych gestów, co wpływa na jego mowę
ciała. Na przykład ludzie otyli nie potrafią krzyżować nóg. Kobiety,
które noszą kuse spódniczki, będą siedzieć z ciasno skrzyżowanymi
nogami dla ochrony, ale jednocześnie sprawiają przez to wrażenie, że
są mniej przystępne, jest też mniej prawdopodobne, że ktoś poprosi je
do tańca na dyskotece. Wspomniane sytuacje dotyczą zdecydowanej
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mniejszości, ale odczytując mowę ciała, powinniśmy zawsze brać pod
uwagę to, jaki wpływ na czyjeś zachowanie mają ograniczenia fizyczne
czy niepełnosprawność.

Dlaczego łatwiej odczytywać mowę ciała dzieci
Zdecydowanie trudniej odczytywać mowę ciała u ludzi starszych niż
u młodszych, ponieważ ich mięśnie twarzy są znacznie mniej napięte
i elastyczne.
Szybkość wykonywania pewnych gestów i to, w jak oczywisty sposób
jawią się one innym, również jest związana z wiekiem. Na przykład
gdy pięciolatek kłamie, często od razu zakrywa usta jedną lub obiema
dłońmi.

Kłamiące dziecko

Zakrywanie ust może uświadomić rodzicom, że dziecko kłamie.
Ten sam gest będzie zresztą najprawdopodobniej towarzyszył tej osobie
przez całe życie, zwykle zmieni się jedynie szybkość jego wykonywania.
Kiedy nastolatek kłamie, przykłada dłoń do ust w podobny sposób jak
pięciolatek, ale zamiast jednoznacznego ruchu przyciśnięcia dłoni do
buzi, delikatnie pociera okolice ust.
Pierwotny gest zakrywania ust staje się jeszcze szybszy w okresie
dorosłym. Kiedy dorosły kłamie, wygląda to tak, jakby jego mózg
wręcz nakazywał dłoni przykryć usta, aby powstrzymać kłamliwe
słowa, podobnie jak u pięciolatka i nastolatka. Jednak osoba dorosła
w ostatniej chwili odsuwa dłoń od twarzy, czego wynikiem jest gest
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Kłamiąca nastolatka
dotykania nosa. To po prostu dorosła wersja zakrywania ust, które
osoba ta stosowała w dzieciństwie.
Tak więc w miarę jak dojrzewamy, nasze gesty stają się bardziej
subtelne i mniej oczywiste, dlatego też trudniej odczytać mowę ciała
pięćdziesięciolatka niż pięciolatka.

Bill Clinton odpowiada na pytania na temat Moniki Lewinsky
przed ławą przysięgłych

Czy można udawać mowę ciała?
Często pada pytanie: „Czy można udawać mowę ciała?" Ogólna od
powiedź brzmi „nie", ponieważ kiedy to zrobimy, nie będzie zgodno
ści pomiędzy gestami głównymi, mikrosygnałami płynącymi z ciała
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j wypowiadanymi przez nas słowami. Na przykład otwarte wnętrza
dłoni wyrażają uczciwość i szczerość, ale kiedy oszust wyciąga otwarte
dłonie i się uśmiecha, jednocześnie kłamiąc, zdradzają go mikrogesty.
Jego źrenice mogą się zmniejszyć, jedna z brwi się unieść, może też
drgnąć kącik ust, a wszystkie te sygnały stoją w sprzeczności z gestem
otwartych dłoni i szczerym uśmiechem. W rezultacie zwykle odbiorcy
tego komunikatu, szczególnie kobiety, nie wierzą w to, co słyszą.

Mowę ciała łatwiej udawać wobec mężczyzn niż kobiet,
ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni nie są
zbyt dobrzy w jej odczytywaniu.

Z życia wzięte: kłamliwy kandydat
Pewnego dnia przeprowadzaliśmy rozmowę kwalifikacyjną z mężczy
zną, który wyjaśniał nam, dlaczego rzucił ostatnią pracę. Powiedział,
że nie oferowała mu wystarczających możliwości rozwoju i że decyzja
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rezygnacji nie była łatwa, ponieważ z całym personelem w tej firmie
łączyły go bardzo zażyłe stosunki. Kobieta, która była jedną z osób
przeprowadzających rozmowę, powiedziała, iż „intuicyjnie przeczuwa",
że kandydat kłamie i że w rzeczywistości ma bardzo negatywne uczu
cia w stosunku do swojego dawnego szefa, mimo iż podczas rozmowy
nieustannie go chwalił. Analiza tego spotkania na podstawie nagrania
puszczonego w zwolnionym tempie wykazała, że za każdym razem, kie
dy mężczyzna wspominał swojego byłego szefa, przez ułamek sekundy
lewy kącik jego ust unosił się w szyderczym uśmieszku. Często tego typu
sprzeczne sygnały przemykają przez twarz człowieka dosłownie przez
ułamek sekundy i niewprawny obserwator w ogóle ich nie zauważa.
Koniec końców zadzwoniliśmy do byłego szefa rzeczonego kandydata
i dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę został on wyrzucony z pracy za
Handel narkotykami wśród członków personelu. Tak więc choć był
pewny siebie i starał się udawać mowę ciała, zdradziły go sprzeczne
mikrogesty, które doskonale wychwyciła kobieta w komisji.
Klucz do sukcesu polega w takim przypadku na umiejętności
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odseparowania prawdziwych gestów od udawanych, tak aby odróż
nić autentyczną osobę od kłamcy czy oszusta. Sygnałów, takich jak
rozszerzanie się źrenic, pocenie się i oblewanie rumieńcem, nie da się
świadomie udać, w przeciwieństwie na przykład do odsłaniania dłoni,
aby wyrazić uczciwość - tego łatwo się nauczyć.

Oszuści potrafią udawać mowę ciała
jedynie przez krótki czas.

Istnieją jednak przypadki, w których mowę ciała udaje się świadomie,
aby uzyskać pewne korzyści. Weźmy na przykład wybory Miss Świata
czy Miss Universe, gdy każda kandydatka wykonuje wystudiowane
gesty, aby sprawić wrażenie, że jest osobą ciepłą i szczerą. Stopień,
w jakim uda się jej przekazać te sygnały, przekłada się bezpośrednio na
liczbę punktów, które później uzyska. Ale nawet najbardziej wytrawne
zawodniczki potrafią udawać mowę ciała jedynie przez krótki czas,
w końcu bowiem ciało i tak wyśle sprzeczne sygnały, niezależne od
świadomych działań. Większość polityków to specjaliści od udawania
mowy ciała, a robią to oczywiście po to, aby wyborcy im uwierzyli.
O politykach, którzy to potrafią - takich jak John F. Kennedy czy Adolf
Hitler - mówi się, że mają „charyzmę".
Krótko mówiąc, trudno przez długi czas udawać mowę ciała, ale,
jak opowiemy szerzej w dalszych rozdziałach, dobrze jest nauczyć się
stosować pozytywne gesty i sygnały w komunikacji z innymi ludźmi
oraz wyeliminować negatywną mowę ciała, czyli wysyłanie złych ko
munikatów. Sprawi to, że znacznie lepiej będzie się n a m żyć z innymi
ludźmi, a oni będą nas bardziej akceptować - to właśnie jest jeden
z celów tej książki.

Jak doskonale odczytywać mowę ciała
Poświęć przynajmniej piętnaście minut dziennie na analizowanie mowy
ciała innych ludzi, postataj się także świadomie zwracać uwagę na wła
sne gesty. Dobrym poligonem do tego typu ćwiczeń jest jakiekolwiek
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miejsce, w którym spotykają się ludzie i nawiązują ze sobą kontakty.
Do obserwowania całego spektrum ludzkich gestów szczególnie nadaje
się lotnisko, ponieważ tam ludzie otwarcie wyrażają całym ciałem pod
ekscytowanie, złość, smutek, szczęście, zniecierpliwienie i wiele innych
emocji. Przyjęcia, spotkania towarzyskie czy biznesowe również dają
wiele materiału do ćwiczeń. Kiedy nabierzesz wprawy w sztuce odczy
tywania mowy ciała, będziesz mógł pójść na przyjęcie i przesiedzieć
cały wieczór w kącie, a jednocześnie doskonale się bawić, obserwując
rytuały mowy ciała pozostałych gości.

Współcześnie gorzej odczytujemy sygnały mowy ciała
niż nasi przodkowie, ponieważ teraz rozpraszają nas słowa.

Telewizja również oferuje wspaniały materiał do nauki. Przycisz
dźwięk i spróbuj zrozumieć, co się dzieje na ekranie, oglądając sam
obraz. Podkręcając głośność co kilka minut, sprawdzaj, na ile trafnie
udało ci się odczytać sygnały niewerbalne. Wkrótce będziesz w stanie
obejrzeć cały program bez dźwięku i rozumieć, co się dzieje, podobnie
jak ludzie niesłyszący.
Nauka odczytywania mowy ciała nie tylko sprawi, że łatwo wy
chwycisz, kiedy inni będą usiłowali dominować i manipulować, ale
również uświadomisz sobie, że próbują robić to samo w stosunku do
ciebie, oraz, co najważniejsze, zwiększysz swoją wrażliwość na uczucia
i emocje innych ludzi.
Jesteśmy więc świadkami narodzin nowego typu specjalisty w zakre
sie nauk społecznych - obserwatora mowy ciała. Jak ornitolog amator
uwielbia przypatrywać się ptakom i ich zachowaniu, tak obserwator
mowy ciała rozkoszuje się wychwytywaniem wskazówek i sygnałów
niewerbalnych u ludzi. Obserwuje ich uważnie .podczas spotkań towa
rzyskich, na plaży, w telewizji, w biurze i w każdym innym miejscu,
gdzie wchodzą ze sobą w jakiekolwiek relacje. Studiuje ludzkie zacho
wania i pragnie zdobywać wiedzę na temat działań swoich bliźnich, tak
aby dzięki temu lepiej poznać samego siebie i poprawić swoje związki
z innymi.
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pusta strona

Jaka jest różnica pomiędzy obserwatorem a gapiem?
Ten pierwszy robi notatki.

Rozdział 2

MOC JEST
W TWOICH RĘKACH
Jak używa się dłoni i uścisków ręki
do przejmowania kontroli

W starożytności otwarte dłonie służyły do pokazania,
że nie chowamy w nich broni

B

ył to pierwszy dzień Adama w nowej firmie zajmującej się public
relations, chciał więc zrobić na wszystkich dobre wrażenie. Kiedy
przedstawiano go po kolei współpracownikom, z entuzjazmem
ściskał im dłonie i obdarzał szerokim uśmiechem. Adam miał metr
dziewięćdziesiąt wzrostu, był przystojny, doskonale ubrany i z pewnością
wyglądał na odnoszącego sukcesy przedstawiciela swojej branży. Zawsze
mocno ściskał dłoń drugiej osoby przy powitaniu, tak jak w dzieciństwie
uczył go ojciec. Tak mocno uścisnął dłonie swoim dwóm przyszłym ko
leżankom, że je skaleczył w palec serdeczny, kilka innych zresztą równie
boleśnie to odczuło. Kolejni próbowali rywalizować z siłą jego uścisku tak właśnie bowiem zachowują się mężczyźni. Kobiety jednak cierpiały
w milczeniu i wkrótce szeptały między sobą: „Trzymaj się z daleka od
Adama — straszny z niego osiłek!" Mężczyźni przeszli nad tą sytuacją do
porządku dziennego, ale kobiety po prostu zaczęły go unikać. A stanowiły
połowę szefów w tej firmie.
O t o wiadomość z pierwszej ręki, którą powinieneś mieć zawsze pod
ręką - bez względu na to, czy stosujesz rządy twardej ręki, czy wręcz
ręka cię świerzbi, czasami warto opuścić ręce lub machnąć na coś rę
ką, a nie bronić się rękami i nogami. Nie podnoś na nikogo ręki, ale
zawsze podawaj pomocną dłoń i wyciągaj rękę do zgody, a wyjdziesz
obronną ręką z każdych tarapatów. W przeciwnym razie ktoś złapie
cię za rękę, a twoim przyjaciołom opadną ręce, choć wcześniej daliby
sobie za ciebie rękę uciąć.
Dłonie to najważniejsze „narzędzia" w ewolucji człowieka, a między
mózgiem a dłońmi istnieje więcej połączeń niż pomiędzy jakimikolwiek
innymi częściami ciała. Niewiele osób zastanawia się jednak nad tym,
co robią z rękami lub w jaki sposób podają dłoń nowo poznanej osobie.
A tak naprawdę pierwszych pięć do siedmiu uścisków dłoni decyduje
o tym, czy nasz kontakt z danym człowiekiem będzie się opierał na
55

dominacji, uległości czy grze o władzę. Na przestrzeni naszych dziejów
otwarte dłonie były zawsze związane z prawdą, uczciwością, oddaniem
i uległością. Wciąż wiele oficjalnych przyrzeczeń i przysiąg składa się
z ręką na sercu, a kiedy występujemy w sądzie, unosimy otwartą dłoń,
tak aby jej wnętrze widzieli sędziowie, a Biblię trzymamy w lewej ręce.
Jedną z nieocenionych wskazówek pomagającą odkryć, czy ktoś jest
z nami naprawdę otwarty i szczery, stanowi obserwowanie jego dłoni.
Podobnie jak pies odsłania gardło, aby wyrazić uległość lub poddać
się przeciwnikowi, ludzie używają otwartych dłoni, aby pokazać, że są
nieuzbrojeni, a zatem nie stanowią zagrożenia.

Psy odsłaniają gardło, aby okazać uległość.
Ludzie zaś pokazują wnętrza dłoni.

Jak odkryć, czy ktoś jest z nami szczery
Kiedy ktoś chce być szczerzy i uczciwy, często zwraca wnętrza dłoni
w stronę rozmówcy i mówi coś w rodzaju: „Ja tego nie zrobiłem!",
„Przepraszam, że sprawiłam ci przykrość" czy też „Mówię prawdę,
przyrzekam". Kiedy ktoś zaczyna się przed kimś otwierać lub wyzna-

Zaufaj mi —jestem lekarzem"
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Ludzie na całym świecie świadomie posługują się otwartymi dłońmi,
aby sprawić wrażenie, że mają uczciwe, szczere zamiary
wać prawdę, najprawdopodobniej zwróci całe lub część wnętrza dłoni
w stronę rozmówcy. Podobnie jak większość sygnałów mowy ciała,
jest to gest całkowicie nieświadomy, który sprawia, że „intuicyjnie"
ptzeczuwamy, iż ktoś jest prawdomówny.
Kiedy dzieci kłamią lub pragną coś ukryć, często chowają ręce
za plecami. Podobnie mężczyzna, który nie
chce wyznać partnerce prawdy o tym, gdzie
spędził noc z kolegami, może trzymać ręce
w kieszeniach lub krzyżować ramiona na pier
siach. Jednak widząc ukryte dłonie, partnerka
prawdopodobnie intuicyjnie wyczuje kłamstwo.
Kobieta, która próbuje coś ukryć, będzie starała
się unikać drażliwego tematu lub poruszać wiele
nie związanych z n i m kwestii, jednocześnie
zajmując się czymś innym.
Sprzedawców uczy się, aby obserwowali
dłonie klienta, kiedy ten podaje powody, dla
których nie może kupić danego produktu, lub
zgłasza wobec niego zastrzeżenia. Kiedy szczerze
podaje uzasadnione przyczyny, zwykle odsłania
dłonie. Natomiast ktoś, kto nie mówi prawdy,
najprawdopodobniej będzie mówił to samo,
ukrywając dłonie.

Ręce w kieszeniach: książę "William pokazuje
dziennikarzom, że nie ma ochoty rozmawiać
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Trzymanie rąk w kieszeniach to ulubiony wybieg mężczyzn, którzy
nie mają ochoty uczestniczyć w rozmowie. Pierwotnie ręce były niczym
„struny głosowe" mowy ciała, ponieważ „mówiły" dużo więcej niż ja
kakolwiek inna część ciała, tak więc schowanie ich można przyrównać
do zamknięcia ust.

Kiedy mężczyźni kłamią, ich mowa ciała informuje
o tym w oczywisty sposób. Kłamiące kobiety wolą
sprawiać wrażenie bardzo zajętych.

Celowe użycie dłoni do oszukiwania
Niektórzy pytają: „Jeżeli skłamię, a jednocześnie będę ukazywał otwarte
dłonie, czy ludzie będą bardziej skłonni mi uwierzyć?" Odpowiedź
brzmi - i tak, i nie. Jeżeli wypowiesz jawne kłamstwo, jednocześnie
wystawiając wnętrza dłoni w kierunku rozmówcy, wciąż prawdopodo
bnie będziesz się wydawał nieszczery, ponieważ temu gestowi nie będzie
towarzyszyć kilka innych, które również powinny występować, gdy ktoś
dowodzi swojej szczerości. Pojawią się natomiast negatywne gesty, które
zwykle stosuje się podczas kłamania, i zaprzeczą otwartym dłoniom.
Kanciarze i zawodowi kłamcy to ludzie, którzy do perfekcji opanowali
sztukę dopasowywania sygnałów niewerbalnych do słownych kłamstw.
Im skuteczniej oszust potrafi wykorzystać mowę ciała znamionującą
uczciwość, tym lepszy jest w swoim fachu.

„Czy nadal będziesz mnie kochał,
kiedy będę stara i brzydka?"- zapytała, otwierając dłonie.
„Nie tylko będę cię kochał - odpowiedział. Będę również raz na jakiś czas do ciebie pisał".
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Prawo przyczyny i skutku
Można jednak z pewnością sprawiać wrażenie bardziej szczerego i wia
rygodnego, ćwicząc gesty otwartych dłoni podczas rozmów z innymi
ludźmi. Co ciekawe, w miarę jak stają się one naszym nawykiem,
skłonność do kłamania się zmniejsza. Większości ludzi trudno kłamać,
jednocześnie ukazując otwarte dłonie, ponieważ tak właśnie działa
prawo przyczyny i skutku. Jeżeli jesteśmy szczerzy, ukazujemy wnętrza
dłoni, a zarazem samo ukazanie dłoni utrudnia przekonujące kłamstwo.
Dzieje się tak, ponieważ gesty i emocje są ze sobą ściśle powiązane.
Jeżeli na przykład przyjmujesz pozycję obronną, prawdopodobnie
skrzyżujesz ramiona na piersiach. Ale z drugiej strony, jeżeli po prostu
wykonasz ten gest, zaczniesz się czuć na pozycji obronnej. Ponadto jeżeli
mówisz, wystawiając otwarte dłonie w kierunku rozmówcy, wywierasz
na niego nacisk, aby również był z tobą szczery. Innymi słowy, twoje
otwarte dłonie mogą pomóc powstrzymać innych od przekazywania
ci fałszywych informacji i zachęcić, by byli z tobą bardziej autentyczni
i szczerzy.

Moc dłoni
Jednym z najmniej zauważalnych, ale najsilniejszych sygnałów mowy
ciała jest gest, jaki wykonujemy dłonią, wskazując komuś drogę lub
wydając polecenie oraz ściskając rękę. Odpowiednio wykorzystana moc
dłoni obdarza nas milczącym autorytetem.
Istnieją trzy główne gesty dłoni służące do wydawania rozkazów:
dłonie zwrócone w n ę t r z e m d o g ó r y , w n ę t r z e m d o d o ł u
i z w y c i ą g n i ę t y m p a l c e m w s k a z u j ą c y m . O t o przykład,
który pomoże ci zrozumieć różnice pomiędzy nimi: powiedzmy, że pro
sisz kogoś, aby przeniósł jakiś przedmiot w inne miejsce. Przypuśćmy,
że w każdej sytuacji używasz identycznego tonu głosu, tych samych
słów i wyrazu twarzy, zmieniasz tylko ułożenie dłoni.
Zwrócenie dłoni wnętrzem do góry to gest wyrażający uległość
i spokój, przypominający błagalny gest ulicznego żebraka. Z perspek
tywy ewolucyjnej ukazuje on, że nie chowamy w dłoniach żadnej broni.
Osoba proszona o przełożenie przedmiotu nie odczuje, że polecenie jest
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wydawane z naciskiem, i jest raczej mało prawdopodobne, że poczuje się
zagrożona. Zwrócenie wnętrza dłoni ku górze może służyć na przykład
jako gest „przekazujący" danej osobie, że oczekujesz, iż ona coś powie,
i że jesteś gotowy jej wysłuchać.
Gest ten był modyfikowany przez stulecia i ma wiele różnych wersji,
do których należą między innymi gesty takie jak „uniesiona otwarta
dłoń" czy „ręka na sercu".

Dłoń skierowana wnętrzem
ku górze = oznaka spokoju

Dłoń skierowana wnętrzem
do dołu = władza

Natomiast kiedy dłoń jest zwrócona wnętrzem do dołu, sygnalizuje
to bezpośrednią władzę i zwierzchnictwo. Osoba, do której zostanie
skierowane polecenie, poczuje, że wydałeś jej rozkaz przeniesienia przed
miotu, i może zacząć być do ciebie wrogo nastawiona, w zależności od
tego, jaka łączy was relacja prywatna lub stosunki zawodowe.

Zmiana ułożenia dłoni ze skierowanych wnętrzem ku górze
na skierowane wnętrzem do dołu całkowicie zmienia sposób,
w jaki postrzegają nas inni.

Na przykład jeżeli twój rozmówca zajmuje taką samą pozycję w fir
mie, może sprzeciwić się prośbie wypowiedzianej z dłonią skierowaną
ku dołowi, natomiast prawdopodobnie zastosuje się do niej, jeżeli bę
dziesz trzymał dłonie wnętrzem do góry. Jeżeli zaś osoba ta jest twoim
podwładnym, zaakceptuje gest dłoni skierowanych wnętrzem do dołu,
ponieważ masz odpowiednią władzę, aby go użyć.
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Adolf Hitler wykonuje jeden z najbardziej znanych gestów w historii dłoń jest zwrócona wnętrzem do dołu
Nazistowskie pozdrowienie obejmowało właśnie skierowanie dłoni
wnętrzem do dołu, a stanowiło symbol siły i tyranii w czasach Trzeciej
Rzeszy. Gdyby Adolf Hitler trzymał rękę zwróconą w górę, a nie w dół,
nikt nie potraktowałby go poważnie - wzbudziłby jedynie śmiech.
Kiedy pary spacerują, trzymając się za ręce, osoba dominująca,
zwykle mężczyzna, idzie nieco z przodu, rękę trzyma trochę wyżej,
a wnętrze dłoni skierowane jest do tyłu, podczas gdy u partnerki zwró
cone jest do przodu. To proste ułożenie dłoni natychmiast informuje
postronnego obserwatora, kto w tej parze nosi spodnie.
Kolejny gest to układ dłoni, w którym wszystkie palce są zwinięte
w pięść, a tylko wskazujący jest wystawiony jak symboliczna pałka,
którą rozmówca wymusza uległość u słuchaczy. Wyciągnięty palec
wskazujący podświadomie wywołuje w innych negatywne uczucia,
ponieważ poprzedza praworęczny cios znad głowy - podstawowy ruch
stosowany przez większość naczelnych podczas ataku.
Gest zamkniętej dłoni z wyciągniętym palcem wskazującym to
jeden z najbardziej irytujących gestów, jakie można wykonać w trak
cie mówienia, szczególnie kiedy ów palec wybija rytm. W niektórych
krajach, takich jak Malezja i Filipiny, palec wskazujący skierowany na
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Wyciągnięty palec wskazujący = „Zrób to, bo jak nie..."
rozmówcę traktuje się jak zniewagę, ponieważ takim gestem wskazuje
się tylko zwierzęta. Do pokazywania ludzi lub drogi Malezyjczycy
używają kciuka.

Eksperyment z udziałem widowni
Przeprowadziliśmy pewien eksperyment z udziałem ośmiu prelegentów,
których poprosiliśmy, aby używali każdego z trzech wspomnianych
gestów dłoni podczas serii dziesięciominutowych pogadanek przed róż
nymi słuchaczami, a następnie zarejestrowaliśmy wrażenia uczestników
wobec każdego mówcy. Okazało się, że prelegenci, którzy stosowali

Wystawiony palec wskazujący u większości słuchaczy
wywołuje negatywne uczucia
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gfównie gest otwartych dłoni z wnętrzami skierowanymi ku górze,
otrzymali od słuchaczy 8 4 % pozytywnych opinii. Liczba ta spadła do
52%> kiedy wygłaszali dokładnie tę samą prezentację innym słucha
czom, stosując przy tym głównie gest dłoni skierowanych wnętrzami do
dołu. Kiedy zaś zamykali dłoń w pięść, wystawiając palec wskazujący,
otrzymywali jedynie 2 8 % pozytywnych opinii, a niektórzy słuchacze
wręcz wychodzili w trakcie prelekcji.
Ostatni gest nie tylko najbardziej ograniczył pozytywne oceny, ale
również sprawił, że słuchacze najmniej zapamiętali z wykładu. Jeżeli
więc masz nawyk wystawiania palca wskazującego, spróbuj poćwiczyć
gesty dłoni z wnętrzem skierowanym ku górze lub dołowi, a przekonasz
się, że atmosfera wokół się uspokoi i że będziesz miał bardziej pozy
tywny wpływ na innych. Ewentualnie, jeżeli zegniesz palce, dotykając
wskazującym kciuka, w geście typu „OK", będziesz sprawiał wrażenie
apodyktycznego, ale nie agresywnego. Nauczyliśmy tego gestu grupę
mówców, polityków i biznesmenów, po czym zmierzyliśmy reakcje
widowni. Ludzie, którzy słuchali tych prelegentów, opisali ich jako
„życzliwych", „dążących do celu" i „skoncentrowanych".
Ci, którzy w czasie wykładu stosowali gest z
wskazującego, byli zaś opisywani jako „agresywni"
chacze również najmniej zapamiętywali z tego, o
mówca kierował palec bezpośrednio ku widowni,
się ocenianiem jego osoby, a nie słuchaniem go.

wystawianiem palca
i „niegrzeczni", słu
czym mówili. Kiedy
słuchacze zajmowali

Gest dłoni, gdy kciuk łączy się z czubkiem palca wskazującego,
sprawia, że słuchacze nie czują się zastraszeni
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Analiza uścisków dłoni
Uścisk dłoni to relikt naszej pradawnej przeszłości. Za każdym razem,
kiedy spotykali się przyjaźnie do siebie nastawieni przedstawiciele pier
wotnych plemion, wyciągali w górę ręce i pokazywali otwarte dłonie
w geście świadczącym o tym, że nie ukryli żadnej broni. W czasach
panowania Rzymian, kiedy powszechnie praktykowano ukrywanie
sztyletu w rękawie, dla osobistej ochrony narodził się zwyczaj witania
się uściskiem polegającym na obejmowaniu się za nadgarstki.

Uścisk nadgarstka — pozwalał
sprawdzić, czy ktoś nie ukrył
sztyletu w rękawie —powitanie
powszechnie stosowane przez
starożytnych Rzymian

Współczesną formą tego starożytnego rytuału jest uścisk dłoni, który
narodził się w X I X wieku, a służył pierwotnie przypieczętowywaniu
transakcji handlowych między mężczyznami o tej samej pozycji spo
łecznej. Gest ten rozpowszechnił się szeroko dopiero w ostatnim stuleciu
i do niedawna pozostawał domeną mężczyzn. Obecnie w większości
krajów zachodnich stosowany jest, zarówno przez kobiety, jak i przez
mężczyzn, przy powitaniu i pożegnaniu w sytuacjach biznesowych oraz
coraz częściej na przyjęciach i spotkaniach towarzyskich.

Uścisk dłoni wykształcił się jako sposób
przypieczętowywania umowy handlowej przez mężczyzn.

Nawet w krajach takich jak Japonia, gdzie tradycyjnym powitaniem
jest ukłon, i Tajlandia, gdzie stosuje się gest wai, w którym dłonie składa
się jak do modlitwy, współczesny uścisk dłoni jest coraz powszechniej
szy. W większości rejonów świata potrząsa się ręką pięć do siedmiu razy,
ale w niektórych krajach, na przykład w Niemczech, robi się to jedynie
dwa do trzech razy, po czym przyrrzymuje dodatkowo przez czas równy
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dwóm potrząśnięciom. Najbardziej wylewnie witają się Francuzi - ści
skają dłonie zarówno przy powitaniach, jak i pożegnaniach, spędzając
na tej czynności sporo czasu każdego dnia.

Kto pierwszy powinien wyciągnąć rękę?
Chociaż uścisk dłoni przy zawieraniu nowych znajomości jest powszech
nie przyjętym zwyczajem, istnieją sytuacje, w których nie powinno
się go inicjować. Biorąc pod uwagę, iż stanowi on oznakę zaufania
i serdeczności, powinniśmy zadać sobie kilka pytań, zanim jako pierwsi
wyciągniemy do kogoś rękę: Czy jestem tutaj mile widziany? Czy ta
osoba naprawdę się cieszy, że mnie poznaje, czy ją do tego zmuszam?
Sprzedawcom mówi się, że jeżeli inicjują uścisk dłoni z klientem, do
którego przychodzą niezapowiedzianie lub bez zaproszenia, może to
wywołać negatywny skutek z uwagi na to, że potencjalny klient może nie
chcieć ich powitać, a czuje się przymuszony do uściśnięcia dłoni. Radzi
się sprzedawcom, aby w takiej sytuacji poczekali, aż rozmówca pierwszy
wyciągnie rękę, a gdy to nie następuje, po prostu lekko skinęli głową
na powitanie. W niektórych krajach raczej nie ściska się dłoni kobiecie
(na przykład w wielu krajach muzułmańskich byłoby to potraktowane
co najmniej jako nieuprzejmość; zamiast tego nieznacznie skłania się
głowę). Niedawno jednak odkryto, że kobiety, które inicjują mocny
uścisk dłoni, są w większości miejsc oceniane jako bardziej otwarte
i wywierają lepsze pierwsze wrażenie.

Jak okazujemy dominację i chęć kontrolowania
Biorąc pod uwagę to, co do tej pory powiedzieliśmy o sile gestu otwartej
dłoni skierowanej wnętrzem ku górze lub dołowi, przypatrzmy się teraz
ich znaczeniu w uścisku dłoni.
W czasach imperium rzymskiego, kiedy spotykało się dwóch do
wódców, witali się gestem, który jest odpowiednikiem stojącej wersji
współczesnego siłowania się na rękę. Jeżeli jeden z nich okazywał się
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silniejszy, jego dłoń w końcu układała się na dłoni drugiego dowódcy
w uścisku, który nazywa się g ó r n ą p o z y c j ą d ł o n i .
Przypuśćmy, że właśnie poznałeś pewną osobę i witacie się uści
skiem dłoni. Sygnalizujecie sobie w ten sposób podświadomie trzy
podstawowe postawy:
1. Dominacja: „Ona próbuje mnie zdominować. Lepiej zachowam
ostrożność".
2. Uległość: „Mogę zdominować tę osobę. Zrobi, co zechcę".
3. Równość: „Czuję się z nią dobrze".
Sygnały te są wysyłane i odbierane bez udziału naszej świadomości,
ale mogą mieć bezpośredni wpływ na wynik każdego spotkania. W la
tach siedemdziesiątych udokumentowaliśmy rezultaty typów uścisku
dłoni na naszych zajęciach z umiejętności biznesowych i uczyliśmy ich
w ramach doskonalenia zawodowych strategii. Właściwy uścisk dłoni
może bowiem w dużej mierze wpłynąć na wynik każdego osobistego
spotkania, o czym za chwilę powiemy w sposób bardziej szczegółowy.
W czasie uścisku postawę dominującą sygnalizuje się przez obrócenie
dłoni (na poniższym rysunku w prążkowanym rękawie), tak aby jej
wnętrze skierowane było do dołu. Twoja dłoń nie musi być skierowana
bezpośrednio wnętrzem do dołu, ale jej grzbiet znajduje się na wierzchu
i sygnalizuje drugiej osobie, że chcesz przejąć kontrolę.
Nasze badania 350 odnoszących sukcesy kierowników wysokiego
szczebla (z których 8 9 % stanowili mężczyźni) dowiodły, że niemal

Przejmowanie kontroli
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każdy z nich nie tylko inicjował uścisk dłoni, ale 8 8 % mężczyzn i 3 1 %
kobiet stosowało gest dominujący. Władza i kontrola są, ogólnie rzecz
biorąc, mniej ważne dla kobiet, co prawdopodobnie znajduje swoje
odzwierciedlenie w tym, że tylko jedna na trzy panie podjęła próbę
wykonania takiego gestu. Odkryliśmy również, że niektóre kobiety
w pewnych sytuacjach towarzyskich podają mężczyznom miękką
dłoń, aby dać im do zrozumienia, że są uległe. Jest to dla nich sposób
podkteślenia swej kobiecości lub okazania, że można je zdominować,
jednak w kontekście zawodowym takie zachowanie może być dla ko
biety katastrofalne w skutkach, ponieważ mężczyzna zwróci uwagę na
jej kobiece cechy i może ją zlekceważyć. Kobiety obnoszące się ze swoją
kobiecością na spotkaniach biznesowych nie są traktowane poważnie
przez ludzi interesu obojga płci, m i m o iż obecnie modne i politycznie
poprawne jest podkreślanie naszej równości. Nie oznacza to, że kobie
ta na gruncie zawodowym musi przejawiać cechy męskie, a jedynie
że powinna po prostu unikać wysyłania jednoznacznych sygnałów
świadczących o jej kobiecości, takich jak podawanie miękkiej dłoni,
noszenie minispódniczek i butów na szpilkach, jeżeli pragnie być równie
wiarygodna jak mężczyzna.

Kobiety, które na poważnych spotkaniach biznesowych
wysyłają sygnały wyraźnie świadczące o ich kobiecości,
tracą wiarygodność.

W 2001 roku William Chaplin z uniwersytetu w Alabamie przepro
wadził badanie typów uścisków dłoni i odkrył, że ekstrawertycy mocno
ściskają dłoń, a osoby nieśmiałe czy neurotyczne - wręcz przeciwnie.
Chaplin wykazał też, że kobiety, któte są otwarte na nowe pomysły,
stosują mocne uściski dłoni. Mężczyźni zaś ściskają rękę mocno bez
względu na to, czy są otwarci na nowe idee czy nie. Tak więc z za
wodowego p u n k t u widzenia dobrze by było, gdyby kobiety ćwiczyły
mocniejsze uściski dłoni, szczególnie jeżeli witają się z mężczyznami.
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Uległy uścisk dłoni
Przeciwieństwem dominującego uścisku ręki jest podanie dłoni (na
rysunku w prążkowanym rękawie) od razu zwróconej wnętrzem do
góry, umożliwiając drugiej osobie górną pozycję dłoni, podobnie jak
pies odsłania gardło przed wyższym w hierarchii osobnikiem.

Uścisk dłoni wyrażający uległość
Tego typu uścisk może być skuteczny, jeżeli z jakiegoś powodu chcesz
oddać drugiej osobie kontrolę lub zapewnić poczucie, że panuje nad
sytuacją - na przykład, kiedy pragniesz za coś przeprosić.
Choć jednak podanie dłoni wnętrzem do góry może wyrażać uległą
postawę, czasami trzeba wziąć pod uwagę również inne okoliczności.
Jak powiedzieliśmy, osoba cierpiąca na artretyzm w dłoniach będzie
zmuszona podać bezwładną dłoń, co znacznie ułatwia obrócenie jej
do pozycji uległej. Ludzie, którzy pracują głównie dłońmi - tacy jak
chirurdzy, artyści i muzycy - również mogą podawać rękę w taki spo
sób tylko z tego powodu, że pragną ją ochronić. Grupy gestów, które
pojawią się po uścisku dłoni, dadzą ci kolejne wskazówki: osoba uległa
zastosuje uległe gesty, a dominująca - asertywne.

Jak wywołać poczucie równości
Kiedy dwie dominujące osoby podają sobie ręce, dochodzi między nimi
do symbolicznego starcia, ponieważ każda z nich próbuje obrócić dłoń
tej drugiej do pozycji uległej. Efektem tej walki jest uścisk przypomi68

Uścisk wyrażający równość
nający imadło, w którym wnętrza obu dłoni ułożone są pionowo, co
wywołuje poczucie równości i wzajemnego szacunku - żadna ze strony
bowiem nie jest gotowa ulec drugiej.

Jak nawiązać dobry kontakt
Istnieją dwa kluczowe aspekty nawiązywania dobrych stosunków pod
czas uścisku ręki. Po pierwsze, upewnij się, że zarówno twoja dłoń, jak
i dłoń drugiej osoby ułożone są w pozycji pionowej, tak aby nikt nie
dominował ani nie ulegał. Po drugie, ściskaj jej dłoń z taką samą siłą,
z jaką ona ściska twoją. Czyli jeżeli na skali siły uścisku od 1 do 10 ty
ściskasz z siłą 7, a druga osoba jedynie 5, powinieneś odpuścić 2 0 % .
Jeżeli jednak druga osoba ściska z siłą 9, a ty tylko 7, powinieneś zwięk
szyć siłę uścisku o 2 0 % . Gdybyś spotkał się z grupą dziesięciu osób,
prawdopodobnie musiałbyś kilkakrotnie dostosowywać kąt ułożenia
dłoni i siłę uścisku, aby z każdą nawiązać dobry kontakt i pozostawać
na równej stopie. Nie zapominaj przy tym, że przeciętny mężczyzna
może uścisnąć dłoń mniej więcej dwukrotnie mocniej niż przeciętna
kobieta, tak więc należy wziąć na to poprawkę. W wyniku ewolucji
siła uchwytu męskich dłoni wynosi do 45 kg, co było konieczne przy
takich czynnościach, jak rozdzieranie, chwytanie, noszenie, rzucanie
czy uderzanie.
Pamiętaj, że uścisk ręki ewoluował jako gest powitania i pożegnania
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lub też przypieczęrowywania umowy, tak więc zawsze powinien być
serdeczny, przyjacielski i pozytywny.

Jak rozbroić osobę dominującą
Wyciągnięcie dłoni skierowanej wnętrzem do d o ł u przywołuje od
razu na myśl nazistowskie powitanie i stanowi najbardziej agresywny
ze wszystkich uścisków dłoni, daje bowiem drugiej osobie niewielką
szansę nawiązania relacji opartej na równości. Tego typu podawanie
ręki charakteryzuje apodyktyczną, dominującą osobę, która zawsze
je inicjuje, a jej sztywna ręka z dłonią skierowaną wnętrzem do dołu
zmusza drugą osobę do przyjęcia uległej postawy.

Podanie dłoni skierowanej wnętrzem do dołu

Jeżeli czujesz, że ktoś celowo podaje ci rękę w taki sposób, oto kilka
rad, jak możesz temu przeciwdziałać.

I. K r o k w p r a w o
Gdy spotykasz się z dominującym uściskiem dłoni osoby, któta lubi mieć
przewagę - do takich osób należą w większości mężczyźni - obrócenie
jej dłoni z powrotem do pozycji znamionującej równość jest trudne,
ale można się tego nauczyć.
Najpierw, kiedy się zbliżasz, aby uścisnąć rękę tej osobie, zrób krok
do przodu lewą nogą. Wymaga to trochę praktyki, ponieważ 9 0 % ludzi,
podając prawą dłoń, naturalnie wysuwa najpierw prawą nogę.
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Osoba dominująca próbuje przejąć
kontrolę

Zrób krok do przodu lewą nogą

Podejdź w stronę osoby dominującej, robiąc krok prawą nogą,
i obróć jej dłoń wnętrzem do góry
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Następnie przesuń w przód prawą nogę, w stronę tej osoby, wkra
czając w ten sposób w jej przestrzeń osobistą. Wreszcie dostaw lewą
nogę do prawej, kończąc cały manewr (zobacz na poprzedniej stronie),
po czym uściśnij rękę. Taktyka ta pozwoli ci wyprostować dłoń danej
osoby przy uścisku, a nawet obrócić ją do pozycji uległej. Wygląda to
tak, jakbyś ruszał na nią z przodu - to swego rodzaju odpowiednik
zwycięstwa w siłowaniu się na rękę. Pozwala to również przejąć kontrolę
przez naruszenie przestrzeni osobistej danej osoby.
Przeanalizuj własny sposób podawania dłoni i zwróć uwagę na to,
czy wyciągając rękę do uścisku, robisz krok do przodu lewą czy prawą
nogą. Większość ludzi wysuwa najpierw prawą nogę i dlatego znajduje
się w niekorzystnej sytuacji, kiedy spotyka się z dominującym uściskiem
dłoni. M a m y bowiem wówczas małe pole manewru, co pozwala osobie
dominującej przejąć kontrolę. Przed podaniem ręki rób krok lewą nogą,
a przekonasz się, że znacznie łatwiej wtedy zneutralizować człowieka,
który próbuje cię zdominować.

2. Dłoń na wierzchu
Kiedy ktoś podaje rękę w sposób dominujący, zareaguj, odwracając
dłoń wnętrzem do góry, a następnie połóż lewą rękę na jego prawej,
tworząc swego rodzaju

rękawicę,

po czym na koniec wyprostuj

jego dłoń.
Taki sposób ujmowania dłoni drugiej osoby pozwala ci przejąć kon
trolę i poradzić sobie z całą sytuacją. Ponadto dużo łatwiej stosować go
kobietom. Jeżeli czujesz, że ktoś celowo próbuje cię zdominować i robi
to regularnie, ujmij jego dłoń za grzbiet, a następnie potrząśnij (jak

Podwójny uścisk — „rękawica
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niżej). To może zszokować osobę dominującą, musisz więc uważać,
kiedy stosujesz tę technikę, i robić to naprawdę w ostateczności.

Ostatnia deska ratunku przed zdominowaniem

Uścisk zimnej, lepkiej dłoni
Nikt nie lubi uścisku dłoni, po którym mamy wrażenie, że podano
nam właśnie cztery parówki prosto z lodówki. Jeżeli zawieranie nowych
znajomości wywołuje w nas napięcie, z komórek wewnętrznej warstwy
skóry na dłoniach — zwanej skórą właściwą - krew odpływa do mięśni
rąk i nóg w przygotowaniu na walkę lub ucieczkę. W wyniku tego tem
peratura naszych dłoni spada i zaczynamy się pocić, co sprawia, że nasze
ręce stają się jeszcze chłodniejsze, a na dodatek lepkie. Kiedy w takim
stanie podajemy dłoń, przypomina ona mokrego łososia. Kiedy zatem
masz się spotkać z kimś ważnym, zawsze miej przy sobie chusteczkę, tak
abyś przed samym spotkaniem mógł osuszyć dłonie i nie zrobić złego
wrażenia. Możesz też ewentualnie wizualizować, że trzymasz dłonie
nad ogniskiem. Udowodniono, że ta technika wizualizacyjna podnosi
temperaturę dłoni przeciętnie o 3 - 4 stopnie.

Przewaga lewej strony
Kiedy dwaj przywódcy ustawiają się obok siebie do zdjęcia, próbują
wyglądać podobnie pod względem wzrostu, tuszy i przepisowego stroju,
ale stojący po lewej stronie kadru jest postrzegany jako ten, który ma
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Dominujący uścisk dłoni —JFK
wykorzystuje przewagę lewej strony,
aby ustawić Richarda Nixona
w pozycji, w której ten prezentuje
się jako słabszy

zdecydowaną przewagę i dominuje nad drugim. Wynika to z tego, że
znacznie łatwiej mu przy uścisku dłoni położyć swoją rękę na wierzchu,
co sprawia, że wydaje się panem sytuacji. W sposób oczywisty widać
to w uścisku dłoni Johna F. Kennedy'ego i Richarda Nixona przed ich
debatą telewizyjną w 1960 roku. W owym czasie nikt nie znał tajników
mowy ciała, ale kiedy przyjrzymy się temu spotkaniu, wygląda na to,
że JFK intuicyjnie rozumiał, jak ją stosować. M i a ł zwyczaj stawania
z lewej strony kadru, a uścisk wykorzystujący górną pozycję dłoni
należał do jego ulubionych.

Ustawienie się po lewej stronie
kadru daje Billowi Clintonowi
możliwość dominującego uściśnięcia
dłoni i zapewnia mu przewagę nad
Tonym Blairem
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Ich słynna debata wyborcza stała się niezwykłym świadectwem siły
mowy ciała. Sondaże wykazały, że według większości Amerykanów,
którzy słuchali jej w radiu, zwycięzcą był Nixon, jednak większość
oglądających ją w telewizji za bezsprzecznego zwycięzcę uznała Kenne
dyego. Świadczy to o tym, że jego niezwykle przekonująca mowa ciała
zmieniła wszystko i w końcu zapewniła mu fotel prezydenta.

Światowi przywódcy podchodzący
z niewłaściwej, prawej strony ka
dru padają ofiarami dominującego
uścisku ręki

Kiedy mężczyźni i kobiety podają sobie dłonie
Choć kobiety już od kilku dziesięcioleci są aktywne zawodowo, wielu
z nas wciąż wykazuje sporą dozę braku obycia i skrępowania w trakcie
powitań między przedstawicielami obojga płci. Większość mężczyzn
mówi, że ojcowie w dzieciństwie uczyli ich, jak powinni się witać „praw
dziwi mężczyźni", z kolei bardzo niewiele kobiet dostąpiło takiej „nauki".
życiu dorosłym powoduje to krępujące sytuacje. Zdarza się, że kiedy
mężczyzna podaje rękę kobiecie, ona tego w ogóle nie zauważa - na
początku skupia się bardziej na jego twarzy. Mężczyzna, który czuje się
głupio z ręką w powietrzu, wycofuje się, mając nadzieję, że kobieta tego
nie dostrzeże, ale w tym momencie ona wyciąga rękę i jej dłoń również
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zawisa w przestrzeni. Wtedy on znowu podaje jej rękę i zabawa zaczyna
się od nowa, a wszystko to bardziej przypomina miłosne zmagania dwóch
kałamarnic niż powitanie dwojga dorosłych ludzi.

Kiepskie opanowanie techniki ściskania dłoni często sprawia,
że pierwsze spotkanie mężczyzny i kobiety
zaczyna się od porażki.

Gdybyś kiedyś znalazł się w podobnej sytuacji, ujmij lewą ręką
prawą dłoń drugiej osoby, połóż ją na swojej prawej dłoni i powiedz
z uśmiechem: „Spróbujmy jeszcze raz". Możesz przez to zyskać ogromną
wiarygodność, ponieważ ten gest świadczy o tym, iż zależy ci na drugiej
osobie, więc chcesz, aby wasz pierwszy uścisk dłoni wypadł dobrze. Je
żeli jesteś kobietą interesów, mądrze byłoby w jakiś sposób uświadomić
innym, że zamierzasz uścisnąć im dłonie, tak aby ich nie zaskoczyć.
Wyciągnij więc rękę jak najwcześniej, aby jasno dać to do zrozumie
nia - strategia ta zaoszczędzi ci wiele niepotrzebnej „szarpaniny".

„Rękawica"
„Rękawica" to ulubiony uścisk dłoni ludzi interesu na całym świecie.
Towarzyszy mu bezpośredni kontakt wzrokowy, szczery i dodający
otuchy uśmiech oraz głośne i zdecydowane powtórzenie imienia drugiej
osoby, po czym często pada pytanie o samopoczucie.

„ Rękawica "
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Tego typu uścisk dłoni zwiększa kontakt fizyczny i daje osobie,
która go inicjuje, kontrolę nad odbiorcą poprzez ograniczenie ruchów
jego prawej dłoni. Gest ten czasami nazywany jest „powitaniem p o 
lityka" - ten, który go wykonuje, próbuje sprawić wrażenie godnego
zaufania i szczerego, ale kiedy stosuje się taki uścisk wobec nowo po
znanej osoby, przynosi skutek przeciwny do zamierzonego, wywołuje
bowiem u odbiorcy pewną podejrzliwość. „Rękawica" to namiastka
ptzytulenia i jest do przyjęcia jedynie względem osób, które również
moglibyśmy przytulić.

„Jesteś urocza i fantastyczna — kimkolwiek jesteś..."

Dziewięćdziesiąt procent ludzi rodzi się ze zdolnością do wyrzucania
prawej ręki w przód, co jest podstawowym elementem samoobrony.
„Rękawica" ogranicza ową zdolność i dlatego właśnie nie powinno się
jej nigdy stosować w powitaniach z ludźmi, z którymi nie łączy nas
osobista więź. W ten sposób możemy witać jedynie tych, z którymi
już nawiązaliśmy dobrą relację emocjonalną, na przykład przyjaciół.
W takiej sytuacji nie musimy się bronić, więc tego typu uścisk dłoni
postrzegany jest jako szczery i niezagrażający.
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Jasir Arafat serwuje „rękawicę" Tony'emu Blairowi,
którego zaciśnięte usta świadczą o tym, że nie jest zachwycony

P r z e j m o w a n i e k o n t r o l i z a p o m o c ą u ś c i s k u dłoni
Uścisk obu dłoni zawsze powinien wyrażać naszą szczerość, zaufanie
lub ciepłe uczucia w stosunku do osoby, którą w ten sposób witamy.
Należy przy tym pamiętać o dwóch ważnych elementach tego gestu. Po
pierwsze, inicjator uścisku lewą dłonią okazuje swe uczucia - a zależy to
od miejsca, w jakim jego lewa dłoń spoczywa na prawej ręce odbiorcy
uścisku. Przypomina to chęć objęcia tej osoby, a lewa dłoń jest tutaj
miernikiem bliskości - im wyżej jest ułożona na prawym ręku drugiej
osoby, tym większą bliskość próbuje ukazać inicjator uścisku. Stara
się on wyrazić bliski związek, jaki łączy go z odbiorcą, jednocześnie
próbując kontrolować jego ruchy.
Na przykład objęcie łokcia wskazuje na znacznie większy stopień
zażyłości niż chwycenie nadgarstka, a z kolei położenie ręki na ramieniu
jest bardziej wymowne niż uściśnięcie ręki powyżej łokcia.
Po drugie, lewa ręka inicjatora tego gestu narusza przestrzeń osobi
stą drugiej osoby. Ogólnie rzecz biorąc, uchwyt za nadgarstek i łokieć
są dopuszczalne jedynie w wypadku pewnej zażyłości i w takich sy
tuacjach lewa dłoń inicjatora uścisku wkracza jedynie na zewnęttzny
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Uchwyt za nadgarstek

Chwycenie ręki powyżej łokcia

Przytrzymanie za łokieć

Położenie ręki na ramieniu

kraniec przestrzeni osobistej odbiorcy. Położenie dłoni na ramieniu lub
powyżej łokcia znamionuje znaczną bliskość między dwiema osobami,
a końcową fazą takiego powitania może być pełen uścisk (o przestrzeni
osobistej opowiemy bardziej szczegółowo w rozdziale 11). Jeżeli owo
poczucie bliskości nie jest odwzajemniane lub inicjator uścisku nie ma
wystarczającego powodu, aby okazywać taką zażyłość, odbiorca praw
dopodobnie stanie się podejrzliwy i nieufny wobec jego intencji. Jeżeli
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więc nie łączy cię z kimś osobista, bliska relacja, nie stosuj żadnego
z podwójnych uścisków. A jeżeli osoba, która wita cię w ten sposób,
nie pozostaje z tobą w bliskiej znajomości, możesz się spodziewać, że
żywi wobec ciebie jakieś ukryte zamiary.

Jeżeli z daną osobą nie łączy cię osobista lub emocjonalna
więż, witaj ją uściskiem tylko jednej dłoni.

Często widzi się polityków witających wyborców podwójnym
uściskiem oraz ludzi interesu, którzy tak samo zachowują się wobec
klientów. Nie zdają sobie oni sprawy, że tym jednym gestem mogą
całkowicie zepsuć sobie z nimi kontakty i doprowadzić do swojego
zawodowego i politycznego samobójstwa.

Gra o władzę między Blairem a Bushem
W czasie konfliktu w Iraku w 2 0 0 3 roku George W. Bush i Tony Blair
prezentowali w mediach wizerunek silnego sojuszu, który opiera się na
„jedności i równości", ale dokładna analiza fotografii dokumentujących

Lepiej wygląda i jest silniejszy: George Bush stosuje
wobec Tony'ego Blaira uścisk górnej pozycji dłoni
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ich spotkania pokazuje, jak George Bush próbował dominować w tej
grze.
Na zdjęciu obok Bush ustawia się z lewej strony kadru i tak, aby
zastosować uścisk górnej pozycji dłoni. Wygląda jak głównodowodzą
cy sił zbrojnych, a Blair prezentuje się przy nim jak grzeczny uczeń
angielskiej szkoły na spotkaniu z dyrektorem. Bush stoi mocno na
ziemi i kładzie drugą rękę na plecach Blaira, aby go kontrolować.
Amerykański prezydent regularnie i bezpardonowo walczy o miejsce
po lewej stronie kadru, co sprawia, że robi wrażenie osoby dominującej
i dyktującej warunki.

Rozwiązanie
Nie chcąc stracić władzy i kontroli, jeżeli przez nieuwagę znajdziesz się
z prawej strony kadru, zbliżając się do drugiej osoby, wyciągnij rękę,
ponieważ to zmusi ją do ustawienia na wprost ciebie i uściśnięcia dłoni
z tej pozycji, jak równy z równym. Jeżeli w jakiejś sytuacji robione są
zdjęcia czy kręcony film, zawsze zbliżaj się do rozmówcy tak, aby znaleźć
się po lewej stronie kadru. W najgorszym razie zastosuj uścisk obiema
dłońmi, aby znaleźć się z kimś na równej stopie.

Osiem najgorszych uścisków dłoni na świecie
Oto osiem najbardziej denerwujących i nielubianych uścisków dłoni
i różne ich wersje. Unikaj ich za wszelką cenę.
I. Ś n i ę t a ryba
Ocena wiarygodności: 1/10
Niewiele uścisków dłoni tak zniechęca do kontaktu jak tak zwany
uścisk „śniętej ryby", szczególnie kiedy dłoń jest zimna lub lepka. Dotyk
wiotkiej, bezwładnej ręki powoduje, że „śnięta ryba" jest powszechnie
nielubiana i kojarzy się z ludźmi o słabym charakterze, głównie dlate
go, że taką dłoń można z łatwością obrócić. Odbiorca takiego uścisku
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odczytuje ten gest jako brak zaangażowania w kontakt. Jednak sygnał
ten może mieć również podłoże kulturowe lub inne - na przykład
w niektórych kulturach azjatyckich i afrykańskich podawanie bez
władnej dłoni jest normą, a mocny uścisk może zostać potraktowany
jako zwykłe chamstwo. Co więcej, co dwudziesta osoba cierpi na
chorobę związaną z nadmiernym poceniem się (hiperhydroza), która
ma podłoże genetyczne. Jeżeli dotyczy to też ciebie, zawsze miej przy
sobie chusteczkę, aby wyttzeć dłonie, jeżeli spodziewasz się, że będziesz
musiał się z kimś przywitać.

Śnięta ryba
Dłonie mają więcej gruczołów potowych niż jakakolwiek inna część
ciała, dlatego tak często są spocone. Zadziwiające jest to, że wielu ludzi
prezentujących uścisk „śniętej ryby" w ogóle nie jest tego świadomych,
tak więc mądrze byłoby poprosić kogoś bliskiego, aby opisał twój
sposób podawania ręki. Dzięki temu będziesz wiedział, jak się witać
w przyszłości.

2. Imadło
Ocena wiarygodności: 4/10
Ten umiarkowanie przekonujący styl podawania ręki jest domeną
biznesmenów i wyraża chęć dominowania oraz przejmowania kontroli
nad kontaktem lub też pokazania drugiej osobie, gdzie jest jej miejsce.
Dłoń podawana w ten sposób jest skierowana wnętrzem do dołu, na
początku odczuwa się gwałtowny nacisk w dół, po którym następują
dwa lub trzy energiczne potrząśnięcia oraz uścisk, który może wręcz
przerwać dopływ krwi do dłoni drugiej osoby. Czasami „imadło" stosują
ludzie, którzy czują się słabi i obawiają się, że zostaną zdominowani
przez innych.
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Imadło
3 . Ł a m a c z kości
Ocena wiarygodności: 0/10
Dalekim kuzynem „imadła" jest „łamacz kości" - bez wątpienia najgor
szy ze wszystkich uścisków dłoni. Wszyscy się go obawiają, ponieważ
pozostawia niezatarte wspomnienie w umyśle i palcach odbiorcy i nie
robi dobrego wrażenia na nikim oprócz samego wykonawcy. „Łamacz
kości" to cecha charakterystyczna agresywnych „twardych facetów",
którzy znienacka korzystają z pierwszej nadarzającej się okazji do za
straszenia przeciwnika i miażdżą mu wszystkie kłykcie palców. Jeżeli
jesteś kobietą, staraj się nie mieć pierścionków na prawej dłoni w czasie
służbowych spotkań, ponieważ „łamacz kości" może cię skaleczyć
i będziesz prowadzić ważne rozmowy w stanie lekkiego szoku.
Niestety, nie ma skutecznego sposobu, aby poradzić sobie z tego typu
uściskiem dłoni. Jeżeli sądzisz, że ktoś zrobił to celowo, możesz zwrócić
na to uwagę wszystkich stojących w pobliżu ludzi, mówiąc na głos: „Au!
To naprawdę zabolało. Za mocno ściskasz". To jasny komunikat dla
zwolennika „łamacza kości", aby nie powtarzać tego zachowania.

Łamacz kości
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4. Uchwyt za palce
Ocena wiarygodności: 2/10
Uścisk ten, częsty przy powitaniach kobiety z mężczyzną, polega na
tym, że jego wykonawca „nie trafia w cel" i zamiast dłoni przez po
myłkę chwyta palce drugiej osoby. Chociaż inicjator tego uścisku może
przejawiać entuzjazm w stosunku do odbiorcy, w rzeczywistości brak
mu pewności siebie. W takiej sytuacji głównym celem uścisku za palce
jest utrzymanie odbiorcy w wygodnej odległości. Może on być również
skutkiem różnic w pojmowaniu przestrzeni osobistej dwojga witających
się ludzi. Może do niego dojść, kiedy osobista przestrzeń jednej osoby
wynosi 60 cm, a drugiej - 90 cm. Wówczas ta druga zachowuje większy
dystans, przez co dłonie nie spotykają się we właściwym miejscu.

Uchwyt za palce
Jeżeli zdarzy ci się uczestniczyć w takim uścisku, lewą ręką ujmij
prawą dłoń drugiej osoby, ułóż ją prawidłowo w swojej prawej dłoni
i powiedz z uśmiechem: „Spróbujmy jeszcze raz!", po czym uściśnijcie
sobie ręce. Możesz przez to zyskać ogromną wiarygodność, ponieważ
gest ten świadczy o tym, iż zależy ci na danej osobie, więc chcesz, aby
wasz pierwszy uścisk dłoni wypadł dobrze.

5. Sztywna ręka
Ocena wiarygodności: 3/10
Podobnie jak uścisk, w którym wewnętrzna część dłoni skierowana
jest do dołu, uścisk sztywnej ręki stosowany jest na ogół przez typy
agresywne, a jego głównym celem jest utrzymanie cię na dystans i poza
przestrzenią osobistą inicjatora. Chętnie wykonują go również ludzie
pochodzący ze wsi, ponieważ mają większą przestrzeń osobistą i pragną
chronić swoje terytorium.
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Sztywna ręka
Tacy ludzie będą się wręcz pochylać do przodu czy balansować na
jednej nodze, wykonując uścisk sztywnej ręki.

6 . W y r y w a n i e ręki z e s t a w u
Ocena wiarygodności: 3/10
Tego typu uścisk uwielbiają osoby dominujące, jest on powszechną
przyczyną napływania łez do oczu, a w skrajnych przypadkach również
zerwania więzadeł. To prekursor uścisku polegającego na przyciąganiu
zgiętej ręki. W tym geście inicjator najpierw mocno chwyta wyciągniętą
rękę odbiorcy, a potem mocno przyciąga go do siebie, próbując wciągnąć
w swoją przestrzeń osobistą. Wywołuje to u odbiorcy utratę równowagi
i stanowi bardzo zły początek ich wzajemnej relacji.

Wyrywanie ręki ze stawu
Wciąganie odbiorcy na terytorium inicjatora może oznaczać jedną
z trzech rzeczy: po pierwsze, inicjator jest niepewny siebie i ma poczucie
bezpieczeństwa jedynie wewnątrz swojej przestrzeni osobistej. Po drugie,
inicjator pochodzi z kultury, w której preferuje się mniejszy dystans. Lub
też po trzecie - chce cię kontrolować, sprawiając, że tracisz równowagę.
Tak czy inaczej, zdecydowanie pragnie być panem sytuacji.
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7. P o m p k a
Ocena wiarygodności: 4/10
Jest to uścisk o zdecydowanie wiejskiej proweniencji. Inicjator chwyta
dłoń drugiej osoby, jakby była rączką od pompki, i zaczyna serię ener
gicznych i rytmicznych, szybkich, pionowych potrząśnięć.
Choć dopuszcza się siedem potrząśnięć, niektórzy „pompują" bez
opamiętania, jakby mieli do czynienia z hydrantem i chcieli wydobyć
z niego całą wodę.

Pompka
Czasami pompujący zaprzestaje na chwilę swojej ulubionej czynno
ści, ale nadal trzyma dłoń drugiej osoby, aby nie dopuścić do jej ucieczki,
i - co ciekawe - niewielu ludzi stara się wycofać rękę z takiego uścisku.
Fizyczne połączenie zdaje się osłabiać naszą determinację.

8. Uścisk holenderski
Ocena wiarygodności: 2/10
Jest to gest o nieco wegetariańskim podłożu, a pochodzi z Holandii.
W tym kraju bowiem można usłyszeć zarzut, że jest się Geeft 'n hand
ais bosje worteljes, czyli „osobą, której dłoń podczas uścisku przypomina
pęczek marchwi". Uścisk ten to daleki krewny „śniętej ryby", ale dłoń
jest w nim bardziej sztywna i mniej lepka.
Gest ten w młodszym pokoleniu jest wypierany przez de slappe
vaatdoek, czyli starą ścierę do naczyń. Chyba nie musimy tego tłuma
czyć.
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Uścisk holenderski

Uścisk dłoni Arafata i Rabina
Poniższe zdjęcie przedstawia uścisk dłoni nieżyjących już premiera
Izraela Icchaka Rabina i przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej
Jasira Arafata podczas spotkania w Białym D o m u w 1993 roku. Ujawnia
ono kilka ciekawych zachowań i postaw uwiecznionych na nim osób.
Prezydent Clinton jest w rzeczywistości kluczową postacią w tym uję
ciu, ponieważ stoi, niczym nie przesłonięty, w samym środku kadru,
jest najwyższy i szeroko rozkłada ramiona i otwarte dłonie, przypo
minając trochę Boga, który prowadzi swój lud. Jego lekko rozchylone
w uśmiechu usta i wciągnięte wargi świadczą o pewnej emocjonalnej
powściągliwości, którą wtedy albo czuł, albo udawał.

Icchak Rabin (po lewej) wykonuje uścisk sztywnej ręki, stawiając opór
Jasirowi Arafatowi, który przyciąga do siebie jego zgiętą rękę
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W tym słynnym ujęciu obaj panowie stoją obiema stopami mocno
na ziemi i próbują wypchnąć się nawzajem ze swojego terytorium.
Icchak Rabin przyjął pozycję znamionującą władzę po lewej stronie
kadru i zastosował uścisk sztywnej ręki. Pochylił się do przodu, aby
utrzymać Arafata z dala od własnej przestrzeni osobistej. Ten zaś stoi
wyprostowany i w odpowiedzi przyciąga do siebie jego zgiętą rękę.

Podsumowanie
Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, jakie robi na innych wrażenie
przy pierwszym spotkaniu, m i m o że większość z nas doskonale wie,
że pierwsze kilka minut spotkania decyduje o tym, czy relacja będzie
dobra czy wręcz przeciwnie. Poćwicz więc różne uściski dłoni z przyja
ciółmi i współpracownikami, a szybko nauczysz się, jak za pomocą tego
gestu przekazywać pozytywny komunikat. Trzymanie dłoni pionowo
i dopasowanie się do uścisku drugiej osoby zwykle uważa się za idealny
gest na powitanie.

pusta strona

Rozdział 3

MAGIA UŚMIECHU

Co sprawia, że jest to jeden z najbardziej znanych symboli na świecie
i że tak trudno mu się oprzeć?

B

ob rozejrzał się po pokoju, a jego wzrok przyciągnęła atrakcyjna
brunetka. Wydawało mu się, że się do niego uśmiecha, a ponieważ
nie lubił tracić czasu, szybko do niej podszedł i zagadał. Kobieta
nie była zbyt rozmowna, ale wciąż się do niego uśmiechała, więc nie dawał
za wygraną. Jedna z koleżanek, która przechodziła obok nich, zwolniła
kroku i szepnęła: „Daj sobie spokój, Bob... Ona uważa, że jesteś stuknię
ty". Bob był zdumiony. Przecież wciąż się do niego uśmiechała! Podobnie
jak większość mężczyzn, nie rozumiał negatywnego znaczenia kobiecego
uśmiechu z zaciśniętymi wargami.
Niegdyś babcie pouczały wnuczęta, aby „się uśmiechnęły", „roz
c h m u r z y ł y " i „rozdawały uśmiechy na prawo i lewo", ponieważ
„z uśmiechem bardziej im do twarzy". Intuicyjnie przeczuwały, że
uśmiech wywoła pozytywną reakcję innych ludzi.
Pierwsze zarejestrowane badania naukowe dotyczące uśmiechania
się zostały przeprowadzone na początku XIX wieku, kiedy francuski
naukowiec Guillaume Duchenne de Boulogne zastosował elektrodiagnostykę i stymulację elektryczną, aby rozróżnić uśmiech prawdziwej
radości od innych typów uśmiechu. Przebadał głowy ludzi ściętych na
gilotynie, aby dowiedzieć się, jak działają mięśnie twarzy. Rozciągał je
pod różnymi kątami, sprawdzając, które mięśnie są odpowiedzialne za
określony rodzaj uśmiechu. Odkrył, że uśmiechami sterują dwie grupy
mięśni:

jarzmowe

większe,

które biegną p o bokach twarzy

i łączą się z kącikami ust, oraz o k r ę ż n e

o k a zamykające powieki.

Mięśnie jarzmowe większe unoszą kąciki ust, odsłaniając zęby i powięk
szając policzki, natomiast okrężne oka zmniejszają szparę powiekową
i powodują zmarszczki w kącikach oczu. Mówimy tutaj o tym dlatego,
że ruch mięśni jarzmowych większych można świadomie kontrolo91

wać - innymi słowy, wykorzystujemy je, kiedy chcemy zaprezentować
nieszczery uśmiech udawanej radości, aby sprawić wrażenie przyjaźnie
nastawionego lub uległego. Mięśnie okrężne oka zaś działają niezależnie
od naszej woli i biorą udział w prawdziwym, szczerym uśmiechu. Tak
więc aby sprawdzić szczerość uśmiechu, powinniśmy przypatrzeć się
liniom zmarszczek w okolicach oczu.

Naturalny uśmiech powoduje charakterystyczne zmarszczki
wokół oczu - ludzie obłudni uśmiechają się tylko ustami.

W radosnym uśmiechu nie tylko unoszą się kąciki ust, ale także
kurczą mięśnie wokół oczu, podczas gdy w uśmiechu nie wyrażającym
prawdziwej radości śmieją się tylko usta.
Naukowcy potrafią odróżnić uśmiech szczery od udawanego, sto
sując system kodowania zwany Systemem Kodowania Ruchów Twarzy
(Facial Action C o d i n g System - FACS), opracowany przez prof. Paula
E k m a n a z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz dr. Wallacea V. Friesena
z Uniwersytetu Kentucky. Szczery uśmiech rodzi się w obszarze mózgu
odpowiedzialnym za nieświadome odruchy, co oznacza, że jest reakcją

Który uśmiech jest udawany? W fałszywym uśmiechu śmieją się tylko usta,
w prawdziwym zaś również oczy
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automatyczną. Kiedy odczuwamy przyjemność, przez część mózgu,
która przetwarza emocje, przechodzą sygnały wywołujące ruch mię
śni ust, unoszenie się policzków, pracę mięśni wokół oczu i delikatne
opadanie brwi.

Fotografowie proszą nas, żebyśmy powiedzieli cheese,
jednak uruchamiają się wtedy mięśnie jarzmowe większe,
przez co nieszczerze się uśmiechamy
i fałszywie wyglądamy na zdjęciu.

Zmarszczki wokół oczu mogą pojawiać się również przy sztucznych
uśmiechach, mogą unieść się policzki, co sprawi wrażenie, jakby oczy
się zwężały, i nada grymasowi pozory szczerości. Ale istnieją też inne
oznaki, dzięki którym można odróżnić takie uśmiechy od ptawdziwych.
Kiedy uśmiech jest szczery, tak zwana bruzda powiekowa - część oka
pomiędzy brwią a powieką - przesuwa się w dół, a koniuszki brwi
lekko się opuszczają.

Uśmiech to oznaka uległości
Powszechnie uważa się, że uśmiechanie się i śmianie świadczą o tym,
że jesteśmy szczęśliwi. Płaczemy, kiedy przychodzimy na świat, za
czynamy zaś się uśmiechać, kiedy mamy pięć tygodni, a śmiejemy się
w głos pomiędzy czwartym a piątym miesiącem życia. Niemowlęta
szybko się uczą, że płacz przyciąga naszą uwagę, a uśmiech nas przy
nich zatrzymuje. Ostatnie badania naszych najbliższych kuzynów
wśród naczelnych, czyli szympansów, wykazały, że uśmiechanie się
służy jeszcze głębszemu i bardziej pierwotnemu celowi.
Aby okazać agresję, małpy człekokształtne obnażają dolne kły,
ostrzegając, że mogą ugryźć. Ludzie postępują dokładnie tak samo,
kiedy stają się agresywni, opuszczając bądź wydymając dolną wargę,
która służy głównie do osłaniania dolnych zębów. Szympansy mają
w repertuarze dwa rodzaje uśmiechów: jeden z nich wyraża ustępstwo
i uległość jednego osobnika względem drugiego, bardziej dominującego.
93

„Grymas lęku" (po lewej) oraz „grymas zabawy" (poprawej) u szympansa
W tym szympansim uśmiechu - zwanym „grymasem lęku" - dolna
szczęka opada, ukazując zęby, a kąciki ust są odciągane do tyłu i w dół,
podobnie jak w ludzkim uśmiechu.
D r u g i m rodzajem uśmiechu u szympansów jest „grymas zabawy",
a polega on na odsłonieniu zębów, przy czym kąciki ust i oczu się
unoszą, a towarzyszy temu wydawanie dźwięków przypominających
ludzki śmiech. O b a wyrazy twarzy oznaczają uległość. Pierwszy można
by przetłumaczyć jako: „Nie stanowię dla ciebie zagrożenia, ponieważ,
jak widzisz, boję się ciebie", a drugi: „Nie jestem dla ciebie groźny, po
nieważ, jak widzisz, jestem tylko rozbrykanym dzieciakiem". Taki sam
wyraz twarzy szympans przybiera, kiedy jest niespokojny lub obawia
się, że może zostać zaatakowany bądź zraniony przez innych. Mięśnie
jarzmowe odciągają kąciki ust w poziomie do tyłu lub w dół, a mięśnie
okrężne oka pozostają nieruchome. Podobny nerwowy uśmiech pojawia
się na twarzy osoby, która wchodzi na ruchliwą ulicę i omal nie zostaje
przejechana przez autobus. Ponieważ jest to reakcja lękowa, osoba ta
często się wtedy uśmiecha i mówi: „O kurczę... omal nie zginąłem!"
U ludzi uśmiech służy w dużym stopniu temu samemu celowi co
u innych naczelnych. Sygnalizuje drugiej osobie, że jesteśmy nieszko
dliwi i prosimy ją, aby nas zaakceptowała na poziomie osobistym.
To tłumaczy również, dlaczego wiele dominujących osób, takich jak
Władimir Putin, James Cagney, Clint Eastwood, Margaret Thatcher
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czy Charles Bronson, zawsze wygląda gburowato czy wręcz agresywnie
i rzadko widzi się je uśmiechnięte - one po prostu nie chcą sprawiać
wrażenia uległych.
Badania przeprowadzone na salach sądowych wykazują, że prze
prosiny wyrażane z uśmiechem przynoszą złagodzenie kary, inaczej niż
skrucha bez uśmiechu. A więc babcia miała rację.

Jest szczęśliwy, uległy czy też może
właśnie się przymierza, aby roze
rwać cię na strzępy?

Dlaczego uśmiech jest zaraźliwy
Niezwykłe w uśmiechu jest to, że kiedy kogoś n i m obdarzasz, od
wzajemnia się on t y m samym, nawet jeżeli oboje uśmiechacie się
nieszczerze.
Profesor Ulf Dimberg ze szwedzkiego uniwersytetu w Uppsali
przeprowadził eksperyment, który wykazał, jak nieświadomy umysł
bezpośrednio kontroluje mięśnie twarzy. Przy użyciu sprzętu wychwy
tującego sygnały elektryczne z włókien mięśniowych zmierzył ruchy
mięśni twarzy 120 ochotników, którym pokazywano zdjęcia twarzy
szczęśliwych i rozgniewanych ludzi. Poproszono ich, aby w odpowiedzi
na to, co zobaczą, marszczyli brwi, uśmiechali się lub w ogóle nie re
agowali. Czasami zapowiadano przedstawienie innej twarzy, niż poka
zywano w rzeczywistości - zatem badani mieli się uśmiechać na widok
gniewnej miny lub odwrotnie - reagować na uśmiech marszczeniem
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brwi. Okazało się, że ochotnicy nie mieli pełnej kontroli nad mięśniami
twarzy. Choć łatwo im było skrzywić się na widok zdjęcia zagniewanej
osoby, znacznie trudniej im było się uśmiechnąć. Choć badani starali
się świadomie kontrolować swoje naturalne reakcje, skurcze mięśni ich
twarzy mówiły coś innego - w rzeczywistości o d z w i e r c i e d l a l i
oni grymasy, jakie widzieli, nawet kiedy starali się tego nie robić.
Profesor Ruth Campbell z londyńskiego University College uważa,
że w mózgu istnieją „neurony lustrzane", które uruchamiają obszar
odpowiedzialny za rozpoznawanie twarzy i jej wyrazów oraz wywołują
natychmiastową reakcję odzwierciedlającą. Innymi słowy, bez względu
na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, automatycznie naśladu
jemy grymasy twarzy, które widzimy.
Dlatego właśnie tak ważne jest, aby uśmiech na stałe zagościł w na
szym repertuarze mowy ciała, nawet kiedy nie mamy na niego ochoty,
ponieważ uśmiechanie się bezpośrednio wpływa na zachowania innych
ludzi oraz ich reakcje na nas.

Badania naukowe dowodzą, że im więcej się uśmiechamy,
tym bardziej pozytywnie ludzie na nas reagują.

W ciągu ponadtrzydziestoletnich badań nad zjawiskiem sprzedaży
i procesu negocjacji odkryliśmy, że uśmiechanie się we właściwym
czasie, na przykład na etapie otwarcia negocjacji, kiedy ludzie mierzą
się wzrokiem, wywołuje pozytywną reakcję po obu stronach, co w re
zultacie daje bardziej pomyślne wyniki i zapewnia większą sprzedaż.

Jak uśmiech oszukuje mózg
Wszystko wskazuje na to, że zdolność rozszyfrowywania uśmiechów
jest zaprogramowana w naszym mózgu jako czynnik, który pomaga
n a m przetrwać. Ponieważ uśmiechanie się stanowi zasadniczo sygnał
uległości, nasi przodkowie obojga płci musieli potrafić rozpoznać, czy
nadchodzący nieznajomy ma przyjazne zamiary, czy też jest nastawiony
agresywnie, a ci, którym to się nie udawało, po prostu ginęli.
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Poznajesz tego aktora?
Kiedy spojrzysz na powyższe zdjęcie, prawdopodobnie bez trudu
rozpoznasz H u g h Granta. Większość ludzi proszona o opisanie wi
docznych tu emocji mówi, że aktor wygląda na rozluźnionego i szczę
śliwego, ponieważ się uśmiecha. Kiedy jednak odwrócimy to zdjęcie,
otrzymujemy zgoła inny obraz.
Za p o m o c ą programu komputerowego wycięliśmy i wkleiliśmy
odwrotnie oczy i uśmiech Granta, aby stworzyć przerażającą twarz,
ale, jak zauważyłeś, kiedy była odwrócona do góry nogami, twój mózg

97

rozpoznał uśmiech. Mózg nie tylko to potrafi. Może również oddzielić
uśmiech od innych części twarzy. Wszystko to świadczy o tym, jak
ogromny wpływ na nas ma uśmiechanie się.

Ćwiczenie sztucznego uśmiechu
Jak powiedzieliśmy, większość ludzi nie potrafi świadomie odróżnić
fałszywego uśmiechu od autentycznego i jest zadowolona, jeżeli ktoś po
prostu się do nich uśmiecha - bez względu na to, czy robi to szczerze czy
nieszczerze. Ponieważ uśmiechanie się jest tak rozbrajające, większość
ludzi błędnie przypuszcza, że to ulubiony chwyt kłamców. Jednak ba
danie przeprowadzone przez Paula Ekmana wykazało, że kiedy ludzie
z rozmysłem kłamią, większość, szczególnie mężczyźni, w rzeczywisto
ści uśmiecha się mniej niż zwykle. Ekman uważa, że wynika to z tego,
iż kłamcy zdają sobie sprawę, że zazwyczaj ludzie łączą uśmiechanie się
z kłamaniem, a więc celowo ograniczają uśmiechy. Uśmiech na twarzy
kłamcy pojawia się szybciej niż prawdziwy uśmiech i dużo dłużej na
niej pozostaje, co trochę przypomina maskę.
Fałszywy uśmiech często widać wyraźniej po jednej stronie twarzy,
jako że obie półkule mózgowe starają się, by sprawiał wrażenie szczerego.

Jednak część kory mózgowej, która specjalizuje się w wyrazach twarzy,
znajduje się w prawej półkuli i wysyła sygnały głównie do lewej części
ciała. W efekcie fałszywe emocje widoczne na twarzy są bardziej wyrazi
ste po jej lewej stronie. Natomiast w prawdziwym uśmiechu obie półkule
mózgowe nakazują każdej stronie twarzy działać symetrycznie.

Przemytnicy uśmiechają się mniej
W 1986 roku australijski Urząd Celny zwrócił się do nas z prośbą
o pomoc w stworzeniu programu, który pozwoliłby skuteczniej prze
chwytywać kontrabandę i narkotyki. Do tego czasu funkcjonariusze
ochrony porządku publicznego przypuszczali, że kłamcy częściej się
uśmiechają, kiedy oszukują lub znajdują się w sytuacji stresowej. Nasza
analiza filmów z udziałem ludzi, którym nakazano celowo kłamać,
wykazała jednak coś wręcz przeciwnego - otóż, kiedy ktoś kłamał,
uśmiechał się mniej lub wcale, niezależnie od kultury, z jakiej pocho
dził. Ludzie bez winy i mówiący prawdę uśmiechali się zdecydowanie
częściej. Ponieważ uśmiech ma swoje źródło w uległości, ludzie niewinni
starali się uspokoić swoich oskarżycieli, podczas gdy zawodowi kłamcy
uśmiechali się mniej, ograniczali również inne sygnały mowy ciała.
Przypomina to sytuację, kiedy policyjny samochód zatrzymuje się obok
ciebie na światłach - chociaż nie złamałeś przepisów, obecność policji
wystarczy, abyś poczuł się winny i zaczął się uśmiechać. To pokazuje,
że możemy kontrolować fałszywy uśmiech i że zawsze powinniśmy
sprawdzić, w jakiej sytuacji on się pojawia.

Pięć podstawowych typów uśmiechu
leraz podsumujemy i przeanalizujemy podstawowe typy uśmiechów,
z którymi stykasz się na co dzień.
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I. U ś m i e c h z zaciśniętymi w a r g a m i
Zaciśnięte wargi tworzą prostą linię, zakrywając zęby. Taki uśmiech wy
syła komunikat, że ktoś nie chce się z tobą podzielić jakąś tajemnicą lub
też chce zataić swoją opinię czy nastawienie. Jest to ulubiony uśmiech
kobiet, które nie chcą wyjawić, że kogoś nie lubią, i zwykle jest jasno
odczytywany przez inne kobiety jako sygnał odrzucenia. Większość
mężczyzn zaś pozostaje nieświadoma jego prawdziwego znaczenia.

Uśmiech z zaciśniętymi wargami pokazuje,
że ona skrywa jakąś tajemnicę, którą nie chce się z tobą podzielić

Na przykład jedna kobieta może powiedzieć o innej: „Ona jest
bardzo kompetentna i wie, czego chce", po czym uśmiecha się z za
ciśniętymi wargami, czyli w rzeczywistości naprawdę myśli o niej:
„Jest agresywną, bezczelną suką!" U ś m i e c h z z a c i ś n i ę t y m i
w a r g a m i często można również zaobserwować na zdjęciach znanych
biznesmenów w kolorowych czasopismach, a ten wyraz twarzy mówi:
„ Z n a m sekret sukcesu, ale na pewno go nie wyjawię". W wywiadach
ludzie ci często omawiają zasady, których przestrzeganie zapewnia po
wodzenie w interesach, ale rzadko ujawniają szczegóły swojej drogi na
szczyt. W przeciwieństwie do nich Richard Branson zawsze paraduje
z uśmiechem od ucha do ucha i z radością ze szczegółami omawia swoją
karierę, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że większość ludzi i tak
nie będzie go naśladować.
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Czwarta

Tony i Cherie Blair nabrali wody w usta
na temat ostatniej ciąży Cherie
2. Wykrzywiony u ś m i e c h
W t a k i m uśmiechu po obu stronach twarzy malują się przeciwne
emocje. Na rysunku A prawa półkula mózgowa unosi lewą brew, lewe
mięśnie jarzmowe i lewy policzek, tworząc jeden typ uśmiechu po lewej
stronie twarzy, natomiast lewa półkula ciągnie te same mięśnie w dół
po prawej stronie twarzy, wskutek czego powstaje gniewne zmarsz
czenie brwi. Kiedy umieścimy pionowo dwustronne lustro pośrodku
twarzy przedstawionej na rysunku A, uzyskamy dwa diametralnie
różne oblicza, na których będą widoczne przeciwstawne emocje. O d 
zwierciedlenie prawej strony twarzy ukazuje rysunek B, na którym
widnieje szeroki uśmiech, natomiast rysunek C ukazuje obraz lewej
strony twarzy - gniewny grymas.
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W y k r z y w i o n y u ś m i e c h jest typowy dla ludzi Zachodu
i można go wykonać jedynie z rozmysłem, co oznacza tylko jeden
komunikat - sarkazm.

3. U ś m i e c h z o p u s z c z o n ą s z c z ę k ą
Jest to wystudiowany uśmiech, w którym opuszczona dolna szczęka
sprawia wrażenie, jakby ktoś się śmiał lub był bardzo rozbawiony.
To ulubiony uśmiech takich ludzi, jak Joker z Batmana, Bill Clinton
i H u g h Grant, którzy stosują go, aby zyskać poklask widowni lub
zdobyć więcej głosów.

Uśmiech z opuszczoną szczęką, które
mu towarzyszy próba udawania, że
śmieją się również oczy

Uśmiech, który polega jedynie
na obniżeniu szczęki i ma udawać
radość
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4. U ś m i e c h połączony z u k r a d k o w y m s p o j r z e n i e m
Pochylenie i lekkie odwrócenie głowy, czemu towarzyszy podniesienie
wzroku i powściągliwy uśmiech, przydaje nam młodości, wesołości
i tajemniczości. Okazuje się, że ów nieśmiały kobiecy uśmiech bardzo
lubią mężczyźni, ponieważ budzi on u nich ojcowskie uczucia i pragnie
nie ochraniania i opiekowania się kobietą. Jest to jeden z uśmiechów,
jakimi księżna Diana zdobywała serca ludzi na całym świecie.

Uśmiech połączony z ukradkowym spojrzeniem księżnej Diany
oddziaływał zarówno na mężczyzn, jak i na kobiety
Uśmiech ten sprawiał, że mężczyźni chcieli ją chronić, a kobiety
chciały być takie jak ona. Nie dziwi więc, że stanowi on stały p u n k t
zalotnego tepertuaru kobiet, jako że jest przez mężczyzn odczytywa
ny jako sygnał uwodzicielski i silnie prowokujący. W ten sam sposób
uśmiecha się teraz książę William, dzięki czemu nie tylko zaskarbia
sobie sympatię tłumów, ale również przypomina im Dianę.

5. Uśmiech George'aW. Busha
Prezydent George W. Bush ma zawsze przyklejony do twarzy uśmier
szek. Ray Birdwhistell odkrył, że uśmiechanie się wśród przedstawicieli
klasy średniej jest najbardziej rozpowszechnione w takich miastach,
jak Atlanta, Louisville, Memphis, Nashville, oraz w większości stanu
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Teksas. Bush jest Teksańczykiem, a Teksańczycy uśmiechają się częściej
niż reszta Amerykanów. W Teksasie człowiek, który się nie uśmiecha,
może usłyszeć pytanie, czy „jest na coś zły", podczas gdy nowojorczyk
może spytać uśmiechającego się, co go tak bawi. Prezydent Jimmy Car
ter również pochodził z Południa i miał cały czas uśmiech na twarzy.
Niepokoiło to mieszkańców Północy, którzy obawiali się, że wie coś,
o czym oni nie mają pojęcia.

Uśmiechaj się bez przerwy wszyscy będą się zastanawiali, co kombinujesz.

Dlaczego śmiech jest najlepszym lekarstwem
Podobnie jak uśmiech, również wpisany w naszą osobowość śmiech
przyciąga przyjaciół, poprawia zdrowie i przedłuża życie. Śmiech wpły
wa pozytywnie na każdy narząd w naszym ciele. Kiedy się śmiejemy,
szybciej oddychamy, co stanowi świetne ćwiczenie dla przepony, gardła,
brzucha, twarzy i ramion. Śmiech zwiększa również natlenienie we
krwi, co nie tylko wspomaga proces zdrowienia i poprawia krążenie, ale
także rozszerza naczynia krwionośne przy powierzchni skóry - dlatego
zanoszący się śmiechem ludzie robią się czerwoni na twarzy. Śmiech
może też obniżyć tętno, rozszerzyć tętnice, pobudzić apetyt i sprzyjać
spalaniu kalorii.
Neurolog Henri Rubenstein odkrył, że minuta szczerego śmiechu
zapewnia do 45 minut późniejszego rozluźnienia. Profesor William
Fry z Uniwersytetu Stanforda stwierdził, że jeżeli roześmiejesz się 100
razy, będzie to odpowiednik dziesięciominutowej sesji na przyrządzie
do treningu wioślarskiego, która poprawia wydolność oddechową. Tak
więc z medycznego p u n k t u widzenia serdeczny śmiech zdecydowanie
wychodzi na zdrowie.
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Im bardziej się starzejemy, tym poważniej podchodzimy do
życia. Dorosły śmieje się średnio 15 razy dziennie, a dziecko
w wieku przedszkolnym 400 razy.

Dlaczego powinno się brać śmiech na poważnie
Badania wykazują, że ludzie, którzy się śmieją lub uśmiechają nawet
wtedy, kiedy nie czują się szczególnie szczęśliwi, sprawiają, że aktywność
elektryczna w „strefie szczęścia" ich lewej półkuli mózgowej gwałtow
nie wzrasta. W jednym ze swoich licznych badań na temat śmiechu
Richard Davidson, profesor psychologii i psychiatrii na uniwersytecie
w Madison w stanie Wisconsin, podłączył badanych do elektroence
falografu, który mierzy aktywność fal mózgowych, i pokazywał im
komedie. Uśmiechanie się powodowało wzmożoną reakcję „strefy
szczęścia" w ich mózgach. Davidson udowodnił, że świadome wywo
ływanie uśmiechów i śmiechu pobudza aktywność mózgu wyzwalającą
spontaniczne poczucie szczęścia.
Arnie C a n n , profesor psychologii na uniwersytecie w Karolinie
Północnej, odkrył, że h u m o r pozytywnie wpływa na przeciwdziałanie
stresowi. Przeprowadził eksperyment z udziałem ludzi, którzy wykazy
wali pierwsze oznaki depresji. Dwie grupy badanych przez trzy tygodnie
oglądały filmy wideo. Członkowie grupy, która oglądała komedie, wy
kazywali większą poprawę zdrowia niż ci oglądający niehumorystyczne
obrazy. C a n n odkrył również, że osoby cierpiące na chorobę wrzodową
marszczą czoło częściej niż ludzie, którzy na nią nie chorują. Jeżeli
przyłapiesz się na marszczeniu brwi, spróbuj przykładać dłoń do czoła
w trakcie mówienia, aby się tego oduczyć.
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Dlaczego ludzie śmieją się i mówią,
a szympansy nie
Robert Provine, profesor psychologii na uniwersytecie Maryland w Bal
timore, odkrył, że ludzki śmiech różni się od śmiechu naszych kuzynów
z rzędu naczelnych. Śmiech szympansów brzmi jak zadyszka - za każ
dym wdechem lub wydechem wydawany jest tylko jeden dźwięk. To
właśnie ów stosunek jeden do jednego pomiędzy cyklem oddychania
a wokalizacją sprawia, że większości naczelnych t r u d n o byłoby mówić.
Wyprostowana postawa ludzi uwolniła górną część naszego ciała od
funkcji dźwigania swego ciężaru i pozwoliła na lepszą kontrolę odde
chu. W efekcie ludzie mogą regulować wydech i tak go modulować,
aby wytworzyć artykułowane dźwięki i śmiech. W mózgu szympan
sów zaś może powstać pojęcie języka, ale fizycznie nie są one w stanie
wypowiadać słów. Ponieważ ludzie chodzą w postawie pionowej, mają
ogromną swobodę wydawania dźwięków, w tym mowy i śmiechu.

Uzdrawiające poczucie humoru
Śmiech stymuluje naturalne środki przeciwbólowe w organizmie
i stymulatory „dobrego samopoczucia" zwane endorfinami, pomagając
rozładować stres i wspierając proces zdrowienia. Kiedy u N o r m a n a
Cousinsa zdiagnozowano zesztywniające zapalenie stawów kręgosłu
pa - chorobę, która prowadzi do znacznego ograniczenia możliwości
poruszania się - lekarze powiedzieli, że nie potrafią mu pomóc i że
będzie do śmierci żył w straszliwym bólu. Cousins udał się do hotelu
i wziął z wypożyczalni wszystkie komedie: filmy braci Marx, The
Three Stooges i tym podobne. Oglądał je bez końca, śmiejąc się do roz
puku, jak najgłośniej. Po sześciu miesiącach tej autoterapii śmiechem
lekarze ze zdumieniem stwierdzili, że Cousins całkowicie wyleczył się
z choroby, która po prostu minęła! To niewiarygodne wręcz odkrycie
skłoniło Cousinsa do opublikowania książki pod tytułem Anatomy
ofan Illness i zapoczątkowało zakrojone na szeroką skalę badania nad
funkcjami endorfin. Endorfiny to substancje chemiczne uwalniane
przez mózg, kiedy się śmiejemy. Mają podobny skład chemiczny jak
morfina i heroina i działają uspokajająco na organizm, wzmacniając
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układ odpornościowy. To tłumaczy, dlaczego szczęśliwi ludzie rzadko
chorują i są przygnębieni, podczas gdy ci, którzy stale narzekają, często
zapadają na różne dolegliwości.

Śmiech do łez
Śmiech i płacz z psychologicznego i fizjologicznego p u n k t u widzenia
są ściśle ze sobą związane. Pomyśl, kiedy ostatnio ktoś opowiedział ci
dowcip, który sprawił, że tarzałeś się ze śmiechu i trudno ci było się
opanować. Jak się potem czułeś? W całym ciele odczuwałeś mrowienie,
prawda? Twój mózg uwolnił endorfiny, które dały ci doświadczenie
niegdyś opisywane jako „naturalna euforia", przypominające przeżycia
narkomanów. Ludzie, którym trudno przychodzi reagować śmiechem
na przeciwności losu, często osiągają podobny stan za pomocą narko
tyków i alkoholu. Alkohol nas rozluźnia i pozwala śmiać się więcej, co
uwalnia endorfiny. Dlatego właśnie picie alkoholu u większości zrów
noważonych ludzi wywołuje rozbawienie, podczas gdy nieszczęśliwe
osoby stają się wtedy jeszcze bardziej przybite, a nawet agresywne.

Ludzie piją alkohol i biorą narkotyki, aby doświadczyć tego,
co normalnie odczuwają osoby szczęśliwe.

Paul E k m a n odkrył, że jednym z powodów, dla których przyciągają
nas uśmiechnięci i śmiejący się ludzie, jest to, iż rozradowane twarze
mogą w rzeczywistości oddziaływać na nasz wegetatywny układ ner
wowy. Kiedy widzimy uśmiechniętą twarz, sami się uśmiechamy, co
wyzwala endorfiny w naszym organizmie. Jeżeli zaś przebywamy wśród
ponurych, nieszczęśliwych ludzi, prawdopodobnie również będziemy
odzwierciedlać ich wyraz twarzy, przez co sami staniemy się posępni
i przygnębieni.

Praca wśród nieszczęśliwych ludzi jest szkodliwa dla zdrowia.
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Jak działają dowcipy
Większość dowcipów opiera się na tym, że coś katastrofalnego lub
bolesnego przydarza się bohaterowi. O w o nieoczekiwane zakończe
nie „przeraża" nasz mózg, przez co śmiejemy się, wydając dźwięki
podobne do tych, jakie wydaje szympans ostrzegający inne osobniki
przed nadciągającym niebezpieczeństwem. C h o ć świadomie wiemy,
że opowiadana historia nie jest prawdziwa, śmiech wyzwala w nas
endorfiny, które powodują naturalne znieczulenie, jakbyśmy mieli do
czynienia z rzeczywistością. Gdyby sytuacja przedstawiana w dowcipie
zdarzyła się naprawdę, moglibyśmy zacząć płakać, dzięki czemu mózg
również uwolniłby endorfiny. Płacz często stanowi przedłużenie ataku
śmiechu i dlatego w chwilach poważnego kryzysu emocjonalnego, na
przykład po otrzymaniu wiadomości o czyjejś śmierci, osoba, która nie
jest w stanie wewnętrznie zaakceptować tego faktu, może wybuchnąć
śmiechem. Kiedy jednak rzeczywistość do niej dotrze, śmiech niechyb
nie przejdzie w płacz.

Ludzki śmiech ma swoje źródło w sygnałach ostrzegawczych,
wysyłanych przez ssaki z rzędu naczelnych

Pokój śmiechu
W latach osiemdziesiątych XX wieku kilka amerykańskich szpitali
wprowadziło w życie koncepcję „pokoju śmiechu". Po doświadczeniach
N o r m a n a Cousinsa i badaniach nad śmiechem przeprowadzonych
przez dr. Patcha Adamsa jedno z pomieszczeń szpitalnych przezna108

czano na „pokój śmiechu", w którym umieszczano dowcipne książki,
filmowe komedie i nagrania kabaretowe, sala ta była również regular
nie odwiedzana przez komików i klaunów. Pacjentów wysyłano tam
codziennie na 3 0 - 6 0 minutowe sesje. Osiągnięto wprost imponujące
wyniki - poprawa zdrowia pacjentów była wręcz spektakularna, skrócił
się też średni czas hospitalizacji. Dzięki sesjom w pokojach śmiechu
zmniejszyła się również ilość środków przeciwbólowych, jakie apliko
wano cierpiącym pacjentom, którzy stali się także znacznie życzliwsi dla
personelu. Można więc powiedzieć, że współczesna medycyna traktuje
śmiech bardzo poważnie.

Ten, kto się śmieje, żyje dłużej.

Uśmiechanie się i śmiech to sposób
nawiązywania więzi
Robert Provine odkrył, że śmiejemy się ponadtrzydziestokrotnie czę
ściej, kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, niż kiedy jesteśmy sami.
Stwierdził, że nasz śmiech mniej wiąże się z samymi dowcipami i za
bawnymi opowieściami, a bardziej z budowaniem związków. Odkrył,
że jedynie 15 procent naszego śmiechu ma swoje źródło w zabawności
dowcipu. Badani przez Provine'a ludzie bardziej byli skłonni mówić
do siebie w samotności, niż się śmiać. Badanych nagrywano podczas
oglądania krótkiego, zabawnego filmu w trzech różnych sytuacjach:
w samotności, z nieznajomą osobą tej samej płci oraz z przyjacielem
tej samej płci.

Jedynie 15 procent śmiechu wiąże się
z samym dowcipem. Śmiech to raczej sposób
tworzenia więzi.
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Choć nie było żadnej różnicy w zabawności samego filmu, uczestni
cy badania oglądający go sami śmiali się znacznie mniej niż ci, którzy
oglądali go w towarzystwie, bez względu na to, czy była to osoba zna
joma czy nie. Częstotliwość śmiechu i jego długość znacznie wzrastały,
kiedy projekcja filmu odbywała się w obecności innej osoby, niż kiedy
badany był sam. Zatem do śmiechu dochodziło dużo częściej w relacji
społecznej. Wyniki te pokazują, że w im bardziej towarzyskiej sytua
cji się znajdujemy, tym częściej i dłużej się śmiejemy.

Humor się sprzedaje
Karen Machleit, profesor marketingu na wydziale zarządzania Uniwer
sytetu Cincinnati, odkryła, że dowcip w reklamie zwiększa sprzedaż
promowanego produktu. Stwierdziła, iż humor sprawia, że konsumenci
są bardziej skłonni uwierzyć w zapewnienia reklamującej się firmy,
i zwiększa wiarygodność źródła. A dowcipna reklama z udziałem znanej
osoby jest przyjmowana jeszcze lepiej.

Wiecznie kwaśna mina
Przeciwieństwem wyrażającego szczęście unoszenia kącików ust jest ich
opuszczanie, co skutkuje kwaśną miną. Taki grymas mają na twarzach
nieszczęśliwi, przybici, smutni, rozgniewani lub spięci ludzie. Niestety,
jeżeli ktoś przez całe życie pielęgnuje negatywne emocje, kąciki jego
ust na stałe pozostaną opuszczone.
W późniejszym okresie życia taka osoba może przez to wyglądem
przypominać buldoga. Badania wykazują, że w miejscach publicznych
stajemy jak najdalej od osób, które mają taki właśnie wyraz twarzy, rzadziej
utrzymujemy z nimi kontakt wzrokowy i staramy się ich unikać, kiedy
zmierzają w naszą stronę. Jeżeli więc stwierdzisz, że kwaśna mina na stałe
zagościła w twoim repertuarze gestów i sygnałów, ćwicz częste uśmiechanie
się, co nie tylko pozwoli ci uniknąć na starość wyglądu wściekłego psa,
ale również przywróci ci optymizm. Dzięki temu nie będziesz też straszył
małych dzieci i nikt nie nazwie cię gburowatą starą krową.
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Kwaśna mina może na stałe przylgnąć do twiarzy.
Intuicja podpowiada nam, aby trzymać się z dalm od ludzi,
którzy tak wyglądają

Rady dla kobiet dotyczące uśmiechania się
Badania przeprowadzone przez Marvina Hechta i M a r i a n n ę La France
z Uniwersytetu Bostońskiego wykazały, że p o d w ł a d n i uśmiechają się
więcej w obecności ludzi dominujących i wyższych r a n g ą , zarówno
wtedy, kiedy są oni do nich przyjaźnie, jak i nieżyczliwie nastawieni.
Natomiast osoby o wyższej pozycji uśmiechają się w towarzystwie
podległych ludzi jedynie wtedy, kiedy łączy ich przyjacielska więź.
To badanie pokazuje też, że kobiety uśmiechają się z n a c z n i e częściej
niż mężczyźni zarówno w sytuacjach towarzyskich, j a k i zawodowych,
co w kontakcie z poważnymi mężczyznami może sprawiać wrażenie, że
kobieta ma niższą pozycję lub jest słaba. Niektórzy t w i e r d z ą , że kobiety
uśmiechają się więcej, ponieważ historycznie były u m i e s z c z a n e przez
mężczyzn w podrzędnych rolach, ale inne badania ś w i a d c z ą o tym, że
do ósmego tygodnia życia dziewczynki uśmiechają się d u ż o częściej
niż chłopcy, tak więc prawdopodobnie jest to raczej o d r u c h wrodzony,
a nie wyuczony. Prawdopodobnym wyjaśnieniem t e g o zjawiska jest
koncepcja, że uśmiechanie się doskonale pasuje do ewolucyjnej roli
kobiety jako rozjemczyni i osoby pielęgnującej o r a z wychowującej
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potomstwo. Nie oznacza to, że kobieta nie może być tak zdecydowana
jak mężczyzna, ale nadprogramowe uśmiechy mogą spowodować, że
będzie ona sprawiać wrażenie znacznie mniej stanowczej.

Częstsze uśmiechanie się kobiet prawdopodobnie jest
zaprogramowane w kobiecym mózgu.

Psycholog społeczny dr Nancy Henley z Uniwersytetu Kalifornijskie
go w Los Angeles opisała kobiecy uśmiech jako „atrybut łagodności",
który często służy udobruchaniu silniejszego mężczyzny. Jej badania
wykazują, że podczas spotkań towarzyskich kobiety uśmiechają się przez
8 7 % czasu, a mężczyźni jedynie przez 67%, oraz że jest o 2 6 % bar
dziej prawdopodobne, iż kobieta odwzajemni uśmiech mężczyzny niż
odwrotnie. W pewnym eksperymencie wykorzystano piętnaście zdjęć
kobiet o szczęśliwych, smutnych i neutralnych wyrazach twarzy, które
oceniało pod względem atrakcyjności 257 respondentów. Eksperyment
wykazał, że kobiety o smutnych minach były uważane za najmniej
atrakcyjne. Brak uśmiechu u kobiet uznano za oznakę nieszczęścia,
natomiast u mężczyzn - za oznakę dominacji. Morał, jaki płynie z tego
dla kobiet, jest taki, że powinny się mniej uśmiechać w kontaktach
zawodowych z dominującymi mężczyznami lub odzwierciedlać liczbę
uśmiechów, jakie otrzymują ze strony mężczyzn. A jeżeli mężczyźni
pragną być bardziej przekonujący dla kobiet, powinni uśmiechać się
częściej we wszystkich sytuacjach.

Śmiech w miłości
Robert Provine odkrył, że podczas zalotów również to kobiety znacznie
częściej się uśmiechają i śmieją. Śmiech w takich sytuacjach pomaga
określić, czy para ma szansę na powodzenie w związku. Krótko mó
wiąc, im bardziej on będzie ją rozśmieszał, tym bardziej atrakcyjny
będzie się jej wydawał. Wynika to z tego, iż zdolność do rozśmiesza
nia innych jest uważana za cechę ludzi dominujących, a kobiety wolą
dominujących mężczyzn, natomiast mężczyźni wolą kobiety, które się
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podporządkowują. Provine stwierdził także, że podwładni śmieją się,
aby przypodobać się przełożonym, natomiast przełożeni rozśmieszają
podwładnych - sami się jednak nie śmiejąc - aby podkreślić swoją
wyższość.

Badania wykazują, że kobiety śmieją się z żartów mężczyzn,
którzy wydają im się pociągający, a mężczyznom podobają się
kobiety, które śmieją się z ich dowcipów.

To tłumaczy, dlaczego poczucie humoru jest jedną z najistotniejszych
cech, jakich kobiety szukają u mężczyzn. Kiedy kobieta mówi: „On jest
taki zabawny, spędziliśmy cały wieczór, zaśmiewając się", zwykle ma na
myśli to, że to ona przez cały czas się śmiała, a on ją rozśmieszał.

Z punktu widzenia mężczyzny stwierdzenie, że kobieta ma
poczucie humoru, nie oznacza, że potrafi świetnie opowiadać
dowcipy, ale że śmieje się z jego żartów.

Wygląda na to, że na głębszym poziomie mężczyźni rozumieją,
jak wartościowy pod względem atrakcyjności jest dowcip, dlatego na
spotkaniach z innymi mężczyznami często konkurują ze sobą, kto
opowie najlepszy żart, aby podnieść swoją pozycję w grupie. Wielu
również irytuje się, kiedy inny mężczyzna bryluje, opowiadając dow
cipy, szczególnie kiedy robi to w obecności zaśmiewających się z jego
żartów kobiet. W takiej sytuacji pozostali mężczyźni najprawdopodo
bniej pomyślą, że sypiący dowcipami na prawo i lewo kolega nie tylko
jest cymbałem, ale po dłuższym zastanowieniu stwierdzą, że nie jest
on szczególnie zabawny - m i m o iż wszystkie kobiety zaśmiewają się
niemal do łez. Powinni jednak zrozumieć, że większości kobiet dow
cipni mężczyźni wydają się bardziej atrakcyjni. Na szczęście poczucia
h u m o r u można się nauczyć.
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Jak kobieta widzi mężczyznę: zdjęcie z lewej pokazuje, jak kobieta postrzega
mężczyznę, który jej nie bawi. Zdjęcie z prawej pokazuje natomiast, jak jawi
jej się mężczyzna, który ją rozśmiesza

Podsumowanie
Kiedy się do kogoś uśmiechasz, prawie zawsze odwzajemni on twój
uśmiech, co wywoła pozytywne uczucia zarówno u ciebie, jak i u nie
go - tak mówi prawo przyczyny i skutku. Badania dowodzą, że jeżeli
spróbujesz regularnie się uśmiechać i śmiać, aż wejdzie ci to w nawyk,
twoje spotkania z innymi ludźmi będą przebiegały bez zgrzytów,
a kontakty i związki będą bardziej długotrwałe i przyniosą więcej
pozytywnych rezultatów.
Dowody naukowe świadczą o tym, że uśmiechy i śmiech wzmacniają
układ odpornościowy organizmu, bronią go przed chorobami, wspierają
proces zdrowienia, sprzedają pomysły, pomagają lepiej uczyć innych,
przyciągają przyjaciół i przedłużają życie. Śmiech to zdrowie.

pusta strona

Rozdział 4

GESTY RĄK

Zasłanianie dłońmi krocza daje mężczyznom
poczucie bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia

Bariery z ramion

U

krywanie się za czymś to nasza normalna reakcja obronna,
jakiej uczymy się we wczesnym dzieciństwie. Jako dzieci, kiedy
znajdowaliśmy się w niebezpieczeństwie, ukrywaliśmy się za
różnymi przedmiotami - za stołem, krzesłem czy innym meblem oraz
matczyną spódnicą. W miarę dorastania nawyk chowania się stał się
bardziej subtelny, a mniej więcej w wieku sześciu lat, kiedy ukrywanie
się za fizyczną barierą było już nie do przyjęcia, nauczyliśmy się ciasno
krzyżować ramiona na piersiach, gdy tylko zaistniała zagrażająca n a m
sytuacja. Jako nastolatkowie nauczyliśmy się wykonywać ten sam gest
w sposób mniej oczywisty, rozluźniając nieco ręce i łącząc to z krzy
żowaniem nóg.
U dorosłych gest krzyżowania rąk może ewoluować w stronę sygnału
jeszcze mniej zrozumiałego dla otoczenia. Układając jedną lub obie
ręce na piersiach, budujemy barierę, która stanowi nieświadomą próbę
zablokowania tego, co według nas stanowi zagrożenie lub jest niepo
żądane. Ramiona krzyżujemy w okolicy serca i płuc, aby ochronić te
narządy od zranienia, tak więc gest ten jest prawdopodobnie wrodzony.
Szympansy i inne małpy zachowują się podobnie, aby bronić się przed
frontalnym atakiem. Jedno jest pewne: kiedy człowiek się denerwuje,
ma negatywne nastawienie lub przyjmuje postawę obronną, najpraw
dopodobniej ciasno skrzyżuje ramiona na piersiach, sygnalizując, że
czuje się zagrożony.
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Dlaczego krzyżowanie ramion może być
szkodliwe
Amerykańskie badania poświęcone temu gestowi prowadzą do niepo
kojących wniosków. Grupę ochotników poproszono o udział w serii
wykładów, w czasie których mieli nie krzyżować rąk ani nóg, ale
przyjąć swobodną, rozluźnioną pozycję siedzącą. Pod koniec wykładów
sprawdzono, ile każdy badany zapamiętał i na ile opanował usłyszane
wiadomości oraz jak ocenia wykładowcę. Druga grupa ochotników
przeszła ten sam proces, ale wszystkim badanym nakazano, aby ciasno
krzyżowali ramiona na piersiach przez cały czas trwania wykładów.
Okazało się, że studenci z drugiej grupy nauczyli się i zapamiętali
o 3 8 % mniej materiału niż grupa, której członkowie nie krzyżowali
rąk. Druga grupa była również o wiele bardziej krytyczna w ocenie
wykładów i prelegentów.

Krzyżowanie ramion na piersiach
znacznie zmniejsza twoją wiarygodność.

Podobne badania przeprowadziliśmy w 1989 roku na grupie 1500
słuchaczy w czasie sześciu badań wykładów i odnotowaliśmy niemal
identyczne rezultaty. Z tych badań niezbicie wynika, że kiedy słuchacz
krzyżuje ręce, nie tylko ma bardziej negatywne myśli na temat prele
genta, ale również mniejszą uwagę zwraca na to, o czym mowa. Z tego
właśnie powodu ośrodki szkoleniowe powinny mieć krzesła z podłokietnikami, aby uczestnicy kursów mogli oprzeć na nich ręce.

Tak... ale mnie jest z tym po prostu „wygodnie"
Niektórzy twierdzą, że nawykowo krzyżują ramiona na piersiach,
ponieważ jest im tak wygodnie. Brutalna prawda jest jednak taka, że
z każdym gestem jest n a m wygodnie, jeżeli żywimy odpowiadające
mu nastawienie. To znaczy, że jeżeli ptzyjmujemy postawę negatywną,
obronną czy jesteśmy zdenerwowani, krzyżowanie ramion będzie dla
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nas wygodne. Jeżeli zaś doskonale bawimy się z przyjaciółmi, dziwnie
się będziemy czuć ze skrzyżowanymi rękami.
Pamiętaj, że w przypadku mowy ciała znaczenie komunikatowi na
daje zarówno nadawca, jak i odbiorca. Ty możesz czuć się „wygodnie"
ze skrzyżowanymi rękami, usztywnionymi plecami i karkiem, jednak
badania wykazują, że inni odbierają taką postawę negatywnie. Morał
z tego taki: unikaj krzyżowania ramion na piersiach w każdej sytuacji,
jeżeli nie chcesz wyraźnie pokazać innym, że z czymś się nie zgadzasz
lub nie chcesz w czymś uczestniczyć.

Możesz uważać, że skrzyżowanie ramion na piersiach
jest po prostu wygodne, ale inni pomyślą,
że jesteś nieprzystępny.

Różnice między płciami
Ramiona mężczyzn zwrócone są lekko do wewnątrz, natomiast ręce
kobiet - nieco na zewnątrz. Cecha ta pozwala mężczyznom lepiej ce
lować i rzucać, natomiast kobiece rozstawione łokcie umożliwiają szer-

Zwrócone do wewnątrz ramiona
pozwalają mężczyznom celniej rzu
cać, a skierowane na zewnątrz ręce
kobiet umożliwiają im wygodniejsze
noszenie dzieci
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sze, bardziej stabilne ułożenie do noszenia dzieci. Interesującą różnicą
jest również to, że kobiety na ogół bardziej otwierają ramiona, kiedy
znajdują się w towarzystwie mężczyzn, którzy są dla nich atrakcyjni,
a prawdopodobnie skrzyżują je na piersiach w obecności agresywnych
czy nieatrakcyjnych przedstawicieli płci przeciwnej.

Krzyżowanie ramion na piersiach
Skrzyżowane na piersiach ramiona tworzą barierę pomiędzy n a m i
a kimś lub czymś, co się n a m nie podoba. Istnieje wiele wersji tego
gestu, tutaj jednak omówimy najpopularniejsze i najczęściej spotykane.
Jest to gest uniwersalny, który niemal wszędzie sygnalizuje postawę
obronną lub ma negatywne znaczenie. Zazwyczaj powszechnie wystę
puje w trakcie publicznych spotkań nieznajomych ludzi, w kolejkach
w sklepie czy kawiarni, w windach lub wszędzie tam, gdzie ludzie czują
się niepewnie lub nie mają poczucia bezpieczeństwa.
Pewnego razu uczestniczyliśmy w zebraniu naszej miejscowej rady,

Ramiona skrzyżowane na piersiach:
on nie dopuszcza cię do siebie, ty nie
masz szansy się zbliżyć

na którym toczyła się debata na temat wycinki drzew przez dewelo
perów. Deweloperzy siedzieli po jednej stronie sali, a ich przeciwnicy,
„zieloni", zajęli miejsca po przeciwnej stronie. Na początku około
połowy wszystkich uczestników siedziało ze skrzyżowanymi na pier
siach rękami, natomiast kiedy deweloperzy przedstawiali swoje racje,
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liczba ludzi przyjmujących taką postawę wzrosła do 9 0 % po stronie
„zielonych" oraz do prawie 100% po stronie deweloperów, kiedy prze
mawiali „zieloni". To pokazuje, że większość ludzi krzyżuje ramiona
na piersiach, kiedy nie zgadza się z tym, co słyszy. Wielu mówcom nie
udaje się dotrzeć do słuchaczy, ponieważ nie widzą, że siedzą oni ze
skrzyżowanymi rękami. Doświadczeni prelegenci doskonale wiedzą,
że gest ten informuje o tym, że trzeba użyć „lodołamacza", aby nakło
nić widownię do przyjęcia bardziej otwartej postawy, która zmieni jej
nastawienie na bardziej pozytywne.
Kiedy zatem zauważysz, że twój rozmówca krzyżuje ramiona na
piersiach, z dużą dozą prawdopodobieństwa możesz założyć, że po
wiedziałeś coś, z czym się nie zgadza. W takim wypadku nie warto
kontynuować argumentacji, nawet jeżeli osoba ta mówi, że podziela
twoje zdanie. Prawda jest taka, że mowa ciała nie kłamie.

Dopóki ktoś ma skrzyżowane na piersiach ramiona,
będzie utrzymywał negatywne nastawienie.

W takich sytuacjach powinieneś spróbować dowiedzieć się, dlaczego
rozmówca skrzyżował ramiona, lub nakłonić go do zmiany ułożenia
rąk i bardziej otwartej pozycji. Negatywne nastawienie sprawia, że ktoś
krzyżuje ramiona na piersiach, a utrzymywanie przez niego tego gestu
powoduje, że nastawienie to się utrwala.

Rozwiązanie
Prostą, lecz skuteczną metodą zaradzenia takiej sytuacji jest podanie
rozmówcy jakiegoś przedmiotu do potrzymania lub zajęcie go czymś
innym. Podanie mu długopisu, książki, broszury, jakiejś próbki czy
ankiety do wypełnienia zmusza go do wyprostowania ramion i po
chylenia się do przodu. Jest to bardziej otwarta pozycja, która pozy
tywnie wpłynie na nastawienie tej osoby. Poproszenie kogoś, aby się
pochylił i przyjrzał wizualnej prezentacji, to równie skuteczny sposób
przełamania gestu skrzyżowanych rąk. Możesz również pochylić się
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do przodu z dłońmi skierowanymi wnętrzem do góry i powiedzieć na
przykład: „Widzę, że ma pan wątpliwości... Czego jeszcze chciałby się
pan dowiedzieć?" lub też: „A jak pani uważa?" Następnie powinieneś
usiąść lub odchylić się do tyłu, aby zasygnalizować, że teraz kolej na
wypowiedź drugiej osoby. Pokazując otwarte dłonie, niewerbalnie ko
munikujesz rozmówcy, że chciałbyś, aby był z tobą szczery, ponieważ
ty też taki jesteś.

„Dlaczego trzymam te wszystkie długopisy, ołówki
i broszury?" - zapytał klient, który wyglądem przypominał
choinkę. „Do tego przejdę później" - odpowiedział negocjator.

Często powtarza się sprzedawcom i negocjatorom, że zwykle bez
pieczniej jest nie kontynuować prezentacji produktu czy pomysłu,
dopóki nie ustali się przyczyny, dla której potencjalny klient krzyżuje
na piersiach ramiona. Najczęściej kupujący mają ukryte zastrzeżenia,
czego większość sprzedawców nie dostrzega, ponieważ nie zauważa
gestu skrzyżowanych ramion, sygnalizującego, że klient jest negatywnie
nastawiony.

Wzmocniony gest skrzyżowanych ramion
Jeżeli d o pełnego gestu s k r z y ż o w a n y c h r a m i o n ktoś dodaje
z a c i ś n i ę t e p i ę ś c i , oznacza t o wrogość oraz postawę obronną.
Jeżeli towarzyszą temu uśmiech z zaciśniętymi wargami lub zaciśnięte
zęby i zaczerwieniona twarz, może dojść do werbalnego albo wręcz
fizycznego ataku. W takim przypadku musimy zadziałać pojednawczo,
aby odkryć, co spowodowało taką postawę, jeżeli nie jest to widoczne
na pierwszy rzut oka. Osoba, która tak się zachowuje, ma bowiem
wyraźnie agresywne nastawienie i chce zaatakować.
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Skrzyżowane ramiona i zaciśnięte
pięści świadczą o wrogim nastawie
niu

Chwytanie dłońmi ramion
Cechą charakterystyczną tego gestu jest stanowcze s c h w y c e n i e
d ł o ń m i r a m i o n , aby wzmocnić pozycję skrzyżowanych rąk
i uniknąć odsłonięcia przedniej części tułowia. Czasami dłonie tak
mocno ściskają ramiona, że bieleją palce i kostki, ponieważ odcięty zo
staje dopływ krwi. Gest ten stanowi formę obejmowania samego siebie
w celu dodania sobie otuchy. Ludzie często wykonują go w poczekal
niach lekarskich lub czekając na pierwszy w życiu lot samolotem. Takie
ułożenie rąk świadczy o negatywnym, tłumionym nastawieniu.

Podwójny uchwyt dłońmi za ra
miona: on czuje się niepewnie i nie
kupuje tego, co sprzedajesz

W salach sądowych osoba wysuwająca roszczenia zwykle stosuje gest
skrzyżowanych ramion z zaciśniętymi pięściami, podczas gdy pozwany
często krzyżuje ramiona, chwytając je dodatkowo dłońmi.
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Szef kontra pracownicy
o

Status społeczny może wpłynąć na gest krzyżowania ramion. Osoba
wyższej pozycji może okazywać swoją wyższość, nie krzyżując ramion
i mówiąc tym samym: „Nie boję się, więc moje ciało może pozostawać
otwarte i bezbronne". Powiedzmy, że na spotkaniu towarzyskim w fir
mie kilkoro nowych pracowników jest przedstawianych naczelnemu
dyrektorowi. Witając ich uściskiem dłoni skierowanej wnętrzem do
dołu, szef odsuwa się od nich na odległość około metra, po czym
staje z opuszczonymi rękami lub trzyma je za plecami, układając dłoń
w dłoni (gest ten często stosuje książę Filip, a świadczy on o poczuciu
wyższości), albo też trzyma jedną lub obie ręce w kieszeni (nieangażowanie się). Szef nie krzyżuje ramion na piersiach, aby nie okazywać
najmniejszych oznak podenerwowania.
Z kolei nowi pracownicy, po wymianie uścisków dłoni z szefem,
mogą całkowicie lub częściowo skrzyżować ręce, ponieważ przebywanie
w obecności najważniejszej osoby w firmie wywołuje niepokój. Zarówno
dyrektor, jak i nowi pracownicy czują się zupełnie swobodnie, stosując
swoje grupy gestów, ponieważ każdy z nich sygnalizuje ich zawodową
pozycję względem siebie. Jednak co się stanie, gdy dyrektor spotka
młodego, dobrze zapowiadającego się pracownika, który również będzie

Kciuki w górze: przyjął pozycję
obronną, ale wciąż uważa, że jest
całkiem na luzie

chciał okazać swoją wyższość, a wręcz zasygnalizować, że jest tak samo
ważny jak on? Najprawdopodobniej po tym, jak uścisną sobie dłonie
w sposób dominujący, pracownik zastosuje gest skrzyżowanych ramion
z kciukami skierowanymi do góry.
Gest ten ma świadczyć o tym, że dana osoba czuje się „na luzie"
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i panuje nad sytuacją. Podczas rozmowy może gestykulować kciukami,
aby podkreślić niektóre kwestie. Jak już powiedzieliśmy, skierowanie
w górę kciuków to sposób pokazania innym, że jesteśmy zdecydowa
ni, natomiast skrzyżowane ramiona dają n a m dodatkowo poczucie
bezpieczeństwa.
Ktoś, kto przyjmuje postawę obronną, a jest człowiekiem uległym,
siada w pozycji symetrycznej, to znaczy, że jedna strona jego ciała jest
doskonałym odbiciem drugiej. Osoba ta zdradza napięcie mięśniowe
i wygląda, jakby spodziewała się, że zaraz ktoś ją zaatakuje. Z kolei
osoba dominująca, która przyjmuje postawę obronną, przybiera pozycję
asymetryczną, czyli jedna strona jej ciała nie odzwierciedla drugiej.

Jak uzyskać gest kciuków skierowanych do góry
Kiedy pod koniec twojej prezentacji słuchacz
z

kciukami

zwróconymi

do

skrzyżuje

ręce

g ó r y i będą temu towarzy

szyły inne pozytywne gesty, oznacza to, że możesz spokojnie poprosić
o sfinalizowanie umowy. Jeżeli jednak w takim momencie twój po
i

tencjalny klient s k r z y ż u j e
ramiona,
zaciśnie pięści
będzie miał kamienną twarz, prosząc o ostateczne „tak", możesz tylko
napytać sobie biedy. W takim wypadku dużo lepiej byłoby zadawać
pytania, aby odkryć, jakie ma zastrzeżenia. Kiedy bowiem ktoś już
ostatecznie odmówi, zwykle trudno nakłonić go do zmiany decyzji,
nie wychodząc przy tym na agresywnego natręta. Umiejętność odczy
tywania mowy ciała pozwoli ci przewidzieć negatywną decyzję, zanim
zostanie ona zwerbalizowana, i da ci czas na obranie innego sposobu
postępowania.

Kiedy przewidzisz odmowę, zanim zostanie ona
zwerbalizowana, będziesz mógł spróbować
postąpić w inny sposób.

Ludzie, którzy noszą broń lub kamizelkę kuloodporną, rzadko krzy
żują ramiona, ponieważ broń czy kamizelka zapewniają im dostateczną
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ochronę. Na przykład uzbrojeni policjanci zwykle krzyżują ręce, jedynie
ochraniając kogoś lub coś, a gest ten wyraźnie pokazuje, że nikt nie ma
prawa wejść bez ich zgody na chroniony przez nich teren.

Obejmowanie samego siebie
W dzieciństwie nasi rodzice czy opiekunowie obejmowali nas lub
przytulali, kiedy czuliśmy się zaniepokojeni czy zestresowani. W życiu
dorosłym często staramy się odtworzyć owo poczucie bezpieczeństwa,
kiedy znajdujemy się w stresujących sytuacjach. Kobiety, zamiast
pełnego gestu skrzyżowanych na piersiach ramion, który informuje
wszystkich dookoła, że się boją, często stosują jego bardziej subtelną
wersję - c z ę ś c i o w e s k r z y ż o w a n i e
r a m i o n polegające
na ułożeniu jednej ręki poziomo na ciele i chwyceniu lub dotknięciu
drugiej. Tworzy to barierę i wygląda, jakby dana osoba samą siebie
obejmowała. Częściowe bariery z rąk często pojawiają się wtedy, kiedy
ktoś w jakimś miejscu czuje się obco lub brakuje mu wiary w siebie.
Kobiety, które wykonują ten gest w stresującej sytuacji, zwykle twierdzą,
że po prostu jest im tak „wygodnie".
Mężczyźni stosują częściową barierę z rąk zwaną ś c i s k a n i e m
d ł o n i s a m e m u s o b i e : jest t o bardzo popularny gest wśród
mężczyzn, którzy stoją przed publicznością, aby odebrać nagrodę lub
wygłosić przemówienie. Gest ten, zwany również pozycją zepsutego
rozporka, dodaje mężczyźnie poczucia bezpieczeństwa, ponieważ
Obejmuje się, tak jak w dzieciństwie
obejmowała ją matka
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Pozycja zepsutego rozporka

chroni on w ten sposób genitalia i unika przykrych konsekwencji
bezpośredniego ciosu.
Tę samą pozycję przyjmują mężczyźni stojący w kolejce w jadłodajń i
dla ubogich lub po zasiłek z pomocy społecznej, co wskazuje na to, że
czują się przybici i bezradni. Gest ten odtwarza uczucie, że ktoś inny
trzyma nas za rękę. Adolf Hitler regularnie wykonywał ten gest podczas
publicznych spotkań, aby zamaskować poczucie seksualnej niższości,
wynikające z tego, że miał tylko jedno jądro.
Możliwe, że w wyniku ewolucji ręce mężczyzn się skróciły, aby
byli oni w stanie przyjmować tę pozycję obronną, ponieważ kiedy nasi
najbliżsi kuzyni z rzędu naczelnych, szympansy, w podobny sposób
układają dłonie, krzyżują się one na poziomie kolan.

Ludzie starają się chronić miejsca,
które w ich opinii są najsłabsze lub
najbardziej narażone na atak
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chce się zatrzymać, skąd chce wyjść, czy też prosić ich, aby wybawili
ją od towarzystwa szczególnie nudnej osoby.
Jedną z najpopularniejszych wersji tworzenia subtelnej bariery jest
trzymanie oburącz szklanki lub kubka. Tak naprawdę potrzebujemy do
tego tylko jednej ręki, ale użycie obu pozwala niepewnej osobie stworzyć
niemal niezauważalną barierę. Tego typu gesty wykonują praktycznie
wszyscy ludzie, ale niewielu z nas jest tego świadomych.

Trzymanie kwiatów świadczy o skrę
powaniu

Bariera z filiżanki
Zaoferowanie napojów podczas negocjacji jest doskonałą strategią
pozwalającą ocenić, co potencjalny partner naprawdę myśli o twojej
propozycji. To, gdzie dana osoba odłoży filiżankę bezpośrednio po na
piciu się z niej, wyraźnie świadczy o tym, czy jest przekonana i otwarta

Bariera z ręki mówi „nie''
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Teraz rozmówczyni jest
otwarta na twoje pomysły

na to, co mówisz, czy wręcz przeciwnie. Ktoś, kto jest niezdecydowany,
niepewny lub wręcz ma negatywne nastawienie do tego, co słyszy, odło
ży filiżankę po przeciwnej stronie ciała, aby zbudować barierę z jednej
ręki. Kiedy zaś ma pozytywne nastawienie, odłoży ją po stronie tej ręki,
którą trzyma filiżankę, co wyraża otwartość i akceptację.
Siedzenie z łokciami na poręczach krzesła to postawa oznaczająca
władzę i siłę. Osoby pokorne i przygnębione opuszczają ręce po we
wnętrznej stronie podłokietników, tak więc za wszelką cenę unikaj tej
pozycji, chyba że chcesz wyglądać na takiego, który właśnie poniósł
sromotną porażkę.

Moc dotyku
Dotykanie kogoś lewą ręką podczas uścisku dłoni prawą ręką może
wywołać silny efekt.
Badacze z Uniwersytetu Minnesota przeprowadzili eksperyment,
który nazwano „testem budki telefonicznej". Na półce w publicznej
budce telefonicznej kładli monetę, a następnie chowali się za drzewem
i czekali, aż niczego nieświadoma osoba wejdzie do środka i ją znajdzie.
Następnie jeden z eksperymentatorów podchodził do niej i mówił:
„Czy widział/a Pan/i moją monetę, którą tu zostawiłem? Muszę jeszcze
raz zadzwonić". Jedynie 2 3 % ludzi przyznało, że znalazło monetę, i ją
zwróciło.
W drugiej części badania znowu umieszczano monetę w budce, ale
kiedy badacze o nią pytali, nie dłużej niż przez trzy sekundy delikatnie
dotykali łokcia danej osoby. Tym razem 6 8 % badanych przyznało, że
ma monetę, wyglądając przy tym na zakłopotanych. Mówili też coś
w stylu: „Właśnie rozglądałem się za kimś, kto mógł ją zostawić..."

Umiejętne dotykanie łokcia rozmówcy może trzykrotnie
zwiększyć twoje szanse uzyskania tego, na czym ci zależy

Technika ta działa z trzech powodów: po pierwsze, łokieć jest uwa
żany za „przestrzeń publiczną" i znajduje się w dużym oddaleniu od
131

intymnych części ciała; po drugie, dotykanie nieznajomego w większości krajów jest nie do przyjęcia, tak więc robi wrażenie; i wreszcie, po
trzecie, delikatny, trzysekundowy dotyk łokcia tworzy chwilową więź
pomiędzy dwojgiem ludzi. Kiedy powtórzyliśmy ten eksperyment dla
jednego z programów telewizyjnych, odkryliśmy, że liczba zwrotów
monety różni się w zależności od kultury, z jakiej pochodzi badany, oraz
od tego, z jaką częstotliwością ludzie się tam dotykają. I tak okazało
się, że po dotknięciu łokcia monetę zwracało 7 2 % Australijczyków,
7 0 % Anglików, 8 5 % Niemców, 5 0 % Francuzów i 2 2 % Włochów.
Wyniki te świadczą o tym, że dotykanie łokcia lepiej sprawdza się wte
dy, gdy częste dotykanie się nawzajem nie stanowi kulturowej normy.
Zarejestrowaliśmy częstotliwość dotykania się ludzi w kawiarniach na
otwartym powietrzu w krajach, które regularnie odwiedzamy, i zano
towaliśmy średnio 220 dotyków na godzinę w Rzymie, 142 w Paryżu,
25 w Sydney, 4 w N o w y m Jorku oraz 0 w Londynie. To potwierdza,
że im więcej przodków masz w Anglii lub w Niemczech, tym mniej
prawdopodobnie będziesz skłonny dotykać innych i dlatego też tym
bardziej będzie na ciebie działał dotyk łokcia.

Jeżeli masz niemieckie lub brytyjskie pochodzenie, łatwiej
reagujesz na dotyk niż ktokolwiek inny.

Odkryliśmy również, że kobiety są czterokrotnie bardziej skłonne
dotykać innej kobiety niż mężczyzna innego mężczyzny. W wielu
miejscach dotykanie nieznajomego powyżej lub poniżej łokcia nie daje
tak pozytywnych rezultatów jak dotknięcie samego łokcia, a często
powoduje wręcz negatywne reakcje. Dotykanie przez czas dłuższy niż
trzy sekundy również spotykało się z negatywnym odbiorem przeja
wiającym się tym, że dana osoba nagle spoglądała na rękę rozmówcy,
aby sprawdzić, co właściwie zamierza on zrobić.
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Dotykaj również dłoni
U c z e s t n i k a m i innego badania byli bibliotekarze, którzy wydając
książkę czytelnikowi, delikatnie muskali jego dłoń. Po wyjściu pytano
czytelników, jak oceniają pracę biblioteki. Ci, którzy zostali dotknięci,
bardziej przychylnie odpowiadali na wszystkie pytania, częściej również
zapamiętywali imię bibliotekarza. Badania przeprowadzone w brytyj
skich supermarketach, gdzie kasjerka przy wydawaniu reszty delikatnie
dotykała dłoni klienta, wykazały identyczne zależności. Podobnemu
eksperymentowi p o d d a n o grupę amerykańskich kelnerek, których
znaczna część dochodu pochodzi z napiwków. Te, które dotykały łokcia
i dłoni gości, otrzymywały o 3 6 % więcej napiwków od mężczyzn niż
kelnerki, które ich nie dotykały, natomiast napiwki kelnerów wzrosły
o 2 2 % niezależnie od płci klientów.
A zatem kiedy następnym razem kogoś poznasz i podacie sobie
dłonie, wyciągnij lewą rękę i delikatnie dotknij jego łokcia albo dłoni,
powtórz jego imię, aby się upewnić, że dobrze usłyszałeś, i przyjrzyj się
reakcji. To sprawi, że osoba ta poczuje się kimś ważnym, a ty, dzięki
powtórzeniu, lepiej zapamiętasz jej imię.
Dotykanie łokcia i dłoni - dyskretnie - przyciąga uwagę, wzmac
nia wypowiedź, podkreśla to, o czym mowa, zwiększa twój wpływ na
innych, sprawia, że ludzie lepiej cię zapamiętują, i robi na wszystkich
pozytywne wrażenie.

Podsumowanie
Bez względu na to, co sam o tym myślisz, krzyżowanie ramion na
piersiach robi złe wrażenie, a przekaz ten zależy zarówno od odbiorcy,
jak i od wykonawcy tego gestu. Nawet jeżeli krzyżujesz ręce, ponieważ
na przykład bolą cię plecy, obserwator i tak będzie nieświadomie uważał,
że jesteś zamknięty na to, czym chce się z tobą podzielić. Postanów
więc teraz, że będziesz starał się nie krzyżować ramion na piersiach,
a w kolejnych rozdziałach pokażemy ci, jak stworzyć wizerunek bardziej
pozytywnej i pewnej siebie osoby.

Rozdział 5

RÓŻNICE KULTUROWE

Jak ten gest zinterpretowałby Anglik, Niemiec i Amerykanin?

W

yobraź sobie taką scenę - oglądasz dom, który być może ku
pisz, otwierasz drzwi do łazienki i ze zdumieniem odkrywasz,
że w wannie siedzi naga kobieta, równie zaskoczona jak ty.
Jak według ciebie zareaguje ona na twoje nagłe wtargnięcie? Angielka
lub Amerykanka zakryłyby w takiej chwili jedną ręką piersi, a drugą
narządy płciowe, podczas gdy Szwedka zakryłaby jedynie krocze. Muzułmanka schowałaby w dłoniach twarz, kobieta z indonezyjskiej wyspy
Sumatra przykryłaby kolana, natomiast Samoanka - tylko pępek.

Jedliśmy wtedy pizzę
Ten rozdział pisaliśmy w Wenecji, do której przyjechaliśmy na konfe
rencję na temat różnic kulturowych. Gdybyśmy nigdy wcześniej nie
byli we Włoszech, z pewnością bylibyśmy zszokowani. Przedstawiciele
wszystkich kultur chodzą chodnikiem po tej samej stronie, po której po
ulicy jeżdżą samochodem, czyli jeżeli jesteś Brytyjczykiem, Australij
czykiem, pochodzisz z RPA czy Nowej Zelandii, jeździsz i spacerujesz
po lewej stronie. Chodząc po chodniku we Włoszech, będziesz przez
to co chwilę zderzał się z innymi przechodniami, ponieważ kiedy się
zbliżają, ty robisz krok w lewo, a oni w prawo. Noszenie okularów
przeciwsłonecznych za granicą stanowi najczęstszą przyczynę chodni
kowych zderzeń pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, ponieważ
żadna z osób nie widzi, w jakim kierunku patrzy druga, a zatem gdzie
zamierza skręcić. Ale z drugiej strony, jest to niewątpliwie oryginalny
sposób poznawania interesujących cudzoziemców.
Możesz być także mocno zaskoczony, wyciągając na pożegnanie rękę
do Włocha, który - zamiast ją uścisnąć - ucałuje cię w oba policzki.
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Kiedy wyjeżdżałem, Włoch ucałował mnie w oba policzki.
Zawiązywałem sobie wtedy sznurowadła.
WOODY ALLEN

Kiedy rozmawia się z rdzennymi W ł o c h a m i , zdają się oni naruszać
twoją przestrzeń osobistą, co chwilę cię chwytają, mówią ponad twoim
ramieniem, prawie krzyczą, a ich głosy brzmią tak, jakby byli stale
wściekli. Ale wszystko to elementy codziennej, przyjacielskiej poga
wędki dwojga Włochów. Te same rzeczy w różnych kulturach bowiem
nie muszą znaczyć to samo.

Test kulturowy
Na ile jesteś świadomy różnic kulturowych w mowie ciała? Wykonaj
następujące ćwiczenie: unieś prawą rękę, jeżeli jesteś praworęczny, a le
wą, jeżeli jesteś leworęczny i pokaż liczbę pięć - zrób to teraz. Następnie
pokaż 2. Jeżeli jesteś Anglosasem, na 9 6 % trzymasz w górze palce
środkowy i wskazujący, jeżeli zaś jesteś Europejczykiem, istnieje 94 pro
centowe prawdopodobieństwo że wyciągniesz kciuk i palec wskazujący.
Europejczycy bowiem zaczynają liczyć w następujący sposób: jeden to
kciuk, dwa palec wskazujący, trzy - środkowy i tak dalej. Mieszkańcy
krajów anglosaskich liczą natomiast od palca wskazującego, zatem dwa
to u nich palec środkowy, piątka zaś to kciuk.
Teraz przyjrzyj się następującym gestom dłoni i sprawdź, ile różnych
znaczeń możesz przypisać poszczególnym z nich. Za każdą właściwą
odpowiedź policz sobie jeden punkt, a za każdą niewłaściwą - odejmij
jeden. Odpowiedzi znajdziesz poniżej.
Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaj sobie jeden punkt.
A. Europa i Ameryka Północna: OK
Kraje śródziemnomorskie, Rosja, Brazylia, Turcja: Symbol
otworu; zniewaga na tle seksualnym; gej
Tunezja, Francja, Belgia: Zero; coś bezwartościowego
Japonia: Pieniądze; monety
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B. Kraje Zachodu: Jeden; Przepraszam, chcę coś powiedzieć!; Bóg mi
świadkiem; Nie! (skierowane do dzieci)
C. Wielka Brytania, Australia, N o w a Zelandia, Malta: G o ń się!
Stany Zjednoczone: D w a
Niemcy: Zwycięstwo
Francja: Pokój
Starożytny Rzym: Juliusz Cezar zamawiający pięć piw
D. Europa: Trzy
Kraje katolickie: Błogosławieństwo
E. Europa: D w a
Wielka Brytania, Australia, N o w a Zelandia: Jeden
Stany Zjednoczone: Kelner!
Japonia: Zniewaga
F. Kraje Zachodu: Cztery
Japonia: Zniewaga
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G. Kraje Zachodu: Pięć
Wszędzie: Stop!
Grecja i Turcja: Idź do diabła!
H. Kraje śródziemnomorskie: M a ł y penis
Bali: Źle
Japonia: Kobieta
Ameryka Południowa: Cienki, szczupły
Francja: Mnie nie nabierzesz!
I. Kraje śródziemnomorskie: Ż o n a przyprawia ci rogi
Malta i Włochy: Odczynienie złego uroku (skierowane w górę)
Ameryka Południowa: Odwrócenie pecha (obrócone)
Stany Zjednoczone: Logo Uniwersytetu Teksańskiego i drużyny
futbolowej Texas Longhorn
J. Grecja: Idź do diabła!
Zachód: D w a
K. Starożytny Rzym: G o ń się!
Stany Zjednoczone: Wsadź to sobie w tyłek! Pieprz się!
L. Europa: Jeden
Australia: Wsadź to sobie w tyłek!; cymbał
Powszechnie: Zatrzymywanie samochodu podczas podróżowania
autostopem; Dobrze; OK
Grecja: G o ń się! (z ruchem do przodu)
Japonia: Mężczyzna; pięć
M. Hawaje: „Wyluzuj"
Holandia: Chcesz coś do picia?
N. Stany Zjednoczone: Kocham cię
O. Zachód: Dziesięć; Poddaję się
Grecja: G o ń się - dwa razy!
Powszechnie: Mówię prawdę
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Wyniki
Powyżej 30 punktów: Niejedno widziałeś, jesteś gruntownie wykształ
cony i masz szerokie horyzonty. Nawiązujesz dobre stosunki z każ
dym bez względu na to, skąd pochodzi. Ludzie cię uwielbiają.
1 5 - 3 0 punktów: W podstawowym zakresie jesteś świadomy tego, iż
ludzie mogą się zachowywać inaczej niż ty. Jeżeli będziesz wytrwale
ćwiczył, uda ci się pogłębić swoją wiedzę.
15 punktów lub mniej: Uważasz, że każdy myśli tak jak ty. Nigdy nie
powinieneś otrzymać paszportu, a najlepiej nie wychodź z domu.
Masz znikome pojęcie o tym, że reszta świata różni się od ciebie,
i myślisz, że na całej kuli ziemskiej panuje ta sama pora dnia i roku.
Prawdopodobnie jesteś Amerykaninem.

Dlaczego wszyscy stajemy się tacy jak
Amerykanie
Ponieważ amerykańska telewizja i kino są tak rozpowszechnione
na całym świecie, młodsze pokolenia mieszkańców różnych krajów
przejmują obecnie formę północnoamerykańskiej mowy ciała. Na
przykład Australijczycy w latach sześćdziesiątych odczytywali brytyjski
gest u n i e s i o n y c h d w ó c h p a l c ó w jako zniewagę, podczas
gdy dzisiejszy nastolatek z Australii prawdopodobnie potraktuje go
jako liczbę dwa, a za wulgarny uzna amerykański odpowiednik tego
gestu - u n i e s i o n y p a l e c ś r o d k o w y . W większości krajów
rozpoznaje się obecnie gest k ó ł k a jako OK, nawet jeżeli tradycyjnie
w danym kraju się go nie stosuje. Małe dzieci w każdym państwie,
do którego dotarła telewizja, noszą teraz czapki baseballowe daszkiem
do tyłu i krzyczą Hasta la vista, baby, nawet jeżeli nie znają hiszpań
skiego.

Amerykańska telewizja jest główną przyczyną, dla której na
całym świecie zanikają różnice kulturowe w mowie ciała.
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Słowo „ubikacja" (ang. toilei) również powoli znika z języka angiel
skiego, ponieważ mieszkańcy Ameryki Północnej, którzy byli twardymi
pionierami, jednym uderzeniem ręki przełamującymi kłody drewna,
mają opory, aby je wypowiadać. Oni zapytają raczej, gdzie jest „łazienka"
(ang. bathroom), która, w większości krajów europejskich, mieści też
wannę. Lub też spytają o „toaletę" (ang. restroom) i zostaną zaprowadze
ni do salonu z wygodnymi fotelami. W Anglii „toaleta damska" (ang.
powder room) mieści lustro i umywalkę, „ubikację dla dziewczynek"
(ang. litdegirls'room) można znaleźć w przedszkolu, „toaletę publiczną"
zaś (ang. comfort statiori) - na europejskich autostradach. Mieszkaniec
Ameryki Północnej, który zapyta, gdzie może „umyć ręce" (ang. wash
up), zostanie radośnie zaprowadzony do kuchni, wręczy mu się gąbkę
do mycia naczyń i zaprosi do zmywania (w Wielkiej Brytanii bowiem
wash up oznacza „pozmywać naczynia").

Podstawy kulturowe są prawie wszędzie takie
same
Jak powiedzieliśmy w rozdziale 3, wyrazy twarzy i uśmiechy mają to
samo znaczenie dla ludzi niemal w każdym miejscu na kuli ziemskiej.
Paul E k m a n z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco pokazy
wał przedstawicielem 21 różnych kultur zdjęcia twarzy wyrażających
szczęście, złość, lęk, smutek, odrazę i zaskoczenie i odkrył, że więk
szość mieszkańców poszczególnych krajów zgadzała się co do zdjęć
przedstawiających szczęście, smutek i odrazę. Co do wyrazu twarzy
znamionującego zaskoczenie zgadzała się większość łudzi z 20 na 21
kultur, co do lęku - 19 na 21 kultur, a co do złości - 18. Jedyną znaczą
cą różnicą kulturową była odpowiedź Japończyków, którzy opisywali
zdjęcie przedstawiające lęk jako zaskoczenie.
E k m a n przeprowadził również badania wśród przedstawicieli połu
dniowego plemienia Fore z Nowej Gwinei oraz zachodniego plemienia
Dani z indonezyjskiej prowincji Irian, którzy żyli w znacznej izolacji od
świata. Zarejestrował podobne wyniki z jednym wyjątkiem - członko
wie tych społeczności, podobnie jak Japończycy, nie potrafili odróżnić
lęku od zaskoczenia.
Sfilmował owych ludzi rodem z epoki kamienia, wyrażających te
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same emocje, a następnie pokazał nagrania Amerykanom, którzy traf
nie wszystkie rozpoznali, co świadczy o tym, że znaczenie uśmiechów
i wyrazów twarzy jest uniwersalne.
Fakt, iż wyrazy twarzy są u ludzi wrodzone, został również udo
wodniony przez dr Lindę Camras z Uniwersytetu De Paul w Chicago.
Zbadała ona mimikę twarzy japońskich i amerykańskich niemowląt
przy użyciu Systemu Kodowania Ruchów Twarzy (Oster & Rosenstein,
1991). System ten pozwolił badaczom zarejestrować, rozróżnić i ska
talogować poszczególne elementy mimiki twarzy niemowląt. Odkryli
oni, że zarówno dzieci z Japonii, jak i ze Stanów Zjednoczonych pre
zentowały dokładnie takie same wyrazy twarzy.
Dotychczas skupialiśmy się na mowie ciała, która jest wspólna dla
większości krajów na świecie. Największe różnice kulturowe można
zaobserwować głównie w zakresie przestrzeni osobistej, nawiązy
wania kontaktu wzrokowego, częstotliwości dotykania oraz gestów
wulgarnych. Regiony, które mają najwięcej rozmaitych specyficznych
sygnałów, to niewątpliwie kraje arabskie oraz część krajów azjatyckich
i Japonia. Różnice kulturowe to zbyt rozległy temat jak na jeden rozdział
w książce, ograniczymy się zatem do podstawowych rzeczy, z którymi
możesz się zetknąć za granicą.

Jeżeli Saudyjczyk publicznie trzyma drugiego mężczyznę za rękę, jest to sygnał
wzajemnego szacunku. Ale nie próbuj robić tego w Australii, Teksasie czy
Liverpoolu
143

Różnice w gestach powitalnych
Różnice w uściskach dłoni mogą wywołać zakłopotanie i rozbawienie
podczas spotkań przedstawicieli różnych kultur. Brytyjczycy, Austra
lijczycy, Nowozelandczycy, Niemcy i Amerykanie zwykle wymieniają
uściski dłoni przy przywitaniu, a następnie przy pożegnaniu. Przed
stawiciele większości kultur europejskich ściskają dłonie kilkakrotnie
w ciągu dnia, a niektórym Francuzom czynność ta zajmuje nawet
do 30 minut dziennie. Mieszkańcy Indii, pozostałych krajów azja
tyckich, a także i arabskich mogą przez jakiś czas przytrzymać twoją
dłoń już po zakończeniu uścisku. Niemcy i Francuzi raz lub dwa razy
potrząsną twoją dłonią, po czym krótko ją przytrzymają, Brytyjczy
cy potrząsną trzy do pięciu razy, Amerykanie zaś - pięć do siedmiu.
Obserwowanie spotkań ludzi z różnych krajów na międzynarodowych
konferencjach jest wręcz przezabawne, ponieważ w takich momentach
zaskoczeni delegaci wymieniają całe spektrum różnych uścisków dłoni.
Dla Amerykanów Niemcy, którzy potrząsają dłonią tylko raz, zdają się
emanować chłodem, dla Niemców zaś Amerykanie potrząsają dłonią,
jakby pompowali dmuchany materac.
Jeżeli chodzi o powitania z całusem w policzek, Skandynawom
wystarczy jeden całus, większość Francuzów woli dwa, natomiast H o 
lendrzy, Belgowie i Arabowie całują się w policzki trzykrotnie. Australij
czycy, Nowozelandczycy i Amerykanie są ustawicznie zdezorientowani
w tym zakresie i stale zderzają się nosami, próbując raz cmoknąć się
w policzek. Brytyjczycy z kolei albo w ogóle unikają całusów, odsu
wając się do tyłu, albo zaskoczą cię europejskim podwójnym całusem.
W swojej książce pod tytułem Widok ze szczytu sir E d m u n d Hillary
opisuje, jak po wejściu na M o u n t Everest stanął przed Szerpą Tenzingiem Norgayem i należycie, w iście angielskim stylu, pogratulował mu
uściskiem dłoni. Norgay podskoczył jednak wówczas do niego, uścisnął
go serdecznie i wycałował - tak gratulują sobie Tybetańczycy.
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Kiedy stykają się dwie kultury
Kiedy Włosi mówią, unoszą ręce. To, co wydaje się serdecznym do
tknięciem ramienia podczas rozmowy z Włochem, jest w rzeczywistości
niczym innym jak sposobem powstrzymania słuchacza od uniesienia
rąk i rozpoczęcia własnego wywodu. Aby przerwać Włochowi, musisz
złapać go za uniesione ręce i pociągnąć je w dół. Dla porównania Niem
cy i Brytyjczycy podczas rozmowy wyglądają tak, jakby dotknął ich
paraliż. Zniechęcają się, próbując rozmawiać z W ł o c h a m i czy Francu
zami, ponieważ rzadko dochodzą wówczas do głosu. Francuzi podczas
rozmowy wymachują przedramionami i dłońmi, Włosi - całymi rękami
i wręcz całym ciałem, Anglicy i Niemcy zaś stoją na baczność.
Kiedy dochodzi do międzynarodowych interesów, elegancki strój,
doskonałe referencje i dobra oferta mogą w jednej chwili zostać zni
weczone przez jeden drobny, najbardziej nawet niewinny gest, który
może zrujnować wszystkie plany. Nasze badania przeprowadzone w 42
krajach wykazują, że mieszkańcy Ameryki Północnej są najmniej wraż
liwymi kulturowo ludźmi, Brytyjczycy zresztą plasują się tuż za nimi.
Fakt, iż 8 6 % Amerykanów nie ma paszportu, tłumaczy, dlaczego są
oni najbardziej niedouczonym narodem w zakresie międzynarodowej
mowy ciała. Nawet George W. Bush musiał złożyć podanie o paszport
po tym, jak został prezydentem, aby mógł podróżować za granicę.
W przeciwieństwie do nich Brytyjczycy wiele podróżują, ale wolą, aby
wszyscy inni używali brytyjskich sygnałów mowy ciała, mówili po an
gielsku i serwowali ryby z frytkami. Przedstawiciele większości innych
kultur nie oczekują, że nauczysz się ich języka, ale są pod ogromnym
wrażeniem podróżnika, który poświęci trochę czasu, aby nauczyć się
i stosować miejscową mowę ciała. Oznacza to dla nich, że szanujesz
ich kulturę.

Angielska sztywna górna warga
Odnosi się to do „zasznurowywania" ust, kontrolowania i ograniczania
mimiki twarzy, tak aby zdradzała jak najmniej emocji. W ten sposób
Anglicy mogą sprawiać wrażenie, że całkowicie panują nad swoimi
uczuciami. Kiedy książęta Filip, Karol, Harry i William szli za trum145

ną księżnej Diany w 1997 roku, każdy z nich utrzymywał właśnie
s z t y w n ą g ó r n ą w a r g ę , c o dla wielu mieszkańców innych
krajów świadczyło o emocjonalnym chłodzie.
Król Anglii Henryk VIII był znany między innymi właśnie ze
sznurowania warg. Miał wąskie usta i kiedy usztywniał górną wargę,
aby dobrze wyglądać na portrecie, sprawiały one wrażenie jeszcze
węższych. Ten jego nawyk spowodował, że sznurowanie ust stało się
wyrazem wyższości pośród mieszkańców szesnastowiecznej Anglii.
Współcześni Anglicy również to robią, kiedy czują się onieśmieleni przez
osoby o niższej pozycji. Takiemu wyrazowi twarzy często towarzyszy
przeciągające się mruganie.

Henryk VIII rozpowszechnił ten wyraz twarzy jako oznakę wysokiej pozycji,
ponieważ sam miał wąskie usta. Do dziś taki wyraz twarzy przybierają Bry
tyjczycy i Amerykanie

Japończycy
Jedynym regionem świata, w którym uściski dłoni, cmokanie w policzek
i uściski się nie upowszechniły, jest Japonia, gdzie tego typu kontakt
fizyczny jest uważany za nieuprzejmość. Kiedy Japończycy kogoś po
znają, wykonują ukłon, przy czym osoba o najwyższej pozycji kłania
się nieznacznie, natomiast osoba o najniższym statusie - nisko. Przy
pierwszym spotkaniu wymienia się wizytówki, każdy ocenia pozycję
tego drugiego, po czym następuje wymiana ukłonów.
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Kiedy jesteś w Japonii, pamiętaj o tym, aby mieć nieskazitelnie
czyste buty. Za każdym razem, kiedy Japończyk się kłania,
uważnie je lustruje.

Sposób słuchania rozmówcy przez Japończyka wiąże się z całym
repertuarem uśmiechów, skinięć głową i uprzejmych odgłosów, które
nie mają bezpośrednich odpowiedników w innych językach. Celem
tych zachowań jest zachęcenie rozmówcy, aby mówił dalej, ale ludzie
Zachodu często błędnie je interpretują jako wyrażenie zgody. Skinięcie
głową jest niemal uniwersalnym gestem na „tak", oprócz Bułgarii, gdzie
oznacza on „nie", oraz Japonii, gdzie po prostu jest wyrazem uprzejmo
ści. Jeżeli powiesz coś, z czym Japończyk się nie zgadza, i tak usłyszysz
„tak" - czyli po japońsku Hai - co wyraża prośbę, abyś mówił dalej.
Japońskie „tak" bowiem oznacza zwykle „Tak, usłyszałem cię", a nie
„Tak, zgadzam się z tobą". Na przykład jeżeli powiesz Japończykowi:
„Nie zgadza się pan, prawda?", on skinie głową i powie „tak". Dla
Japończyka w tej sytuacji oznacza to po prostu: „Tak, masz rację, nie
zgadzam się".
Japończycy niezwykle dbają o to, aby nie stracić twarzy, dlatego też
wypracowali cały zbiór reguł, które nie dopuszczają do tego, aby coś
poszło nie po ich myśli. Starają się więc unikać wyrażania wprost odmo
wy lub zadawania pytań, na które w odpowiedzi mogą usłyszeć „nie".
Najbliższe słowu „nie" w ustach Japończyka będzie powiedzenie: „To
bardzo t r u d n e " lub „Przyjrzymy się temu", podczas gdy tak naprawdę
myśli: „Zapomnijmy o całej sprawie i chodźmy do domu".

„Ty brudna, wstrętna świnio" - wydmuchiwanie
nosa
Ludzie Zachodu wydmuchują nos w chusteczkę, podczas gdy Azjaci
plują i wydmuchują nos w powietrze. Każdy z nich jest zbulwersowa
ny, widząc „odrażające" zachowanie drugiego. Ta diametralna różnica
kulturowa stanowi tezultat powszechności gruźlicy w poprzednich
stuleciach w Europie. Gruźlica była AIDS tamtej epoki - chorobą, która
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zwykle prowadziła do śmierci - tak więc władze nakazały ludziom wy
dmuchiwać nos w chusteczkę, aby unikać dalszego rozprzestrzeniania
się epidemii. Dlatego właśnie ludzie Zachodu tak mocno reagują na
plucie - dawniej plująca osoba mogła w ten sposób rozsiewać zarazki
gruźlicy. Ludzie byli tak zatrwożeni tą perspektywą, jak byliby teraz,
gdyby można było tą samą drogą roznosić wirus HIV.

Współczesne wydmuchiwanie nosa w chusteczkę
jest wynikiem niegdysiejszej epidemii gruźlicy.

Gdyby kraje wschodu miały problem z gruźlicą, reakcja kulturowa
na wydmuchiwanie nosa czy plucie byłaby teraz taka sama jak u ludzi
Zachodu. Współczesny Japończyk jest jednak zbulwersowany, kiedy
ktoś na jego oczach wyjmuje chusteczkę, wydmuchuje nos i wkłada ją
z powrotem do kieszeni, torebki lub - co gorsza - do rękawa! Japończycy
nie są przekonani do angielskiego zwyczaju noszenia przez mężczyzn
chusteczki w górnej kieszonce marynarki. Jest to dla nich odpowiednik
dumnego paradowania z rolką papieru toaletowego wystającą z kieszeni,
gotową do natychmiastowego użycia. Azjaci wierzą, zresztą słusznie,
że zdrowiej jest pluć, ale jest to zwyczaj odrażający dla ludzi Zachodu.
Dlatego właśnie spotkania na gruncie zawodowym pomiędzy przed
stawicielami Zachodu i Wschodu mogą zakończyć się katastrofą, kiedy
uczestnicy mają katar. A zatem nie denerwuj się, kiedy widzisz, że Azjata
pluje czy prycha wydzieliną z nosa, i nigdy w obecności Japończyka nie
wydmuchuj nosa w chusteczkę.

Trzy najpopularniejsze międzykulturowe gesty
Przeanalizujmy interpretacje i implikacje kulturowe trzech popularnych
gestów dłoni: k ó ł k a , u n i e s i o n e g o k c i u k a oraz z n a k u V .
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I. K ó ł k o
Gest ten został rozpowszechniony na początku XIX wieku przez ame
rykańskie gazety, które zapoczątkowały modę stosowania pierwszych
liter wyrazów do skrótowego wyrażania powszechnych sformułowań.
Istnieje wiele różnych wyjaśnień znaczenia zestawu liter OK. Niektórzy
twierdzą, że znaczyło to „wszystko w porządku" (ang. all correct, które
to wyrażenie regularnie błędnie pisano jako ollkorrect), natomiast inni
mówią, że oznaczają one przeciwieństwo nokautu (ang. knock-out),
czyli w skrócie KO.

OK dla ludzi Zachodu, „pieniądze"
dla Japończyków, „zero" dla Fran
cuzów oraz zniewaga dla Turków
i Brazylijczyków

Inna popularna teoria mówi, że jest to skrót od Old Kinderhook,
miejsca urodzin XIX-wiecznego prezydenta Ameryki Martina Van Burena, który wykorzystał pierwsze litery tej nazwy jako hasło w kampanii
prezydenckiej. Kółko reprezentuje oczywiście literę O w tym skrócie.
Gest ten jest powszechnie zrozumiały w krajach anglojęzycznych, a jego
znaczenie wchodzi do powszechnego użytku także w innych krajach,
a to z powodu ogromnej popularności amerykańskiej telewizji i kina.
W pewnych rejonach świata jednak gest ten ma inne źródło i znaczenie.
Na przykład we Francji i w Belgii oznacza również „zero", czyli „nic".
Pewnego wieczoru w jednej z paryskich restauracji kelner zaprowadził
nas do stolika i spytał, czy on n a m odpowiada. Pokazaliśmy mu krótki
gest OK, a on odpowiedział: „Cóż, jeżeli tu się Państwu nie podoba,
poszukamy innego..." Zinterpretował ten sygnał jako „zero", czyli
„nic niewart" - innymi słowy, myślał, że chcieliśmy mu powiedzieć,
iż wolelibyśmy usiąść gdzieś indziej.

149

Jeżeli wykonasz gest OK, aby powiedzieć Francuzowi,
że doskonale gotuje, prawdopodobnie
wyrzuci cię z domu.

W Japonii z kolei gest ten może oznaczać „pieniądze". Jeżeli robisz
interesy w tym kraju i wykonasz ów gest, Japończyk może pomyśleć,
że chcesz łapówki. W niektórych państwach śródziemnomorskich gest
ten symbolizuje otwór i jest często stosowany na określenie mężczyzn
o skłonnościach homoseksualnych. Pokaż go Grekowi, a ten może
stwierdzić, że chcesz przez to powiedzieć, iż jesteś gejem lub jego za
takiego uznajesz, podczas gdy Turek może pomyśleć, że nazywasz go
dupkiem. Gest ten rzadko widać w krajach arabskich, gdzie stosuje się
go albo jako groźbę, albo uważa za nieprzyzwoitość.
W latach pięćdziesiątych, zanim Richard Nixon wygrał wybory
prezydenckie, odwiedził Amerykę Łacińską w ramach przyjacielskiej
wizyty, próbując załagodzić napięte stosunki z jej mieszkańcami.
Wychodząc z samolotu, pokazał oczekującemu tłumowi amerykański
gest OK i był zaszokowany, słysząc, że zgromadzeni na lotnisku ludzie
zaczynają go wygwizdywać i wydawać inne wyrażające dezaprobatę
dźwięki. Nieświadomy lokalnych zwyczajów mowy ciała, wykonał
gest, który w miejscowym „języku" został odczytany jako ni mniej, ni
więcej tylko „Jesteście zgrają dupków".
Jeżeli zatem podróżujesz do innych krajów, najbezpieczniej będzie,
jeżeli po prostu poprosisz mieszkańców danego regionu, aby zapoznali
cię z miejscowymi wulgarnymi gestami. Pozwoli ci to uniknąć wielu
kłopotliwych sytuacji.

2. Uniesiony kciuk
W rejonach, w których niegdyś silne wpływy miało imperium brytyj
skie, takich jak Australia, Stany Zjednoczone, Republika Południowej
Afryki, Singapur czy Nowa Zelandia, uniesiony kciuk ma trzy podsta
wowe znaczenia: jest powszechnie stosowany przez próbujących zatrzy
mać samochód autostopowiczów; oznacza OK; a kiedy towarzyszy mu
gwałtowny ruch w górę, staje się obelżywym gestem odczytywanym
jako „Pieprz się" lub „Wsadź to sobie..." W niektórych krajach, takich
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jak Grecja, kciuk wypchnięty do przodu oznacza po prostu „Wypchaj
się !

\N Grecji nigdy nie zatrzymuj kciukiem samochodu.

Jak wspomnieliśmy, kiedy Europejczycy liczą od jednego do pięciu,
wyciągnięty kciuk oznacza „jeden", palec wskazujący „dwa" i tak dalej,
podczas gdy większość mieszkańców krajów anglosaskich rozpoczyna
liczenie od palca wskazującego, a „dwa" to u nich palec środkowy i tak
dalej. W tym przypadku uniesiony kciuk oznacza „pięć".

To może znaczyć „Dobrze", „Jeden",
„Goń się", „Wsadź to sobie" w zależ
ności od tego, skąd pochodzisz

Ponieważ kciuk jest najsilniejszym palcem, wykorzystuje się go
również jako oznakę władzy - często można zaobserwować, że ktoś
wystawia go z kieszeni spodni, kieszonki kamizelki czy marynarki.
Kciuk, w połączeniu z innymi gestami, sygnalizuje siłę i wyższość lub
też jest wykorzystywany w sytuacjach, kiedy inni ludzie próbują trzy
mać nas w garści. W języku angielskim wiąże się z nim wiele zwrotów
językowych właśnie dlatego, że jest najsilniejszym palcem.

3. Z n a k V
Jest to szeroko rozpowszechniony gest w Australii, Nowej Zelandii
i Wielkiej Brytanii, a interpretuje się go jako wulgarne „Pieprz się".
Winston Churchill spopularyzował go jako znak zwycięstwa (ang.
victory) podczas II wojny światowej, ale w jego wersji wnętrze dłoni
skierowane było na zewnątrz, podczas gdy w znaczeniu wulgarnym
dłoń zwrócona jest wnętrzem w kierunku ciała wykonawcy.
Gest ten pochodzi od angielskich łuczników, którzy w minionych
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Dla Amerykanina może to oznaczać
„dwa", dla Niemca — „zwycięstwo",
a dla Brytyjczyka — „pieprz się"

wiekach używali właśnie tych dwóch palców, aby strzelać z łuku. Dla
wytrawnego łucznika nie było większego upokorzenia, jak dostać się
do niewoli i zamiast zawisnąć na szubienicy, pozwolić odrąbać sobie te
dwa palce. Z n a k V zaczął być wkrótce stosowany przez Brytyjczyków
jako sygnał prowokujący podczas bitwy, mówiący wrogowi: „Zobacz,
wciąż m a m palce i mogę strzelać".
W różnych częściach Europy dłoń zwrócona wnętrzem w kierunku
osoby, która wykonuje ten gest, wciąż oznacza „zwycięstwo", tak więc
Anglik, który chce w ten sposób powiedzieć Niemcowi, żeby „spieprzał",
może go wprawić w zdumienie, gdyż ten pomyśli, że widocznie wygrał
jakąś nagrodę. Ten sygnał w niektórych częściach Europy oznacza
obecnie również po prostu 2, a zatem gdyby obrażany tym gestem
Europejczyk był barmanem, mógłby w odpowiedzi podać Anglikowi,
Amerykaninowi czy Australijczykowi dwa kufle piwa.

Dotykać czy nie?
To, czy ktoś poczuje się urażony naszym dotykiem podczas rozmowy czy
nie, zależy od kultury, z jakiej pochodzi. Na przykład Francuzi i Włosi
uwielbiają stale dotykać się nawzajem, rozmawiając, natomiast Brytyj
czycy wolą w ogóle się nie spoufalać, chyba że na boisku przed t ł u m e m
widzów. Obecnie brytyjscy, australijscy czy nowozelandzcy zawodnicy
serdecznie obejmują się podczas meczu, naśladując kolegów z Ameryki
Południowej i Europy kontynentalnej, którzy ściskają się i całują po
strzeleniu gola i zachowują się w ten sposób również w szatni. Natomiast
kiedy Australijczycy, Brytyjczycy i Nowozelandczycy opuszczają boisko,
powracają do zasady „precz z łapami, bo jak nie..."
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Brytyjczycy nawiązują kontakt fizyczny na boisku,
kiedy ktoś zdobędzie punkt lub strzeli gola wtedy się obejmują, wycałowują i bezładnie poklepują.
Ale spróbuj tylko zachować się tak w pubie!

Dr Ken Cooper również badał częstotliwość dotykania się w różnych
krajach i zarejestrował następujące wyniki (liczba dotyków na godzinę):
Portoryko 180, Paryż 110, Floryda 2, Londyn 0.
O t o wynikająca z naszych badań i osobistego doświadczenia lista
miejsc, w których dotykanie rozmówcy jest akceptowane lub nie do
pomyślenia:
Nie dotykać

Dotykać

Niemcy

Indie

Japonia

Turcja

Anglia

Francja

USA i Kanada

Włochy

Australia

Grecja

Nowa Zelandia

Hiszpania

Estonia

Bliski Wschód

Portugalia

niektóre rejony Azji

Europa Północna

Rosja

Skandynawia

Jak obrazić przedstawiciela innej kultury
W kategorii nieumyślnego obrażania przedstawicieli innych kultur
Amerykanie zdecydowanie wiodą prym. Jak wspomnieliśmy, większość
z nich nie posiada paszportu i sądzi, że reszta świata myśli tak samo jak
oni i pragnie być taka jak oni. O t o zdjęcie George'a W. Busha wyko
nującego gest drużyny futbolowej Texas Longhorn, której jest wiernym
kibicem. Palec wskazujący i mały reprezentują rogi byka, a gest ten jest
rozpoznawalny dla większości Amerykanów.
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Gest ten wywodzący się z futbolu amerykańskiego stanowi zniewagę
we Włoszech, za którą można nawet zostać aresztowanym
We Włoszech gest ten zwany jest „rogaczem" i używa się go, aby
poinformować mężczyznę, że inny sypia z jego żoną. W 1985 roku
w Rzymie aresztowano pięciu Amerykanów za to, że tańczyli z radości
i pokazywali ten gest w pobliżu Watykanu, po otrzymaniu wiadomo
ści, że drużyna Longhorn wygrała właśnie ważny mecz. Widocznie na
papieżu nie zrobiło to odpowiedniego wrażenia.

Podsumowanie
Ludzie robią interesy z tymi, z którymi czują się dobrze, co w gruncie
rzeczy sprowadza się do szczerości i dobrych manier. Kiedy przybywasz
do innego kraju, spróbuj ograniczyć gestykulację i mowę ciała, dopóki
nie będziesz miał okazji, aby przyjrzeć się, jak zachowują się miejscowi.
Prostym sposobem nauczenia się i zrozumienia kulturowych różnic
w mowie ciała jest nagranie kilku zagranicznych filmów i obejrzenie ich
z wyłączonym dźwiękiem, bez czytania napisów. Spróbuj stwierdzić, co
się dzieje na ekranie, a następnie obejrzyj film ponownie z włączonymi
napisami i sprawdź, na ile twoja ocena była trafna.
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Jeżeli nie jesteś pewien, jak okazywać uprzejmość w innym
kraju, poproś miejscowych, aby pokazali ci, jak oni to robią.

Błędna kulturowa interpretacja mowy ciała może stać się powodem
wielu kłopotliwych sytuacji, a zatem zanim pochopnie wyciągniesz
wnioski dotyczące czyichś gestów, powinieneś zawsze wziąć pod uwagę
to, skąd on pochodzi.
Jeżeli często podróżujesz za granicę, polecamy ci lekturę książki
Rogera Axtella Gestures: Do's and Taboos ofBody Language Around the
World. Axtell wyodrębnił ponad 70 tys. różnych znaków mowy ciała
i zwyczajów na całym świecie i radzi, jak prowadzić interesy w więk
szości krajów świata.

Rozdział 6

GESTY DŁONI I KCIUKÓW

Napoleon w swoim gabinecie — obraz Jacques'a Louisa Davida (1812) przedstawiający francuskiego przywódcę w jego słynnej pozie. Naprawdę miał
wrzody żołądka czy po prostu głaskał się po brzuchu?

L

udzka dłoń złożona jest z 27 małych kości, w tym ośmiu w nad
garstku, połączonych siatką więzadeł, dziesiątkami maleńkich
mięśni, które poruszają stawami. N a u k o w c y stwierdzili, że
pomiędzy d ł o ń m i a mózgiem istnieje więcej połączeń nerwowych
niż pomiędzy jakimikolwiek innymi częściami ciała, tak więc gesty
i pozycje dłoni w dużej mierze informują o naszym stanie emocjonal
nym. Ponieważ zwykle eksponujemy dłonie z przodu tułowia, sygnały
te są widoczne, większość z nas ma również kilka charakterystycznych
układów dłoni, które ciągle stosuje. Wystarczy wymienić imię N a p o 
leona, a każdy opisze go jako mężczyznę, który lubił wsuwać dłoń pod
kamizelkę i wystawiać spod niej kciuk, po czym zapewne pospieszy
z przedstawieniem jednej z teorii wyjaśniających, dlaczego to robił, lub
zacznie opowiadać nieprzyzwoite dowcipy na ten temat. Wśród tych
hipotez należy wymienić następujące: miał wrzody żołądka; nakręcał
zegarek; cierpiał na chorobę skóry; w jego czasach niegrzecznie było
wkładać ręce do kieszeni; miał raka sutka; miał zdeformowaną dłoń;
trzymał w wewnętrznej kieszeni perfumowaną torebkę, którą lubił
wąchać; głaskał się po brzuchu; malarze nie lubią malować dłoni.
Prawda jest jednak taka, że w 1738 roku, na długo zanim urodził się
Napoleon, Francois Nivelon wydał Traktat o wytwornym zachowaniu,
w którym opisuje tę pozycję: „...często wykonywany przez mężczyzn
gest wsuniętej pod kamizelką dłoni świadczy o doskonałym wychowaniu,
odwadze i skromności". Kiedy Napoleon zobaczył swój portret, powie
dział artyście: „Zrozumiałeś mnie, mój drogi Davidzie". Tak więc był
to w rzeczy samej gest określający pozycję społeczną.
Autorzy opracowań historycznych mówią, że gest ten nie stanowił
części stałego repertuaru zachowań Napoleona, który zresztą w ogóle
nie pozował do tego słynnego obrazu - artysta namalował go z pamięci
i dodał ten gest. Ale ten sposób przedstawienia słynnego przywódcy
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świadczy o tym, że Jacques Louis David doskonale zdawał sobie sprawę,
że taki układ dłoni i kciuka wyraża autorytet i władzę.

Napoleon mial tylko 1,64m wzrostu, ale ci, którzy widzą go na
obrazie, dają mu około 1,85 m.

Jak mówią dłonie
Przez tysiące lat status społeczny decydował o tym, kto może przemawiać pierwszy. Im większą miałeś władzę czy autorytet, tym bardziej
inni czuli się w obowiązku, aby nie przerywać ci podczas wygłaszania
mowy. Na przykład w czasach imperium rzymskiego osoba o niskiej
pozycji społecznej mogła zostać stracona za przerywanie Juliuszowi
Cezarowi. W dzisiejszych czasach większość ludzi żyje w krajach, gdzie
kwitnie wolność słowa, i zwykle każdy, kto pragnie wyrazić swoją
opinię, może to uczynić. W Wielkiej Brytanii, Australii i Stanach
Zjednoczonych można przerwać nawet prezydentowi lub premierowi
lub protekcjonalnie go wyklaskać, co zdarzyło się premierowi Tony'emu
Blairowi w 2003 roku podczas debaty telewizyjnej na temat kryzysu
w Iraku. W wielu krajach ruchy dłoni pełnią funkcję „znaków przestan
kowych", regulujących kolejność zabierania głosu w czasie rozmowy.
Gest u n i e s i o n y c h r ą k został zapożyczony od Włochów i Fran
cuzów, którzy w największym stopniu posługują się „mową rąk", ale
wciąż trudno go spotkać w Anglii, gdzie wymachiwanie rękami podczas
mówienia jest uważane za bardzo niestosowne.
We Włoszech kolejność zabierania głosu jest prosta - mówi osoba,
która ma uniesione ręce, słuchacz zaś stoi z opuszczonymi rękami lub
trzyma je za plecami. Sztuczka polega więc na tym, aby unieść ręce, jeżeli
chcesz wtrącić swoje zdanie, a można to zrobić albo odwracając wzrok
i wtedy unosząc ręce, albo dotykając rąk rozmówcy i przytrzymując je,
unosząc jednocześnie własne ramiona. Wielu ludzi myśli, że kiedy Włosi
ze sobą rozmawiają, zachowują się zawsze w sposób niezwykle przyjazny
i serdeczny, ponieważ stale się dotykają, jednak w rzeczywistości próbują
oni ograniczyć ruchy rąk rozmówcy, aby samemu zabrać głos.
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W tym rozdziale opiszemy kilka najbardziej popularnych gestów
dłoni i kciuka.

Zwiąż Włochowi ręce za plecami, a odejmie mu mowę.

Z jednej strony...
Z tego, jak ktoś podsumowuje dyskusję, przedstawiając różne p u n k t y
widzenia, można wywnioskować, czy osobiście skłania się on ku któ
rejś ze stron. Zwykle w takich chwilach unosi dłoń wnętrzem do góry
i przedstawia jedną z racji, a następnie unosi drugą rękę, podsumowując
przeciwne zdanie. Otóż ludzie praworęczni przedstawiają swój ulubiony
p u n k t widzenia prawą ręką, natomiast leworęczni - lewą.

Z drugiej strony, gestykulowanie poprawia
pamięć
Gestykulowanie skupia uwagę, zwiększa siłę przekazu oraz pomaga
n a m zachować w pamięci więcej informacji. Geoffrey Beattie i Nina
McLoughlin z uniwersytetu w Manchesterze przeprowadzili badania
polegające na tym, że ochotnicy słuchali bajek, w których występo
wały postacie z filmów animowanych, takie jak królik Roger, ptaszek
Tweetie i kot Sylwester. W jednej z grup narrator wzbogacił opowia
danie gestykulacją rąk, na przykład energicznie machał rękami, aby
naśladować bieg, poruszał nimi przy głowie, aby zademonstrować
suszarkę do włosów, lub też rozkładał ręce szeroko, aby przedstawić
grubą śpiewaczkę operową. Dziesięć m i n u t później okazało się, że
ci, którzy obserwowali gestykulację, o ponad 3 0 % lepiej zapamiętali
szczegóły fabuły, co świadczy o tym, jak ogromny ma ona wpływ na
naszą zdolność zapamiętywania.
W tym rozdziale przeanalizujemy 15 najpopularniejszych gestów rąk,
z którymi możesz się zetknąć na co dzień, i powiemy, co one znaczą.
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Zacieranie rąk
Niedawno odwiedziła nas przyjaciółka, aby omówić szczegóły zbliżają
cego się wspólnego wyjazdu na narty. W pewnym momencie w trakcie
rozmowy usiadła wygodnie na krześle, uśmiechnęła się szeroko, zatarła
energicznie ręce i wykrzyknęła: „Już nie mogę się doczekać!" Gestem
tym niewerbalnie przekazała nam, iż spodziewa się, że nasze wspólne
wakacje będą niezwykle ekscytującym przeżyciem.

Wyrażanie pozytywnych oczekiwań

Z a c i e r a n i e r ą k to sposób, w jaki ludzie wyrażają pozytywne
oczekiwania. Rzucający kośćmi pociera je w dłoniach, spodziewając
się wygranej, konferansjer zaciera ręce i mówi: „Z niecierpliwością
oczekujemy naszego kolejnego gościa", a sprzedawca wkracza d u m n i e
do biura przełożonego, zaciera ręce i oznajmia podekscytowanym gło
sem: „Szefie, właśnie dostaliśmy wielkie zamówienie!" Z kolei kelner,
który podchodzi do twojego stolika pod koniec kolacji, zaciera dłonie
i pyta: „Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze?", niewerbalnie daje ci do
zrozumienia, że oczekuje wysokiego napiwku.
Szybkość, z jaką ktoś zaciera ręce, świadczy o tym, kto według niego
będzie beneficjentem sytuacji. Powiedzmy na przykład, że chcesz kupić
dom i udajesz się do pośrednika w handlu nieruchomościami. Po wy
słuchaniu twojego opisu pośrednik szybko zaciera ręce i mówi: „ M a m
dokładnie taki dom, o jakim pan marzy". W ten sposób sygnalizuje,
że oczekuje rezultatu, który przyniesie korzyści tobie. Ale jak byś się
poczuł, gdyby zacierał ręce bardzo powoli, jednocześnie informując cię,
że ma wprost idealną propozycję? Wyglądałby wówczas na przebiegłego
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krętacza i budził w tobie poczucie, że spodziewane rezultaty transakcji
przyniosą korzyść jemu, a nie tobie.

Szybkość zacierania rąk świadczy o tym, kto według danej
osoby skorzysta z sytuacji.

Sprzedawców uczy się, aby stosowali gest zacierania rąk, kiedy
prezentują produkty lub usługi potencjalnym klientom, i aby robili to
szybko, by nie pozwolić kupującemu na przyjęcie postawy obronnej.
Kiedy natomiast klient energicznie zaciera ręce i mówi: „Zobaczmy,
co ma pan do zaoferowania", wyraża tym samym swoje oczekiwanie,
że zobaczy coś dobrego i jest gotów to kupić.

„Mam dla pana ciekawą propozycję"
V

Musimy jednak zawsze pamiętać o kontekście sytuacji: osoba, która
energicznie zaciera ręce, stojąc na przystanku autobusowym w mroźny
dzień, niekoniecznie robi to dlatego, że spodziewa się autobusu, ale
dlatego, że jest jej zimno.

Pocieranie palców
Pocieranie kciuka o palec wskazujący lub opuszki kilku palców to
powszechnie stosowany gest wyrażający oczekiwanie, że dostaniemy
pieniądze. Symbolizuje on pocieranie monety. Często stosują go uliczni
handlarze, mówiąc: „Mogę panu dać 4 0 % zniżki", lub ktoś, kto prosi
znajomego o niewielką pożyczkę.
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„Możemy na tym dobrze zarobić!"

Tego gestu powinien unikać każdy, kto ma kontakt z klientami,
ponieważ źle się on kojarzy z pieniędzmi.

Splatanie i zaciskanie palców obu dłoni
Na pierwszy rzut oka gest ten znamionuje pewność siebie, ponieważ
ludzie, którzy go wykonują, często się uśmiechają. Kiedyś obserwo
waliśmy pewnego negocjatora, który opisywał, jak nie udało mu się
doprowadzić do porozumienia dwóch stron. G d y zagłębiał się w swoją
opowieść, nie tylko splatał i zaciskał dłonie, ale jego palce zaczęły
przy tym bieleć i wyglądały, jakby były do siebie przyspawane. Gest
zaciśniętych w ten sposób dłoni świadczy o dystansie, niepokoju lub
negatywnym nastawieniu. Jest to ulubiony gest królowej Elżbiety
podczas oficjalnych wizyt i wystąpień publicznych - zwykle splata ona
dłonie na podołku.

Splecione i zaciśnięte, uniesione
dłonie świadczą o frustracji,
nawet kiedy wykonująca ten
gest osoba się uśmiecha

164

Zaciśnięte, splecione dłonie pośrodku
tułowia

Zaciśnięte, splecione dłonie ułożone
niżej

Badania tego gestu, przeprowadzone przez specjalistów do spraw
negocjacji Nierenberga i Calera, wykazały, że kiedy wykonuje się go
podczas negocjacji, świadczy to o frustracji oraz o tym, że ktoś ukry
wa niepokój lub negatywne nastawienie. W czasie badań stosowały
go osoby, które albo uważały, że nie uda im się przekonać partnera
w negocjacjach, albo miały wrażenie, że przegrywają.
Gest ten ma trzy zasadnicze warianty: dłonie splecione na wyso
kości twarzy; zaciśnięte dłonie spoczywają na biurku lub na podołku
oraz - w pozycji stojącej - dłonie są splecione na wysokości krocza.
Odkryliśmy związek pomiędzy wysokością, na jakiej splata się dło
nie, a stopniem frustracji osoby, która ten gest wykonuje. Mianowicie
okazuje się, że trudniej byłoby dojść do porozumienia z osobą, która
trzyma ręce wysoko, na przykład pośrodku tułowia, niż z osobą, któ
ra trzyma je niżej (zobacz rysunki). Podobnie jak w przypadku innych
negatywnych gestów, tutaj również należałoby zrobić coś, aby skłonić
daną osobę do rozplecenia palców, na przykład zaoferować jej coś do
picia lub dać coś do potrzymania. W przeciwnym razie bowiem jej ne165

gatywne nastawienie się utrzyma, podobnie jak w przypadku różnych
pozycji skrzyżowanych rąk.

„Wieża"
Jak powiedzieliśmy wcześniej, gesty mowy ciała występują w grupach,
podobnie jak słowa w zdaniu, i należy je interpretować w kontekście.
„Wieża" stanowi wyjątek od tej reguły, ponieważ często pojawia się
w oderwaniu od innych gestów. Polega na tym, że palce obu dłoni de
likatnie opierają się o siebie pod lekkim kątem, tworząc kształt wieży,
która czasami się kołysze, niczym pająk robiący pompki na lustrze.
Z naszych obserwacji wynika, że gest „wieży" często jest stosowany
w relacji zwierzchnik-podwładny, a wyraża zdecydowanie i pewność
siebie. Przełożeni nierzadko wykonują ten gest, kiedy wydają polecenia
lub udzielają rad podwładnym. Jest on szczególnie popularny wśród
księgowych, prawników i menedżerów. Osoby pewne siebie, a nawet
mające poczucie wyższości, często go wykonują, aby zasygnalizować,
że są przekonane do swoich racji.

Jest pewny, że zna właściwe
odpowiedzi

Układający ręce w „wieżę" niekiedy przekształcają ten gest w układ
dłoni złożonych jak do modlitwy, co nadaje im niemal uduchowiony
wygląd. Powinieneś unikać tego gestu, kiedy chcesz być przekonujący
lub zdobyć zaufanie rozmówcy, ponieważ czasami może on być odczy
tywany jako wyraz samozadowolenia lub arogancji.
Jeżeli jednak chcesz sprawiać wrażenie osoby pewnej siebie, która
wszystko wie najlepiej, gest „wieży" będzie dla ciebie idealny.
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Prezydent Chirac i Gerry Adams czasami wyglądają
na bardzo uduchowionych

S t o s o w a n i e gestu „wieży", aby wygrać partię s z a c h ó w
Wyobraź sobie następującą sytuację: grasz w szachy i właśnie masz wy
konać kolejny ruch. Przesuwasz dłoń nad szachownicą i opierasz palec
na jednej z figur, dając przeciwnikowi do zrozumienia, że zamierzasz ją
przesunąć. Zauważasz, że on rozsiada się w tym momencie wygodnie
i wykonuje gest „wieży". Mówi ci tym samym niewerbalnie, że czuje
się pewien twojego ruchu, więc najlepiej zrobisz, jeżeli się wstrzymasz.
Następnie kierujesz rękę w stronę innej figury i widzisz, że twój prze
ciwnik splata i zaciska dłonie lub krzyżuje ramiona na piersiach, sy
gnalizując w ten sposób, że nie podoba mu się twój plan - powinieneś
więc kontynuować dany ruch.
Gest „wieży" ma dwie główne wersje: „wysoka wieża" - pozycja
zazwyczaj przyjmowana przez osoby, które wygłaszają swoją opinię lub
pomysły; oraz „przewrócona wieża", którą zwykle wykonuje się podczas
słuchania, a nie mówienia.
Kobiety częściej wykonują przewróconą, a nie wysoką wieżę. Kie
dy temu drugiemu gestowi towarzyszy odchylenie głowy, dana osoba
sprawia wrażenie zadowolonej z siebie, a wręcz aroganckiej.
Chociaż gest „wieży" jest dobrym sygnałem, może być stosowany
zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych okolicznościach, można go
też niewłaściwie zinterpretować. Powiedzmy na przykład, że wygłaszasz
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Przewrócona wieża

prezentację i podczas swojego wystąpienia obserwujesz u słuchacza
kilka pozytywnych gestów, takich jak otwarte dłonie, pochylenie do
przodu, uniesiona głowa, skinięcie głową i tym podobne. Załóżmy, że
pod koniec prezentacji twój rozmówca wykonuje gest „wieży".
Jeżeli ten układ rąk następuje po serii innych, pozytywnych gestów
i pojawia się, kiedy przedstawiasz potencjalnemu klientowi rozwiązanie
jego problemu, najprawdopodobniej daje ci on tym samym zgodę na
to, abyś poprosił go o złożenie zamówienia. Z drugiej strony, jeżeli
„wieża" pojawia się po serii negatywnych gestów, takich jak splecenie
rąk, skrzyżowanie nóg, odwracanie wzroku i przykładanie dłoni do
twarzy, prawdopodobnie twój rozmówca jest już przekonany, że od
mówi lub chce się szybko ciebie pozbyć. W obu tych przypadkach gest
„wieży" oznacza pewność siebie, ale w pierwszej sytuacji ma pozytywne,
a w drugiej negatywne konsekwencje dla sprzedającego. Kluczem do
właściwej interpretacji są tutaj gesty poprzedzające ten układ rąk.

Podsumowanie
Dłonie trzymamy zawsze przed sobą, dlatego w dużym stopniu zdra
dzają one nasze emocje i nastawienie. Wielu elementów mowy ciała
trudno się nauczyć, ale akurat gesty dłoni można ćwiczyć tak długo, aż
niemal do perfekcji dopracuje się posługiwanie nimi. Kiedy nauczysz
się odczytywać gesty dłoni, będziesz sprawiał wrażenie osoby bardziej
pewnej siebie, będziesz odnosił więcej sukcesów i wygrywał więcej
partyjek szachów.
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Podpieranie dłońmi podbródka
Nie jest to negatywny gest, ale pozytywny sygnał
wykorzystywany w zalotach. Stosują go głównie
kobiety i homoseksualiści, którzy pragną zwrócić
uwagę mężczyzny. Kobieta układa jedną dłoń
na drugiej, prezentując twarz mężczyźnie, jakby
podawała mu ją do podziwiania na półmisku.
Podpieranie dłońmi
podbródka — pre
zentuje swoją twarz,
aby podziwiał ją
mężczyzna

Jeżeli chcesz powiedzieć komplement - szczery
lub nie - ten gest daje ci zielone światło.

Trzymanie rąk za plecami
Książę Edynburga i kilku innych członków brytyjskiej rodziny królew
skiej mają charakterystyczny zwyczaj spacerowania z uniesioną głową,
wysuniętym podbródkiem oraz rękami złączonymi - dłoń w dłoni - za
plecami. Gest ten jest powszechny wśród przywódców i członków kró
lewskich rodzin, stosują go też patrolujący ulice policjanci, dyrektorzy
szkół, którzy robią obchód szkolnego boiska, oficerowie oraz inni ludzie,
którzy mają władzę.
Z gestem tym związane jest poczucie wyższości, pewności siebie
i władzy. Wykonująca go osoba eksponuje narażone na atak okolice

Gest wyrażający pewność
siebie i wyższość: widok z przodu
i z tyłu
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brzucha, serca, krocza i gardła w podświadomym akcie odwagi. Nasze
doświadczenie pokazuje, że jeżeli przyjmiesz taką pozycję w stresują
cej sytuacji, na przykład kiedy udzielasz wywiadu dziennikarzom lub
czekasz w poczekalni u dentysty, zwiększy się twoja pewność siebie,
a nawet będziesz miał poczucie władczości, ponieważ tak właśnie działa
prawo przyczyny i skutku.
Nasza praca ze stróżami prawa wykazała, iż policjanci, którzy nie
noszą broni palnej, regularnie układają w ten sposób dłonie i często
kołyszą się w przód i w tył na palcach stóp, aby wydawało się, że są
wyżsi niż w rzeczywistości. Natomiast noszący broń rzadko stosują
ten gest, wolą trzymać ręce opuszczone wzdłuż tułowia lub zatknąć
kciuki za pasek. Broń bowiem daje policjantowi wystarczającą władzę
i autorytet, tak więc gest łączenia dłoni za plecami nie jest już wówczas
potrzebny do zademonstrowania swej pozycji.
Gest, w którym jedną dłonią chwytamy za plecami nadgarstek dru
giej, świadczy o zupełnie innych emocjach niż dłoń w dłoni. Stanowi
oznakę frustracji i próbę zachowania zimnej krwi. Jedna dłoń chwyta
nadgarstek lub przedramię drugiej ręki za plecami, jakby powstrzymy
wała ją przed zadaniem ciosu.

Gest ściskania za plecami przedra
mienia

Im wyżej jedna dłoń chwyta drugą, tym prawdopodobnie większa
jest frustracja lub złość danej osoby. Przedstawiony na rysunku na
następnej stronie mężczyzna bardziej próbuje się opanować niż ten
znajdujący się na ilustracji powyżej, ponieważ zaciska dłoń powyżej
łokcia drugiej ręki, a nie na przedramieniu. Od tego gestu pochodzą
takie wyrażenia jak „wziąć się w garść".
Gest zaciskania za plecami dłoni na nadgarstku, przedramieniu
i powyżej łokcia drugiej ręki często można spotkać poza salą rozpraw,
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Gest ściskania za plecami ręki powy
żej łokcia

kiedy spotykają się walczące ze sobą strony, u sprzedawców, którym
każe się czekać na klienta w recepcji, oraz u pacjentów oczekujących
na przyjęcie przez lekarza. Jest to próba ukrycia zdenerwowania czy
też zachowania zimnej krwi, tak więc jeżeli przyłapiesz się na tym, że
wykonujesz ten gest, zmień go na gest „dłoń w dłoni", a odzyskasz
pewność siebie i opanowanie.

Wystawianie kciuków
Jak wspomnieliśmy wcześniej, gesty kciuka świadczą o poczuciu wyż
szości. W chiromancji kciukowi przypisuje się siłę charakteru i ego,
a sygnały mowy ciała z udziałem kciuków wskazują na zarozumiałość
i zadufanie. Palców tych używa się do okazania dominacji, asertywności,
a czasami nawet agresji. Gesty kciuka zwykle są drugorzędne i stanowią
część grupy gestów. Wystawianie kciuka to sygnał pozytywny, częsty

Wystawianie kciuków z kieszonek
kamizelki
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element typowej pozy osoby „wyluzowanej", która pragnie przez to
pokazać swoją wyższość. Mężczyzna, któremu podoba się jakaś kobieta,
może wykonać ten gest w jej obecności. Kciuki wystawiają także ludzie,
którzy ubierają się w sposób świadczący o wysokiej pozycji i prestiżu.
T r u d n o zaobserwować taki gest u człowieka o niskim statusie, na
przykład bezdomnego włóczęgi.
Osoby, które wystawiają kciuki, często kołyszą się przy tym na
palcach stóp, aby sprawiać wrażenie wyższych, niż są w rzeczywistości.

Wystawianie kciuka z kieszeni
Gest ten jest popularny wśród lu
dzi, którzy mają poczucie wyższo
ści w stosunku do innych. Jest to
jeden z ulubionych gestów księcia
Karola, który zdradza jego zwykle
skrywane poczucie wyższości. Szef
może przechadzać się w ten sposób
po biurze, a pod jego nieobecność
może robić to osoba, która jest
następna w hierarchii. Jednak ża
den z podwładnych na pewno nie
ośmieli się tak paradować przed
nosem szefa.
Gesty kciuków stają się bardziej
oczywiste, kiedy wykonująca je
osoba przekazuje równocześnie
sprzeczną informację słowną. Weź
my na przykład adwokata, który
Książę Karol wystawiający kciuk
miękkim i cichym głosem mówi do
z kieszeni marynarki
ławy przysięgłych: „Moim skrom
nym zdaniem, panie i panowie...", a jednocześnie wystawia kciuki
z kieszeni marynarki i odchyla głowę, aby „spojrzeć na wszystkich
z góry".
W ten sposób budzi on w członkach ławy przysięgłych poczucie,
że jest nieszczery czy napuszony. Gdyby naprawdę chciał uchodzić za
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Prawnik udający skromność

skromnego, powinien stanąć przed ławą przysięgłych w rozpiętej mary
narce, trzymać otwarte dłonie i pochylić się w stronę swych słuchaczy,
aby sprawić wrażenie niższego, niż jest w rzeczywistości.

„Wygląda pan na inteligentnego, uczciwego człowieka" powiedział adwokat i uśmiechnął się, zadowolony z siebie.
„Odwzajemniłbym ten komplement" - odpowiedział świadek„ale zeznaję pod przysięgą".

Niektórzy czasami wystawiają kciuki z tylnych kieszeni spodni
(zobacz poniżej), jakby próbując ukryć swoją dominującą postawę.
Kobiety rzadko wykonywały ten gest, aż do lat sześćdziesiątych, kiedy
to zaczęły nosić spodnie i przyjmować więcej ról społecznych związa
nych z władzą.

Wystawianie kciuka ukazujące pew
ność siebie i zdecydowanie
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K r z y ż o w a n i e na piersiach rąk z w y s t a w i o n y m i
k c i u k a m i to kolejna, często spotykana grupa gestów. To podwójny
sygnał: świadczy o przyjmowaniu postawy obronnej lub negatywnym
nastawieniu (skrzyżowane ręce) oraz o poczuciu wyższości, czego wyra
zem są wystawione kciuki. Osoba, która stosuje tę grupę gestów, zwykle
podczas rozmowy gestykuluje kciukami i kołysze się na palcach stóp.

Zamyka się, ale wciąż ma poczucie
wyższości

Kciuk może również znamionować drwinę lub brak szacunku,
jeżeli wskazuje się n i m inną osobę. Na przykład mąż, który pochyla
się do swojego kolegi, wskazując kciukiem na żonę i mówiąc: „Ona
tylko zrzędzi i zrzędzi", prowokuje żonę do kłótni. W tym przypadku
poruszający się kciuk służy jako ośmieszający ją wskaźnik. Dlatego
wskazywanie kciukiem jest niezwykle irytujące dla większości kobiet,
szczególnie kiedy gest ten wykonuje mężczyzna. Rzadko stosują go
kobiety, chyba że wobec osób, których nie lubią.

,Ona tylko zrzędzi i zrzędzi!
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Podsumowanie
Gesty kciuków od tysięcy lat są oznaką władzy i autorytetu. W czasach
imperium rzymskiego uniesiony lub opuszczony kciuk oznaczał życie
lub śmierć dla gladiatora. Nawet bez specjalnego studiowania zasad
mowy ciała ludzie intuicyjnie rozszyfrowują sygnały przekazywane
kciukami i zdają się rozumieć ich znaczenie. Ty możesz teraz nie tylko
właściwie je odczytywać, ale również nauczyć się je stosować.

Rozdział 7

GESTY WYRAŻAJĄCE
OCENĘ I FAŁSZ
Rozszyfrowywanie gestów
rąk przy twarzy

Bill Clinton przed ławą przysięgłych -jak sądzisz, o czym myśli:

C

o by było, gdybyś wszystkim mówił tylko prawdę? Co by się
stało, gdybyś używał dokładnie takich słów, jakie przychodzą
ci na myśl? Na przykład:

Do szefa: „Dzień dobry, szefie, ty głupi nierobie".
Sprzedawca do klientki: „Dzięki za zamówienie, Susan, a przy oka
zji — masz wspaniałe, jędrne piersi".
Kobieta do sąsiada: „Dziękuję za pomoc w zakupach. Masz zgrabny
tyłeczek, ale kto cię, u diabła, strzyże?"
Do teściowej: „Miło cię znowu widzieć, ty stara zołzo wtykająca nos
w nie swoje sprawy".
Kiedy kobieta pyta: „Czy nie wyglądam grubo w tej sukience?",
co byś odpowiedział/a? Jeżeli jesteś mężczyzną, dla własnego dobra
zapewne powiedziałbyś, że wygląda doskonale. Ale przecież mogłeś
pomyśleć: „To nie sukienka cię pogrubia, tylko te wszystkie ciastka
i lody, które ciągle wcinasz".
Gdybyś wszystkim przez cały czas mówił prawdę, nie tylko byłbyś
w końcu sam jak palec, mógłbyś wręcz wylądować w szpitalu lub
w więzieniu. Kłamstwo jest jak olej, który usprawnia nasze relacje
z innymi ludźmi i pozwala utrzymać z nimi przyjazne stosunki. Celem
n i e w i n n y c h k ł a m s t e w e k , bo o nich mowa, jest to, by inni
poczuli się dobrze, a nie usłyszeli kilka słów gorzkiej prawdy. Badania
wykazują, że grzecznościowi łgarze są dużo bardziej lubiani niż ci,
którzy cały czas mówią prawdę, choć doskonale wiemy, że ci pierwsi
nas okłamują. P e r f i d n e k ł a m s t w o zaś polega na tym, że ktoś
dla własnych korzyści z rozmysłem oszukuje kogoś innego.
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Badania nad kłamstwem
Najmniej pewnymi oznakami świadczącymi o kłamstwie są te, nad
którymi kłamca ma największą kontrolę, na przykład słowa, ponieważ
wypowiedź można przećwiczyć. Natomiast najbardziej wiarygodnymi
wskazówkami, które pozwalają nam odkryć kłamstwo, są automatyczne
gesty, ponieważ kłamca ma nad nimi znikomą kontrolę lub w ogóle nad
nimi nie panuje. Tego typu automatyczne reakcje najprawdopodobniej
wystąpią w parze z kłamstwem, ponieważ są emocjonalnie najważniejsze
dla osoby, która kłamie.
Robert Feldman z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst przeba
dał 121 małżeństw podczas rozmowy z osobą trzecią. Jednej trzeciej
uczestników eksperymentu nakazano, aby sprawiała miłe i sympatyczne
wrażenie, druga grupa miała udawać osoby wykwalifikowane w ja
kiejś dziedzinie, natomiast członkowie trzeciej grupy mieli po prostu
być sobą. Następnie wszystkich badanych poproszono o obejrzenie
nagrań ich rozmów i określenie, kiedy dopuścili się kłamstw, zarówno
tych znaczących, jak i zupełnie niewinnych. Niektóre były typowymi
niewinnymi kłamstewkami, na przykład kiedy ktoś mówił, że kogoś
lubi, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było. Inne z kolei były już
kłamstwami większego kalibru, na przykład kiedy ktoś udawał gwiaz
dę zespołu rockowego. Feldman zaobserwował, że 6 2 % uczestników
eksperymentu kłamało średnio dwa do trzech razy co dziesięć minut.
James Patterson, autor książki The Day America told the Truth, prze
prowadził rozmowy z ponad dwoma tysiącami Amerykanów i ustalił,
że 9 1 % regularnie kłamie zarówno w domu, jak i w pracy.

„Zawsze najlepiej jest mówić prawdę, chyba że jesteś
wyjątkowo dobrym kłamcą".
J. K. JEROME

Skąd zatem wiadomo, czy ktoś kłamie, zwodzi nas czy po prostu się
zastanawia? Rozpoznawanie gestów świadczących o kłamstwie, graniu na
zwłokę, znudzeniu czy ocenianiu może być jedną z najbardziej przydatnych
w życiu umiejętności. W tym rozdziale poznasz sygnały mowy ciała, które
zdradzają postawy ludzi. Pierwsza część dotyczy kłamstwa i oszustwa.
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Trzy mądre małpy
Symbolizują one niesłyszenie zła, niewidzenie zła i niemówienie niczego
złego. Ich proste gesty z rękoma przy twarzy stanowią podstawę sygna
łów kłamstwa. Innymi słowy, kiedy widzimy, mówimy lub słyszymy
kłamstwo, często próbujemy d ł o ń m i zakrywać usta, oczy lub uszy.

Nie słyszeć zła, nie widzieć zła, nie mówić złych rzeczy

Ludzie, do których dociera zła wiadomość lub którzy są świad
kami przerażającego wypadku, często chowają twarz w dłoniach, by
symbolicznie uchronić się od strasznego widoku czy usłyszenia złych
wieści. Był to najczęściej spotykany gest na całym świecie, kiedy ludzie
dowiadywali się o ataku na wieże World Trade Center 11 września
2001 roku.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, dzieci często otwarcie wykonują ten
rodzaj gestów, kiedy kłamią - dziecko często zakrywa usta jedną lub
dwiema d ł o ń m i , próbując niejako powstrzymać potok kłamliwych
słów. Jeżeli nie chce słuchać rodzica udzielającego mu reprymendy, po
prostu zatyka sobie uszy, by zablokować dostęp niechcianym słowom.
Kiedy widzi coś, co mu się nie podoba, zasłania oczy d ł o ń m i lub ca
łymi rękami. W miarę dorastania gesty unoszenia rąk do twarzy stają
się szybsze i bardziej wyrafinowane, ale wciąż się zdarzają, gdy ktoś
kłamie, ukrywa prawdę lub jest świadkiem oszustwa.
Gesty te są związane również z wątpliwościami, niepewnością i prze181

sadą. Desmond Morris przeprowadził badania, w których proszono
pielęgniarki, by odegrały scenkę, że okłamują pacjentów odnośnie do
ich stanu zdrowia. Kłamiące pielęgniarki znacznie częściej unosiły ręce
do twarzy niż te, które" mówiły pacjentom prawdę. Zarówno kłamiący
mężczyźni, jak i kłamiące kobiety znacznie częściej przełykają ślinę,
jednak jest to z reguły zauważalne u mężczyzn, ponieważ mają oni
większe jabłko Adama.

„Nie utrzymywałem stosunków seksualnych z tą kobietą" powiedział polityk, przełykając ślinę i pocierając nos.

Jak wspomnieliśmy na początku książki, będziemy analizować gesty
w oderwaniu od innych zachowań i omawiać je pojedynczo, ale zwykle
nie występują one w ten sposób. Stanowią część większych grup i po
winno się je analizować podobnie jak wyrazy w zdaniu, czyli zastanowić
się, jak każde słowo odnosi się do pozostałych i do całego kontekstu,
w jakim występuje. Zatem kiedy ktoś unosi ręce do twarzy, nie zawsze
oznacza to, że właśnie kłamie. Takie zachowanie wskazuje jednak, że
osoba ta może ukrywać pewne informacje, a dalsza obserwacja innych
jej gestów może potwierdzić lub zaprzeczyć tym podejrzeniom. Bardzo
istotne jest, aby nie interpretować gestu uniesionych rąk w oderwaniu
od innych zachowań.
C h o ć nie ma jednego ruchu, wyrazu twarzy czy drgnienia mięśni,
które potwierdzałoby, iż ktoś kłamie, istnieje kilka grup gestów, któ
rych rozpoznawania możesz się nauczyć, by znacząco zwiększyć swoje
szanse wykrycia kłamstwa.

Jak twarz zdradza prawdę
Tuszujemy kłamstwo za pomocą m i m i k i twarzy częściej niż przy
użyciu gestów jakiejkolwiek innej części ciała. Zwykle staramy się
ukryć prawdę poprzez uśmiechy, skinięcie głową czy mruganie, ale na
nasze nieszczęście mowa ciała nas zdradza, nie ma również zgodności
pomiędzy naszymi gestami a sygnałami widocznymi na twarzy. Twarz
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ciągle zdradza nasze zachowania i emocje, czego przez większość czasu
jesteśmy całkowicie nieświadomi.

Przelotne, sprzeczne sygnały pojawiające się
w mimice twarzy ukazują konflikt emocjonalny.

Kiedy chcemy coś zataić lub przez głowę przebiega n a m jakaś myśl,
przez ułamek sekundy może to być widoczne na naszej twarzy. Zwykle
myślimy, że jeżeli ktoś przelotnie dotyka nosa, oznacza to, że go swędzi,
natomiast opieranie twarzy na dłoni traktujemy jako oznakę żywego
zainteresowania naszą osobą, nie podejrzewając nawet, że tak naprawdę
zanudzamy rozmówcę na śmierć. Pewnego dnia sfilmowaliśmy męż
czyznę, który opowiadał, jak dobrze dogaduje się ze swoją teściową.
Za każdym razem, kiedy wymieniał jej imię, lewa część jego twarzy
unosiła się na ułamek sekundy w szyderczym uśmiechu, co wiele n a m
powiedziało o jego prawdziwych uczuciach.

Kobiety kłamią najlepiej i jest to prawda
W książce Dlaczego mężczyźni kłamią, a kobiety płaczą (REBIS, 2005)
napisaliśmy, że kobiety lepiej odczytują emocje i dlatego potrafią
sprawniej manipulować innymi, kłamiąc. Ta cecha widoczna jest już
u niemowląt płci żeńskiej, które ze współczucia płaczą wraz z innymi
płaczącymi niemowlętami, a później potrafią doprowadzić do płaczu
inne maluchy, zalewając się łzami na zawołanie. Dr Sanjida O C o n n e l l ,
autorka książki Mindreading, przez pięć miesięcy prowadziła badania
nad kłamaniem i również doszła do wniosku, że kobiety są znacznie
lepszymi kłamcami niż mężczyźni. Odkryła, że uciekają się też one do
bardziej wyrafinowanych kłamstw niż mężczyźni, którzy opowiadają
banialuki w rodzaju: „Spóźniłem się na autobus" czy „Rozładowała
mi się komórka, dlatego do ciebie nie zadzwoniłem". Okazało się
również, że atrakcyjnym osobom zdecydowanie częściej się wierzy niż
nieatrakcyjnym, co tłumaczy, dlaczego przywódcom takim jak John
F. Kennedy czy Bill Clinton tak wiele uszło na sucho.
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Dlaczego trudno kłamać
Jak powiedzieliśmy w rozdziale 3, większość ludzi uważa, że kłamca
uśmiecha się częściej niż zwykle, ale badania wykazują coś zupełnie
przeciwnego - w rzeczywistości oszuści uśmiechają się mniej. Trudność
kłamania polega na tym, że nasza podświadomość reaguje automa
tycznie i niezależnie od tego, co mówimy, a zatem zdradza nas mowa
ciała. Dlatego właśnie osoby, które rzadko uciekają się do kłamstwa,
tak łatwo na nim przyłapać, niezależnie od tego, jak bardzo są prze
konujące. Kiedy zaczynają kłamać, ich ciało wysyła sprzeczne sygnały,
które sprawiają wrażenie, że coś tu nie gra. W czasie kłamania podświa
domość wysyła impulsy nerwowe, które przejawiają się w postaci gestu
stojącego w sprzeczności z tym, co mówimy. Zawodowi kłamcy, tacy jak
politycy, prawnicy, aktorzy czy prezenterzy telewizyjni, do tego stopnia
opanowali swoją gestykulację, że t r u d n o jest „dostrzec" ich kłamstwa,
przez co ludzie bez żadnych zastrzeżeń dają się na nie nabrać.
Zawodowi kłamcy uczą się oszukiwać na dwa sposoby. Po pierwsze,
ćwiczą gesty, które wydają im się właściwe podczas kłamania, ale ten
sposób działa jedynie wtedy, kiedy dużo się kłamie przez dłuższy czas.
Po drugie, potrafią zredukować gestykulację, tak aby w trakcie kłamania
nie wykonywać żadnych pozytywnych czy negatywnych gestów, ale to
też nie jest łatwe.

Ćwiczenie czyni mistrza. Z czasem kłamcy mogą
stać się naprawdę przekonujący,
podobnie jak aktorzy.

Wykonaj teraz prosty eksperyment: skłam komuś prosto w oczy
i świadomie postaraj się przy tym stłumić wszystkie elementy mowy
ciała. Nawet jeśli uda ci się z rozmysłem opanować główne gesty, i tak
będziesz wysyłał wiele drobnych mikrosygnałów. Zaliczają się do nich
drgnienia mięśni twarzy, zwężanie i rozszerzanie się źrenic, pocenie się,
rumieniec na policzkach, przyspieszone tempo mrugania, z 10 mru
gnięć na minutę do nawet 50, oraz wiele innych mikrosygnałów, które
zdradzają oszustwo. Badania z użyciem kamer filmujących w zwolnio
nym tempie wykazują, że mikroekspresje mogą się pojawić w ułamku
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sekundy i jedynie tacy ludzie, jak zawodowi dziennikarze, specjaliści
od sprzedaży czy bardzo spostrzegawcze osoby, mogą je odczytać.
Jest więc oczywiste, że aby móc z powodzeniem kłamać, twoje ciało
musi „zniknąć z pola widzenia". Podczas przesłuchań podejrzanego
sadza się na krześle na otwartej przestrzeni lub w dobrze oświetlonym
miejscu, tak aby przesłuchujący dobrze widzieli całe jego ciało - w ta
kich warunkach bowiem kłamstwo można dużo łatwiej wyłapać. Zde
cydowanie prościej jest kłamać, siedząc za biurkiem, wyglądając przez
płot czy zza zamkniętych drzwi, kiedy ciało częściowo jest przesłonięte.
A najłatwiej robić to przez telefon lub e-mail.

Osiem najpopularniejszych
gestów wykonywanych
w trakcie kłamania
I. Zakrywanie ust

Zakrywanie ust

D ł o ń z a k r y w a u s t a , jakby mózg pod
świadomie nakazywał powstrzymywać fałszywe słowa, które właśnie zostały wypowiedzia

ne. Czasami gest ten polega na zasłonięciu ust
kilkoma palcami lub zaciśniętą pięścią, ale zawsze znaczy to samo.
Niektórzy starają się ukryć ten odruch, udając gwałtowny kaszel.
Kiedy aktorzy grają gangsterów lub kryminalistów, często wykonują
ten gest, kiedy omawiają przestępcze plany z innymi gangsterami lub
są przesłuchiwani przez policję - chcą, aby widzowie wiedzieli, że coś
ukrywają lub są nieszczerzy.
Jeżeli w trakcie wypowiedzi ktoś zasłania sobie usta, może to świad
czyć o tym, że kłamie. Jeśli zaś twój rozmówca zakrywa usta, kiedy
ty mówisz, może to oznaczać, że odnosi wrażenie, iż coś przed nim
ukrywasz. Jednym z najbardziej niepokojących sygnałów, jakie może
otrzymać przemawiający publicznie mówca, jest obraz słuchaczy, którzy
w taki sposób zasłaniają usta. Prelegent powinien wówczas przerwać
swoją wypowiedź i zapytać: „Czy ktoś z państwa chciałby zadać jakieś
pytanie?" lub powiedzieć: „Widzę, że niektórzy z państwa się ze m n ą
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nie zgadzają. Proszę śmiało zadawać pytania". To pozwoli słuchaczom
otwarcie wyrazić obiekcje, a mówcy da możliwość uściślenia swojej
wypowiedzi i odpowiedzenia na pytania - tak samo powinien zrobić,
jeśli słuchacze krzyżują ramiona.
Zakrycie ust może wystąpić jako niewinny gest towarzyszący szep
towi „Cii...", wówczas palec wskazujący pionowo przykrywa usta.
Prawdopodobnie robili tak matka lub ojciec osoby, która stosuje teraz
ten gest. Jako osoba dorosła używa go, aby uniknąć werbalizacji swoich
uczuć. Ten gest powinien cię ostrzec, że ktoś zataja przed tobą jakieś
informacje.

Jeśli twoi rodzice lub opiekunowie
wykonywali ten gest, kiedy byłeś
dzieckiem, najprawdopodobniej
w życiu dorosłym będziesz postępo
wał tak samo

2. D o t y k a n i e n o s a
Czasami gest ten może przybrać formę kilku szybkich ruchów p o c i e 
r a n i a m i e j s c a p o d n o s e m lub jednego szybkiego, niemal
niezauważalnego d o t k n i ę c i a n o s a . Kobiety wykonują mniej
znaczące ruchy niż mężczyźni, być może z troski, by nie rozmazać
makijażu.
Powinieneś pamiętać, że tego typu zacho
wanie p o w i n n o się interpretować jako część
grupy gestów i na podstawie kontekstu, w ja
kim występuje - dana osoba może przecież po
prostu cierpieć na katar sienny lub być akurat
przeziębiona.
N a u k o w c y z Fundacji Badań i Leczenia
Schorzeń Zmysłu Powonienia i Smaku w Chi
cago odkryli, że kiedy kłamiemy, uwalniają się
związki chemiczne zwane katecholaminami,
Dotykanie nosa
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które powodują opuchnięcie tkanek
wewnątrz nosa. Zastosowali oni spe
cjalne kamery monitorujące przepływ
krwi w ciele, aby udowodnić, że świa
dome kłamanie wpływa również na
wzrost ciśnienia krwi. Dzięki tej tech
nologii odkryto, że w czasie kłamania
do naszego nosa dopływa zwiększona
ilość krwi, co jest znane pod pojęciem
„efektu Pinokia". Zwiększone ciśnienie
krwi rozdyma nos i wywołuje uczucie
mrowienia w zakończeniach nerwo
wych, co z kolei skłania do szybkiego
potarcia nosa, aby poczuć ulgę.

„Nie utrzymywałem stosunków
seksualnych z tą kobietą!"

Opuchlizny tej nie da się zobaczyć gołym okiem, ale prawdopodo
bnie to właśnie ona prowokuje gest dotknięcia nosa. To samo zjawisko
zachodzi, kiedy jesteśmy zdenerwowani, zaniepokojeni lub kiedy coś
nas złości.
Amerykański neurolog Alan Hirsch i psychiatra Charles Wolf
przeprowadzili szczegółową analizę zeznań Billa Clintona przed ławą
przysięgłych w sprawie Moniki Lewinsky i odkryli, że kiedy mówił
on prawdę, rzadko dotykał nosa. Kiedy natomiast kłamał, tuż przed
udzieleniem odpowiedzi na ułamek sekundy marszczył brwi i dotykał
nosa średnio co 4 minuty, co dało ogółem 26 dotknięć.
Badania z użyciem kamer obrazujących zwiększony przepływ krwi
wykazały, że penis również nabrzmiewa, gdy mężczyzna kłamie. Może
przedstawiciele ławy przysięgłych powinni byli zdjąć Billowi Clinto
nowi spodnie?
Prokurator: „Panie prezydencie, dlaczego kurczak przeszedł przez
ulicę?"
Clinton: „Co pan ma na myśli, mówiąc «kurczak»? Czy mógłby pan
zdefiniować słowo «kurczak»? A poza tym ja nie przechodziłem przez
ulicę z tym kurczakiem".
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3. A co jeżeli n o s s w ę d z i ?
Kiedy swędzi nas nos, zwykle pocieramy go czy drapiemy, w przeciwień
stwie do gestu dotykania nosa, który jest bardzo delikatny. Podobnie
jak w przypadku zakrywania ust, gest dotykania nosa może zostać wy
konany zarówno przez mówcę, który chce ukryć kłamstwo, jak i przez
słuchacza wątpiącego w usłyszane słowa. Podrapanie swędzącego nosa
zaś jest najczęściej pojedynczym, choć powtarzającym się gestem, który
nie ma związku z ogólnym kontekstem i rozmową.

4. Pocieranie o k a

„Poprostu tego nie
widzę

„Nie widzieć zła" - powiedziała jedna z mądrych
m a ł p . Kiedy dziecko nie chce na coś patrzeć,
zakrywa sobie oczy jedną d ł o n i ą lub obiema
rękami. Kiedy dorosły nie chce widzieć czegoś
obrzydliwego, najprawdopodobniej będzie p oc i e r a ł o k o . Gest ten jest próbą zablokowania
dotarcia do mózgu oszustwa, wątpliwości lub
jakiejś budzącej wstręt rzeczy. Może to być równ j e ^ p r o D a niepatrzenia w twarz osobie, którą się
właśnie okłamuje. Mężczyźni zwykle pocierają

oczy bardziej energicznie niż kobiety, a jeśli wypowiadają znaczne kłam
stwo, często odwracają wzrok od rozmówcy. Kobiety rzadko pocierają
oko, zamiast tego bardziej delikatnie i subtelnie dotykają okolic pod
oczami, albo dlatego, że w dzieciństwie uczy się je, by nie wykonywały
gwałtownych ruchów, albo nie chcą rozmazać sobie makijażu. Kobiety
również odwracają wzrok, aby uniknąć spojrzenia rozmówcy.
„Kłamać w żywe oczy" to popularne powiedzenie odnoszące się do
grupy gestów, na którą składają się zaciśnięte zęby, fałszywy uśmiech
oraz pocieranie oka. Gest ten często stosują aktorzy wyrażający nieszczerość i przedstawiciele tak zwanych „uprzejmych" kultur, na przykład
Anglicy, którzy wolą nie mówić, co naprawdę myślą.

5. Chwytanie się za ucho
Wyobraź sobie, że mówisz komuś: „To kosztuje tylko trzysta funtów",
a on chwyta się za ucho, ucieka wzrokiem w bok i mówi: „To rzeczy188

wiście doskonała oferta". Symbolicznie osoba ta
stara się „nie słyszeć zła": próbuje zablokować
docierające do niej słowa, dotykając ucha lub
jego okolicy bądź pociągając małżowinę. To
dorosła wersja gestu zatykania uszu obiema rę
kami, który wykonuje dziecko, nie chcąc słuchać
reprymendy rodzica. Różne odmiany tego gestu
to: pocieranie miejsca za uchem, „wwiercanie"
się we wnętrze ucha opuszką palca, ciągnięcie
za płatek ucha lub wyginanie małżowiny, aby
zakryć otwór słuchowy.

"^e c ^ te&° sfyszec'

C h w y c e n i e s i ę z a u c h o może również świadczyć o tym, ż e
ktoś usłyszał już wystarczająco dużo lub że chce coś powiedzieć. Podob
nie jak w przypadku dotykania nosa, także ten gest stosują osoby, które
doświadczają uczucia niepokoju. Książę Karol często dotyka ucha i nosa,
kiedy wchodzi do sali pełnej ludzi lub gdy paraduje na oczach t ł u m u .
Gest ten wskazuje na jego niepokój - nigdy nie widzieliśmy zdjęcia ani
filmu, na których książę Karol wykonywałby wspomniane gesty, kiedy
ma względne poczucie bezpieczeństwa, jakie daje mu samochód.
Z kolei we Włoszech chwytanie się za ucho służy do zasygnalizo
wania, że ktoś inny jest zniewieściały lub że jest gejem.

6 . D r a p a n i e s i ę p o szyi
Palec wskazujący - zwykle ręki, którą pi
szemy — drapie szyję pod małżowiną uszną.
Nasze obserwacje tego gestu dowodzą, że
średnio drapiemy się pięć razy, rzadko liczba
ta jest niższa lub wyższa. Gest ten sygnalizuje
wątpliwości i niepewność i jest charaktery
styczny dla kogoś, kto mówi: „Nie jestem
pewien, czy się zgadzam". Bardzo rzuca się
w oczy, gdy jest sprzeczny z wypowiadanymi
słowami, na przykład kiedy wykonująca go
osoba mówi: „Wiem, co czujesz" - d r a 
p a n i e s i ę p o s z y i wskazuje n a to, ż e
w rzeczywistości tak nie jest.
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7. Rozluźnianie kołnierzyka

Zaczyna się złościć

D e s m o n d Morris był j e d n y m z pierwszych
o d k r y w c ó w tego, że k ł a m s t w o p o w o d u j e
mrowienie w delikatnych t k a n k a c h twarzy
i szyi, które można uśmierzyć przez potarcie
czy podrapanie się. Fakt ten tłumaczy nie tylko
to, dlaczego ludzie niepewni drapią się po szyi,
ale doskonale wyjaśnia, dlaczego niektóre osoby

r o z l u ź n i a j ą k o ł n i e r z y k , kiedy kłamią
i podejrzewają, że ich na tym przyłapano. Kiedy kłamca czuje, że jego
rozmówca podejrzewa, iż nie mówi on prawdy, w wyniku podwyższo
nego ciśnienia krwi zaczyna się po prostu bardziej pocić na szyi.
Do takiej samej sytuacji dochodzi, gdy ktoś jest wściekły lub
sfrustrowany i musi rozluźnić kołnierzyk, aby się ochłodzić. Kiedy
zauważysz, że ktoś, mówiąc, wykonuje ten gest, poproś: „Czy mógłbyś
to powtórzyć?" lub „Czy mógłbyś to wyjaśnić?" To prawdopodobnie
zbije niedoszłego kłamcę z pantałyku.

8. P a l c e w u s t a c h
Gest ten oznacza podświadomą chęć powrotu do dziecięcego poczucia
bezpieczeństwa, jakie dawało n a m ssanie matczynej piersi, i pojawia się
w sytuacji stresowej. Małe dziecko zastępuje kciukiem lub kocykiem

Dodaje sobie otuchy
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pierś matki, natomiast jako człowiek dorosły wkłada do ust nie tylko
palce, ale różne przedmioty - papierosa, fajkę, długopis czy gumę do
żucia.
Większość gestów z rękoma przy ustach towarzyszy kłamstwu lub
oszustwu, ale w k ł a d a n i e p a l c ó w d o u s t t o uzewnętrznie
nie potrzeby poczucia bezpieczeństwa. G d y zatem pojawi się ten gest,
dobrze jest dodać rozmówcy pewności siebie i zapewnić go o swoich
dobrych intencjach.

Gesty oceniania i grania na zwłokę
Mówi się, że dobry mówca „instynktownie" wie, kiedy jego słuchacze są
zainteresowani tym, co mówi, a kiedy mają już dosyć. Dobry przedsta
wiciel handlowy wyczuwa, kiedy „wciska właściwy guzik" i odkrywa,
czym klient jest zainteresowany. Każdy, kto wygłasza prezentacje, zna
uczucie pustki, gdy przedstawia się ją komuś, kto bardzo niewiele mówi,
a tylko siedzi i patrzy. Na szczęście istnieje wiele gestów z r ę k o m a
przy

p o l i c z k u czy p o d b r ó d k u , które mogą służyć jako „ter

mometr" wskazujący, ile ciepła czy chłodu jest w postawie słuchacza,
i tym samym informujący mówcę, jak mu idzie.

Znudzenie
Kiedy słuchacz zaczyna podpierać ręką głowę, jest to sygnał, że tak się
nudzi, iż walczy ze snem. Rozmiary znudzenia słuchacza odzwierciedla
stopień, w jakim jego. ręka i dłoń podpierają głowę. Zaczyna się zwykle
od kciuka wspierającego podbródek. Wraz ze spadkiem zainteresowania
kciuk przechodzi w pięść. O skrajnym znudzeniu świadczy natomiast
gest, który polega na podpieraniu głowy całą dłonią (zobacz rysunek
na następnej stronie), a już ostatecznym sygnałem są towarzyszące mu
odgłosy chrapania.
Bębnienie palcami w stół czy rytmiczne uderzanie stopą o podłogę
często są błędnie interpretowane przez zawodowych mówców jako ozna
ka znudzenia, ale w rzeczywistości gesty te świadczą o zniecierpliwieniu.
Jeśli przemawiasz do większej grupy ludzi i zauważysz u kogoś takie
zachowanie, najlepiej będzie, jeżeli wciągniesz tę osobę do rozmowy,
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Ręka podpiera głowę, aby zapobiec
jej opadaniu

aby uniknąć negatywnego wpływu wykonywanych przez nią gestów
na pozostałych słuchaczy. Każde audytorium, które zdradza oznaki
znudzenia czy zniecierpliwienia, mówi tym samym prelegentowi, że
nadszedł czas, by skończył swój wywód.

„Czy mówi pan we śnie?"- zapytał mówcę.
„Nie". - Usłyszał w odpowiedzi.
„To proszę, niech pan nie mówi w moim".

Tempo bębnienia palcami czy uderzania stopą o podłogę jest ściśle
związane ze stopniem zniecierpliwienia - im szybsze ruchy, tym słu
chacz bardziej traci cierpliwość.

Gesty oceniania
Ocenę często wyraża gest podpierania podbródka zamkniętą dłonią,
z palcem wskazującym zwróconym do góry. Kiedy słuchacz zaczyna się
nudzić, ale przez grzeczność chce sprawiać wrażenie zainteresowanego,
pozycja ta się zmienia - w miarę coraz większego znudzenia głowę
podpiera nasada dłoni.
Menedżerowie średniego szczebla często stosują ten gest, by sprawiać
wrażenie zainteresowanych nudnym przemówieniem szefa. Jednak na
ich nieszczęście zdradza ich nawet najmniejsze podpieranie ręką gło
wy, a zatem szef zapewne wyczuje, że niektórzy z nich są nieszczerzy
i uciekają się do fałszywych pochlebstw.
O szczerym zainteresowaniu świadczy gest polegający na tym, że
dłoń delikatnie spoczywa na policzku i nie stanowi podpórki dla głowy.
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Ocenianie z zainteresowaniem —
głowa nie opiera się na dłoni, która
spoczywa na policzku

Kiedy zaś palec wskazujący zwrócony jest w górę, a kciuk podpiera pod
bródek, oznacza to, że słuchacz ma negatywny lub krytyczny stosunek do

Negatywna ocena

mówcy lub tego, o czym on mówi. Kiedy negatywne myśli dalej napły
wają, czasami palec wskazujący może pocierać lub naciągać skórę skroni.
Ten gest często błędnie się interpretuje jako oznakę zainteresowania,
lecz podpierający podbródek kciuk demaskuje krytyczne nastawienie.
Kontynuowanie tej grupy gestów ma w p ł y w na nastawienie danej
osoby, tak więc im dłużej je wykonuje, tym dłużej utrzymuje się jej
krytyczna postawa. Ta grupa gestów świadczy o tym, że mówca po
winien natychmiast zareagować, albo angażując słuchacza w wykład,
albo kończąc swój wywód. Prosty ruch, na przykład podanie takiej
osobie czegoś do potrzymania, wymusza zmianę pozycji, a zatem może
również spowodować zmianę nastawienia.

Kłamiący kandydat
Przeprowadzaliśmy kiedyś rozmowę kwalifikacyjną z pewnym obcokra
jowcem, który chciał się zatrudnić w naszej firmie. Podczas rozmowy
krzyżował ramiona i nogi, wykonywał grupy gestów świadczące o kry193

tycznej ocenie, rzadko poruszał dłońmi
i często odwracał wzrok. Najwyraźniej
coś nie dawało mu spokoju, ale podczas
wstępnej rozmowy nie mieliśmy wy
starczających informacji, by właściwie
ocenić jego negatywną mowę ciała. Za
dawaliśmy mu pytania dotyczące jego
wcześniejszych pracodawców z kraju,
z którego pochodził. Kiedy udzielał
odpowiedzi, kilka razy pocierał oko
i dotykał nosa, i wciąż spoglądał na bo
ki. Koniec końców zdecydowaliśmy, że
go nie zatrudnimy ze względu na to, co
On już wystarczająco dużo
widzieliśmy, a co stało w sprzeczności
usłyszał lub nie jest specjalnie
z tym, co ten człowiek mówił. Ponieważ
zachwycony wykładem
byliśmy ciekawi, dlaczego wykonywał
tak wiele gestów świadczących o oszu
stwie, sprawdziliśmy jego zagraniczne
referencje i odkryliśmy, że kandydat podał nieprawdziwe informacje
dotyczące swojej przeszłości. Prawdopodobnie wyszedł z założenia,
że potencjalny pracodawca nie
będzie zadawał sobie trudu, by
sprawdzić jego referencje w in
nym kraju. Gdybyśmy nie byli
świadomi wskazówek i sygna
łów mowy ciała, moglibyśmy
popełnić błąd i go zatrudnić.

M y ś l i c i e l Rodina wyraża zadumę
i proces oceny, ale pozycja ciała
i głowa podpierana dłonią
wskazują również na zniechęcenie
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Pocieranie podbródka
Następnym razem, kiedy będziesz przedstawiał swój pomysł grupie
ludzi, uważnie obserwuj słuchaczy w trakcie prezentacji, a z pewnością
zauważysz, że większość z nich unosi dłoń do twarzy w geście oceny.
Kiedy skończysz mówić i poprosisz ludzi o wyrażenie opinii czy sugestii,
gesty oceny zwykle ustąpią miejsca gestowi pocierania podbródka, co
świadczy o tym, że słuchacz podejmuje decyzję.

Podejmowanie decyzji

Kobieca wersja gestu
pocierania podbródka

Kiedy po twojej prośbie następuje gest p o c i e r a n i a p o d b r ó d k a ,
kolejne gesty powiedzą ci, czy odpowiedź będzie pozytywna czy nie.
Najlepiej wtedy zachować milczenie i obserwować gesty słuchaczy,
które będą świadczyć o podjętej przez nich decyzji. Na przykład, jeżeli
po pocieraniu podbródka nastąpi skrzyżowanie rąk i nóg, a dana oso
ba odchyli się na krześle, można się założyć, że padnie odpowiedź na
„nie". Wczesne przewidzenie tej reakcji da ci możliwość przedstawienia
korzyści wypływających z twojej propozycji, zanim słuchacz ostatecznie
zwerbalizuje swoją negatywną odpowiedź, utrudniając konsensus.
Jeżeli natomiast po pocieraniu podbródka nastąpi pochylenie się
do przodu z otwartymi rękoma lub dana osoba weźmie do ręki opis
twojego projektu lub próbki produktu, istnieje duża szansa, że jej od
powiedź będzie pozytywna — wówczas możesz postępować tak, jakbyś
uzyskał zgodę.
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Granie na zwłokę
Ktoś, kto nosi okulary, czasami po grupie gestów wyrażających ocenę
zdejmuje je i wkłada zausznik oprawki do ust, zamiast pocierać pod
bródek w czasie podejmowania decyzji. Z kolei palacz może się głęboko
zaciągnąć. Jeśli ktoś, kogo poprosiłeś o odpowiedź, włoży do ust palec
lub długopis, oznacza to, iż nie jest pewny i trzeba mu dodać otuchy.
Przedmiot w ustach pozwala mu grać na zwłokę i nie czuć presji udzie
lenia natychmiastowej odpowiedzi.
Czasami sygnały wyrażające znudzenie, ocenianie czy podejmowa
nie decyzji występują razem, a każdy z nich wskazuje na różne aspekty
czyjegoś nastawienia.
Kolejny rysunek przedstawia gest oceny, ale ręka może równocze
śnie pocierać podbródek. Osoba ta ocenia propozycję, jednocześnie
podejmując decyzję.

Grupa gestów wyrażających ocenę
i podejmowanie decyzji

Grupa gestów wyrażających ocenę,
podejmowanie decyzji oraz znudze
nie
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Kiedy słuchacz traci zainteresowanie prezentacją, zaczyna opierać
głowę na dłoni. Ilustracja u dołu strony obok przedstawia gest oceny,
w którym kciuk coraz bardziej podpiera głowę, w miarę jak słuchacz
jest coraz bardziej znudzony.

Arnold Schwarzenegger wyłuszcza sprawę, podczas gdy gospodarz programu
nad nią rozmyśla

Pocieranie i poklepywanie karku
Kiedy mówisz, że ktoś „przyprawia cię o ból w karku"*, czyli jest nie
do wytrzymania, odwołujesz się do pierwotnej reakcji niewielkich
mięśni szyjnych - często zwanej efektem „gęsiej skórki". Staramy się
najeżyć nie istniejącą sierść na karku, aby sprawiać wrażenie bardziej
groźnych w sytuacji, gdy czujemy się zagrożeni lub wściekli. Mowa
tu o dokładnie takiej samej reakcji, jaką przejawia rozwścieczony pies
spotykający potencjalnie równie wrogo nastawionego osobnika. Ta
reakcja wywołuje ciarki na karku, kiedy czujemy frustrację lub lęk. By
zniwelować to uczucie, pocieramy to miejsce.
Przypuśćmy, że poprosiłeś kogoś o wyświadczenie ci drobnej przy*

A n g . to give apain in the neck [przyp. t ł u m . ] .
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Gest pocierania karku

sługi, a on zapomniał się z tego wywiązać. Gdy
wspominasz o swojej prośbie, osoba ta może
klepnąć się w czoło lub w kark, jakby symbo
licznie wymierzając sobie razy. Choć klepanie się
w głowę wskazuje na roztargnienie, powinniśmy
zaobserwować, czy dana osoba uderza się w czoło
czy w kark. To pierwsze bowiem oznacza, że ktoś
nie czuje się onieśmielony tym, że wypominasz
mu zapominalstwo. Jeśli z kolei klepie się po
karku, żeby uśmierzyć mrowienie, to znak, że
dosłownie „przyprawiasz go o ból w karku",
przypominając o sprawie. Jeśli zaś ktoś uderza
się w tylną część ciała...

Gerard Nierenberg z Instytutu Negocjacji
w N o w y m Jorku zaobserwował, że ludzie, którzy z przyzwyczajenia
pocierają kark, mają skłonność do krytyki i negatywnej postawy, nato
miast osoby nawykowo pocierające czoło nie werbalizują popełnionego
błędu i są zwykle bardziej otwarte i wyrozumiałe.

Karanie samego siebie
przez symboliczne
wymierzanie sobie
razów

N a b y w a n i e umiejętności właściwego in
terpretowania gestów z rękoma przy twarzy
w określonej sytuacji wymaga czasu i obserwacji.
Kiedy ktoś wykonuje jakikolwiek gest z rękoma
przy twarzy, opisany w tym rozdziale, można
przyjąć, że w jego umyśle zaświtała negatywna
myśl. Pytanie jednak, na czym ona polega? Może
to być wątpliwość, oszustwo, niepewność, prze
sada, obawa czy bezczelne kłamstwo. Prawdziwą
sztuką jest rozpoznanie, o którą z negatywnych
myśli chodzi. Można tego dokonać, analizując
sygnały poprzedzające gest z rękoma przy twarzy
oraz interpretując je we właściwym kontekście.

Dlaczego Bob zawsze przegrywał w szachy
M a m y znajomego, Boba, który bardzo lubi grać w szachy. Pewnego dnia
zaprosiliśmy go do udziału w rozgrywce, którą filmowaliśmy z ukrycia,
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by potem przeprowadzić analizę jego mowy ciała. Nagranie wykazało,
że Bob często pocierał ucho lub dotykał nosa, ale jedynie wtedy, kiedy
nie był pewien następnego ruchu. Odkryliśmy, że kiedy sygnalizowali
śmy zamiar wykonania pewnego ruchu, dotykając którejś z figur, mowa
ciała Boba „odpowiadała", co on myśli o tym posunięciu. Kiedy uważał,
że mógłby zbić naszą figutę, sygnalizował pewność siebie, układając ręce
w „wieżę", kiedy natomiast był niepewny czy niezadowolony, zaktywał
usta, pociągał małżowinę uszną lub drapał się po karku. Gesty te były
tak przewidywalne, że kiedy w tajemnicy przed Bobem wyjawiliśmy
je innym członkom naszej grupy szachowej, wkrótce większość mogła
bez trudu ograć biedaka, odczytując jego myśli przez obserwację mowy
ciała. Bob nie dostał od nas egzemplarza tej książki.

Podwójne znaczenie
Podczas nagranej przez nas kiedyś scenki przedstawiającej rozmowę
o pracę, kandydat nagle zakrył dłonią usta i potarł nos zaraz po usły
szeniu pytania. Zakrywał usta przez kilka sekund przed udzieleniem
odpowiedzi, po czym powrócił do otwartej postawy. Aż do tego mo
mentu utrzymywał on otwartą postawę, siedząc w rozpiętej marynarce,
z otwartymi dłońmi, kilkakrotnie też skinął głową i pochylał się do
przodu w trakcie mówienia. Pomyśleliśmy więc, że gesty zakrywania
ust i pocierania nosa mogły być odosobnione lub nie związane z kon
tekstem. Analizując nagranie, zapytaliśmy kandydata o gest z rękoma
przy ustach. Odpowiedział, iż pomyślał wtedy, że na zadane pytanie
może odpowiedzieć na dwa sposoby: negatywny i pozytywny. Myśląc
o

negatywnej odpowiedzi i reakcji pytającego, zakrył usta ręką. Nato
miast kiedy pomyślał o pozytywnej odpowiedzi, odsunął dłoń od ust

i

przyjął otwartą postawę. A zatem to jego niepewność co do reakcji na
negatywną odpowiedź spowodowała nagły gest zakrycia ust.
Ten przypadek świadczy o tym, jak łatwo błędnie zinterpretować
gest dłoni ptzy twarzy i dojść do fałszywych wniosków.

Rozdział 8

SYGNAŁY WZROKOWE

Niektórzy ludzie przenikają wzrokiem ściany.

O

d wieków ludzi interesowały oczy i ich w p ł y w na zacho
wanie. Kontakt wzrokowy kieruje rozmową, jest sygnałem
dominacji („Spojrzał na mnie z góry") lub daje podstawę
do podejrzewania kłamstwa („Patrz mi w oczy, kiedy to mówisz!").
Przez większość czasu, kiedy bezpośrednio kontaktujemy się z innymi
ludźmi, przyglądamy się ich twarzom, tak więc sygnały wzrokowe są
istotnym elementem odczytywania czyjegoś nastawienia lub myśli.
Kiedy ludzie spotykają się po raz pierwszy, bardzo szybko oceniają się
nawzajem, a oceny te są w znacznym stopniu oparte na tym, co widać
na pierwszy rzut oka.

Używamy takich fraz, jak „Przeszyła go wzrokiem", „On ma taki
błysk w oku", „Ona ma takie niewinne spojrzenie", „On ma chytre
spojrzenie", „Ona ma kuszące spojrzenie", „Spojrzała na mnie, jakby
chciała mnie zabić!", „Chłodno mi się przyglądała" lub „Spojrzał na
mnie wilkiem". Często mówimy, że ktoś ma oczy Bette Davis, sarnie,
wesołe oczy, natomiast spojrzenie może być namiętne, błagalne, wzgar
dliwe, tępe, puste, smutne, powłóczyste, chłodne, groźne, możemy też
przeszyć kogoś wzrokiem, spojrzeć spode łba czy zazdrosnym okiem.
Gdy używamy tych wyrażeń, nieświadomie odnosimy się do wielkości
źrenic danej osoby oraz sposobu, w jaki ona patrzy. Wzrok może po
wiedzieć n a m najwięcej i jest najbardziej precyzyjnym ze wszystkich
sygnałów ludzkiej komunikacji, ponieważ oczy są centralnym punktem
ciała, a źrenice działają niezależnie od naszej woli.
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Rozszerzanie się źrenic
W zależności od oświetlenia, nasze źrenice rozszerzają się lub kurczą,
podobnie jak zmienia się nasze nastawienie z pozytywnego na nega
tywne i odwrotnie. Kiedy ktoś jest podekscytowany, jego źrenice stają
się cztery razy większe niż zwykle, natomiast zły nastrój powoduje zwę
żenie źrenic, co powszechnie określamy mianem „świdrujących oczu"
lub „oczu węża". Jaśniejsze oczy mogą wydawać się bardziej atrakcyjne,
ponieważ łatwiej w nich dostrzec rozszerzające się źrenice.

Świdrujące oczy

Namiętne spojrzenie

Eckhard Hess, były dyrektor katedry psychologii na uniwersyte
cie w Chicago, pionier w pomiarowych badaniach źrenic, odkrył, że
wielkość źrenicy zmienia się pod wpływem ogólnego stanu pobudzenia
człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, źrenica się powiększa, gdy oglądamy
coś, co nas ożywia. Hess zauważył, że źrenice heteroseksualnych męż
czyzn i kobiet rozszerzają się przy oglądaniu rozebranych zdjęć płci
przeciwnej, a zwężają przy takich fotografiach przedstawicieli tej samej
płci. Podobne wyniki osiągnięto, pokazując ludziom cieszące oko oraz
nieprzyjemne zdjęcia przedstawiające potrawy, polityków, upośledzone
dzieci lub sceny wojenne lub puszczając im muzykę. Hess odkrył też,
że rozszerzanie się źrenicy jest ściśle związane z aktywnością mózgu
występującą przy rozwiązywaniu problemów - źrenica osiąga swoją
maksymalną wielkość, kiedy znajdujemy rozwiązanie.
Zastosowaliśmy wyniki tych badań w świecie biznesu i dowiedli
śmy, że ludzie postrzegają modelki jako bardziej atrakcyjne, jeśli na
komputerowo wyretuszowanej fotografii źrenice są rozszerzone. Ten
sposób okazał się bardzo skuteczny w zwiększaniu sprzedaży różnych
produktów, które można było reklamować z wykorzystaniem twarzy,
na przykład kosmetyków dla kobiet, szamponów czy odżywek do wło
sów lub odzieży. Używając katalogów reklamy bezpośredniej, byliśmy
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Na którym zdjęciu modelka jest twoim zdaniem bardziej atrakcyjna?

w stanie zwiększyć sprzedaż szminki firmy Revlon o 4 5 % przez samo
tylko powiększenie źrenic na zdjęciach modelek.
Oczy odgrywają kluczową rolę także w zalotach, a celem makijażu
jest ich podkreślenie. G d y mężczyzna jest dla kobiety atrakcyjny, jej
źrenice powiększają się na jego widok, a on trafnie i zupełnie nieświa
domie odczytuje ten sygnał. Dlatego właśnie romantyczne spotkania
odbywają się w przyciemnionych miejscach, ponieważ słabe światło
powoduje rozszerzanie się źrenic, co sprawia wrażenie, że partnerzy są
sobą zainteresowani.

Kiedy mężczyznę podnieca widok kobiety, jaka część jego
ciała powiększa się prawie trzykrotnie?

Kochankowie, którzy patrzą sobie głęboko w oczy, nieświadomie
sprawdzają, czy źrenice partnera lub partnerki są rozszerzone - im są
większe, tym większe jest wzajemne podniecenie. Badania wykazują, że
mężczyznom oglądającym filmy pornograficzne źrenice powiększają się
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niemal trzykrotnie. W wypadku większości kobiet zaś źrenice najbar
dziej się powiększają na widok fotografii matek z dziećmi. Niemowlęta
i małe dzieci mają źrenice większe niż dorośli, a i tak nieustannie się
one powiększają w obecności starszych, bo maluchy chcą wyglądać jak
najbardziej uroczo i pozyskać większą uwagę. Właśnie dlatego najlepiej
sprzedające się zabawki dla dzieci mają zawsze ogromne źrenice.
Badania wykazują także, że rozszerzenie się źrenic u jednej osoby
wywołuje podobny skutek u osoby patrzącej. Źrenice mężczyzn roz
szerzają się bardziej, kiedy oglądają oni zdjęcia kobiet z powiększonymi
źrenicami niż ze skurczonymi.

Test źrenic
Zdolność rozszyfrowywania powiększonych źrenic jest zaprogramowa
na w naszym umyśle i zachodzi to całkowicie automatycznie. Aby to
sprawdzić, zakryj rysunek B i poproś kogoś, żeby przyjrzał się uważnie
„źrenicom" na rysunku A. Następnie pokaż tej osobie obrazek B, a zo
baczysz, że jej źrenice zmienią wielkość, dopasowując się do ilustracji,
ponieważ jej umysł uwierzy, że patrzy w oczy kogoś, kto jest nią zainte
resowany. W tym eksperymencie źrenice kobiet rozszerzają się znacznie
szybciej niż mężczyzn, ponieważ kobiety chcą nawiązać dobre stosunki
z osobą, której źrenice, jak sądzi ich mózg, widzą.
Hess przeprowadził związany z tym eksperyment polegający na
pokazywaniu badanym pięciu fotografii: nagiego mężczyzny, nagiej
kobiety, niemowlęcia, matki z dzieckiem i krajobrazu. Jak można się
domyślić, źrenice mężczyzn rozszerzyły się najbardziej na widok nagiej

Rysunek A
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Rysunek B

kobiety, u homoseksualnych mężczyzn źrenica najsilniej zareagowała
na fotografię nagiego mężczyzny, źrenice kobiet zaś rozszerzyły się naj
bardziej na widok matki z dzieckiem, a w drugiej kolejności na widok
nagiego mężczyzny.
Testy przeprowadzone na zawodowych graczach w karty wykazują,
że udawało im się wygrywać mniej partii, kiedy ich przeciwnicy mieli
ciemne okulary. Na przykład jeśli pokerzysta otrzymywał w rozda
niu cztery asy, to doskonały gracz mógł nieświadomie zarejestrować
gwałtowne rozszerzenie jego źrenic i „poczuć", że powinien wycofać
się z licytacji. Ciemne okulary uniemożliwiały dostrzeżenie zmian
wielkości źrenic, co w efekcie spowodowało, że gracze wygrywali mniej
rozdań niż zwykle.
Dawni chińscy handlarze kamieni szlachetnych bardzo uważnie
obserwowali zmiany wielkości źrenic swoich klientów podczas nego
cjowania ceny. Setki lat temu prostytutki zakrapiały sobie oczy bel
ladonną, nalewką zawierającą atropinę, aby uczynić swoje spojrzenie
bardziej powabnym.
Stare powiedzenie mówi: „Zawsze patrz rozmówcy prosto w oczy",
kiedy na przykład negocjujesz. Lepiej jednak zamiast patrzeć „prosto
w oczy", byłoby nauczyć się „patrzeć prosto w źrenice", bo to one zdra
dzają prawdziwe uczucia człowieka.

Oczy Davida Bowiego mają różne
kolory — jedno jest niebieskie, drugie
piwne — przy czym jedno ma stale
rozszerzoną źrenicę. Choroba ta,
zwana heterochromią, dotyka 1 %
populacji. U Bowiego rozwinęła się
na skutek bójki o dziewczynę, gdy
miał 12 lat
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Kobiety są w tym lepsze, jak zwykle
Doktor Simon Baron-Cohen z Uniwersytetu Cambridge przeprowadził
badania polegające na pokazywaniu ludziom fotografii odkrywającej
jedynie wąski pasek twarzy - widać było na nim tylko oczy. Badanych
poproszono o określenie stanu psychicznego osoby przedstawionej
na zdjęciu przymiotnikami, takimi jak „przyjazna", „zrelaksowana",
„wroga" i „zaniepokojona", oraz opisanie jej nastawienia, na przykład
„ta osoba cię pragnie", „ta osoba pragnie kogoś innego".
Statystycznie rzecz biorąc, opierając się jedynie na zgadywaniu, po
prawnie powinna odpowiedzieć połowa przedstawicieli obojga płci, ale
badanie to wykazało, że mężczyźni mieli rację średnio w przypadku 19
na 25 zdjęć, a kobiety w 22 na 25. Świadczy to o tym, że choć obie płcie
mają większe zdolności odczytywania sygnałów, jakie wysyłają oczy,
to jednak kobiety znacznie lepiej je rozpoznają. Naukowcy nie wiedzą
jeszcze, w jaki sposób wysyłamy i odczytujemy te sygnały, ale wiedzą, że
posiadamy niezbędne do tego umiejętności. Osoby autystyczne - w zde
cydowanej większości będące płci męskiej - osiągnęły w tym badaniu
najniższe wyniki. Umysł autystyczny nie potrafi odczytywać mowy
ciała i jest to jeden z powodów, dla których chorym trudno tworzyć
związki, nawet przy wysokim ilorazie inteligencji.

Puszczanie oka
Ludzie są jedynymi naczelnymi, których oczy mają białka, zwane twar
dówką - oczy małp człekokształtnych są całkowicie ciemne. Białko oka
ewoluowało jako pomoc w komunikacji, pozwalając ludziom dostrzec,
na co patrzą inni przedstawiciele naszego gatunku, ponieważ kierunek
spojrzenia jest związany ze stanem emocjonalnym. Mózg kobiety jest
lepiej zaprogramowany do odczytywania emocji niż mózg mężczyzny
i z tego też powodu kobiece oczy mają większe białka. Oczy m a ł p
człekokształtnych nie mają białek, żeby ich ofiary nie mogły odgadnąć,
gdzie małpa spogląda i czy przypadkiem już ich nie wypatrzyła. To
pomaga zwierzętom polować.
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Spośród wszystkich ssaków z rzędu naczelnych
jedynie oczy człowieka mają wyraźne białka.

Szybkie uniesienie brwi
Ten gest wyrażający przywitanie na odległość jest stosowany wszędzie
o d czasów starożytnych. S z y b k i e u n i e s i e n i e b r w i t o uni
wersalny sygnał powitalny, używany także przez małpy człekokształtne,
co potwierdza tezę, iż jest to gest wrodzony. Brwi unoszą się na ułamek
sekundy, po czym ponownie opadają, a ma to na celu przykucie czyjejś
uwagi do naszej twarzy, aby można było wymienić jasne sygnały. Jedynie
Japończycy nie stosują tego gestu, ponieważ uważają go za niewłaściwy
i nieuprzejmy o silnym zabarwieniu seksualnym.

Szybkie uniesienie brwi

Ten nieświadomy sygnał, który wyraża zauważenie obecności innej
osoby, jest prawdopodobnie związany z lękiem wywołanym zaskocze
niem, czyli mówi: „Jestem zaskoczony i obawiam się ciebie", co tłu
maczy się jako „Widzę cię i sam nie jestem groźny". Nie wykonujemy
tego gestu na widok obcych ludzi mijanych na ulicy i tych, których
nie darzymy sympatią, a osoby nie unoszące brwi przy przywitaniu są
uważane za potencjalnie agresywne. Spróbuj przeprowadzić prosty eks
peryment, a przekonasz się na własnej skórze, jaką moc ma ten sygnał.
Usiądź w hotelowym holu i unoś brwi na widok każdej mijającej cię
osoby. Zauważysz, że ludzie nie tylko odwzajemnią ten gest i uśmiech,
ale wielu podejdzie do ciebie i nawiąże rozmowę. Złota zasada brzmi:
zawsze unoś brwi na widok osób, które lubisz, oraz tych, których sym
patii byś sobie życzył.
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Szeroko otwarte oczy
Opuszczając brwi, ludzie okazują dominację i/lub agresję w stosunku
do innych, natomiast unoszą je, aby wyrazić uległość. Keating i Keating
odkryli, że kilka gatunków małp człekokształtnych i innych wykonuje
dokładnie takie same gesty dla osiągnięcia tego samego celu. Dowiedli
także, że osoby, które celowo unoszą brwi, są uważane za uległe zarówno
przez ludzi, jak i przez małpy człekokształtne, natomiast te, które je
opuszczają, postrzegane są jako agresywne.
W książce Dlaczego mężczyźni kłamią, a kobiety płaczą (REBIS 2003)
przedstawiliśmy, w jaki sposób kobiety szeroko otwierają oczy, unosząc
brwi i powieki, co przydaje ich twarzom dziecinnej niewinności. Taki
gest bardzo silnie oddziałuje na mężczyzn, w których mózgach uwal
niają się hormony stymulujące pragnienie ochrony i opieki. Kobiety
depilują brwi i „unoszą je" za pomocą makijażu, aby sprawiać wrażenie
bardziej uległych, ponieważ przynajmniej na podświadomym pozio
mie zdają sobie doskonale sprawę, że to przemawia do mężczyzn. Jeśli
mężczyźni depilują brwi, robią to od góry, aby ich oczy wydawały się
węższe i nadawały im bardziej władczy wygląd.
John F. Kennedy miał jakby półokrągłe brwi, które sprawiały wra
żenie, że jest on nieustannie zainteresowany, co tak przemawiało do

Wysokie brwi przydawały twarzy Marilyn Monroe uległości, z kolei nisko
osadzone brwi kreowały agresywny wizerunek Jamesa Cagneya, brwi JFK
zaś, zwrócone do wewnętrznego kącika oka, powodowały, że wydawał się on
zarazem władczy i zainteresowany
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wyborców. Gdyby miał duże, krzaczaste brwi, jak aktor James Cagney,
z pewnością z mniejszym sukcesem oddziaływałby na elektorat.

Ukradkowe spojrzenie
Księżna Diana w wieku 8 lat —jak
większość dziewczynek dobrze wie
działa, jaką moc ma gest pochylo
nej głowy i ukradkowe spojrzenie
Pochylenie głowy połączone
z u k r a d k o w y m spoglądaniem
to kolejny gest uległości, który
p o d o b a się m ę ż c z y z n o m , po
nieważ sprawia, że oczy wydają
się większe, i nadaje kobiecie
dziecinnego wyglądu. Dzieci,
jako że są znacznie mniejsze od
dorosłych, większość czasu spoglądają w górę, przez co takie spojrzenie
budzi rodzicielskie uczucia zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Księżna Diana stosowała grupę gestów zwaną „ukradkowym spoglądaniem",
aby wzbudzić współczucie na całym świecie, kiedy jej małżeństwo
przeżywało kryzys
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Księżna Diana do perfekcji opanowała opuszczanie podbródka,
spoglądanie ku górze i eksponowanie w ten sposób delikatnej szyi.
Ta dziecinna grupa gestów wzbudzała matczyne i ojcowskie uczucia
u milionów osób, szczególnie gdy wydawało się, że pozostali członkowie
rodziny królewskiej ją atakują. Ludzie posługujący się tą grupą gestów
uległości zazwyczaj nie ćwiczą tego świadomie, ale zdają sobie sprawę,
że kiedy ich użyją, dostaną to, czego chcą.

Jak rozpalić mężczyznę
Marilyn Monroe była mistrzynią
w przybieraniu wyrazu twarzy
i stosowaniu mowy ciała, które u ko
biet występują podczas seksualnej
ekstazy, i rozumiała, przynajmniej
podświadomie, że patrzącym na nią
mężczyznom miękną kolana.

Opuszczanie powiek przy jed
noczesnym unoszeniu brwi, spo
glądaniu w górę i delikatnym
rozchyleniu ust to grupa gestów,
którą kobiety stosują od wieków,
a która wyraża uległość seksual
ną. To znak firmowy takich sym
boli seksu, jak Marilyn Monroe,
Deborah Harry czy Sharon Stone.
Taki gest nie tylko maksymalnie zwiększa odległość pomiędzy
brwiami i powiekami, ale przydaje również tajemniczości. Najnowsze
badania wykazują, że wiele kobiet ma taki właśnie wyraz twarzy na
chwilę przed osiągnięciem orgazmu.
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W którą stronę patrzysz?
Tylko patrzenie „prosto w oczy" rozmówcy stanowi prawdziwą podstawę
porozumienia. Jedni ludzie sprawiają, że czujemy się przy nich swobod
nie, inni wywołują w nas poczucie skrępowania, jeszcze inni wydają
się niegodni zaufania. Pierwotnie wiąże się to z tym, jak długo na nas
spoglądają lub jak długo podtrzymują nasz kontakt wzrokowy.
Michael Argyle, pionier w dziedzinie psychologii społecznej i komu
nikacji niewerbalnej w Wielkiej Brytanii, odkrył, że kiedy rozmawiają
ze sobą ludzie Zachodu, patrzą na siebie przez średnio 6 1 % czasu, na
co składa się kontakt wzrokowy podczas mówienia - 4 1 % , kontakt
wzrokowy podczas słuchania - 7 5 % oraz przypatrywanie się sobie
nawzajem - 3 1 % . Odkrył, że średni czas spoglądania wynosi 2,95 se
kundy, natomiast wzajemne przyglądanie się sobie - 1,18 sekundy. My
stwierdziliśmy, że przeciętny kontakt wzrokowy podczas rozmowy waha
się od 2 5 % do 100% czasu jej trwania, w zależności od tego, kto mówi
i skąd pochodzi. Kiedy mówimy, utrzymujemy od 4 0 % do 6 0 % kontak
tu wzrokowego, natomiast kiedy słuchamy, wynosi on 8 0 % . Istotnym
wyjątkiem od tej reguły jest Japonia oraz kilka innych kultur azjatyc
kich i południowoamerykańskich, gdzie zbyt długi kontakt wzrokowy
odczytuje się jako oznakę agresji lub braku szacunku. Japończycy raczej
odwracają wzrok lub patrzą na szyję, co może wprawiać w zakłopotanie
nieświadomych tych różnic kulturowych ludzi Zachodu.
Argyle odkrył także, że jeżeli osoba A lubi osobę B, to znacznie
dłużej jej się przygląda. Osoba B odczytuje to jako oznakę sympatii,
którą odwzajemni. Innymi słowy, w większości kultur, aby nawiązać
dobre stosunki z innym człowiekiem, powinno się podtrzymywać z nim
kontakt wzrokowy przez 60 do 7 0 % czasu trwania rozmowy. Takie
zachowanie sprawi również, że twój rozmówca zacznie cię lubić. Nic
zatem dziwnego, że rzadko darzymy zaufaniem nerwowe i nieśmiałe
osoby, które przyglądają się n a m jedynie przez jedną trzecią rozmowy.
Dlatego właśnie podczas negocjacji powinno się unikać przyciemnio
nych okularów, ponieważ wtedy inni myślą, iż albo natarczywie się im
przyglądamy, albo wręcz przeciwnie - unikamy ich wzroku.
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Poślubił ją dla jej urody, a nie dlatego,
jak ostatnio na niego patrzy.

Podobnie jak w przypadku większości gestów mowy ciała, długość
spojrzenia może być uwarunkowana kulturowo. Z a n i m więc wycią
gniesz pochopne wnioski, zawsze weź to pod uwagę. Podczas podróży do
krajów takich jak Japonia najbezpieczniej jest po prostu odwzajemniać
spojrzenia, które posyłają miejscowi.
Kiedy dwoje ludzi spotyka się po raz pierwszy i patrzy na siebie,
zwykle osoba podporządkowująca się pierwsza odwróci wzrok. Oznacza
to, że nieodwracanie wzroku stanowi subtelne wyzwanie lub wyraz
niezgody na czyjeś poglądy czy punkt widzenia. Jeśli pozycja rozmówcy
jest wyższa, na przykład kiedy rozmawiasz z szefem, możesz wysłać jasny
sygnał świadczący o tym, że się nie zgadzasz, podtrzymując jego spojrze
nie jedynie kilka sekund dłużej, niż to jest powszechnie akceptowane.
Ale lepiej nie robić tego zbyt często, jeśli chcesz utrzymać posadę.

Jak utrzymać kontakt wzrokowy na plaży
nudystów
Pewnego razu wysłaliśmy grupę „tekstylnych" na plażę nudystów
i sfilmowaliśmy, w którą stronę patrzą, kiedy są przedstawiani innym
osobom. Wszyscy mężczyźni nie-nudyści przyznali, że bardzo t r u d n o
im było oprzeć się chęci spojrzenia w dół, a powtórka nagrania poka
zała, jak rzucało się w oczy, kiedy spuszczali wzrok. Kobiety natomiast
powiedziały, że nie miały takich problemów, i rzeczywiście na filmie
bardzo rzadko któraś spoglądała na intymne części ciała. Dzieje się
tak, ponieważ mężczyźni mają widzenie lunetowe, które sprawia, że
znacznie lepiej niż kobiety widzą to, co znajduje się bezpośrednio przed
nimi i w dużej odległości, co ułatwia im wypatrzenie celu. Natomiast
większość z nich jest znacznie słabsza od kobiet w widzeniu na małą
odległość i obwodowym, dlatego tak trudno jest im znaleźć coś w lo
dówce, szafce czy w szufladzie. Widzenie obwodowe u kobiet rozszerza
się o przynajmniej 45 stopni z każdej strony, w górę i w dół, przez co
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Zdolność szerszego widzenia obwodowego umożliwia kobietom sprawianie
wrażenia, że patrzą w jedną stronę, podczas gdy w rzeczywistości spoglądają
w innym kierunku
może się wydawać, że kobieta patrzy na kogoś', jednocześnie lustrując
jego cały dobytek.

Jak skupić na sobie uwagę mężczyzny
Jeśli kobieta chce zwrócić na siebie uwagę mężczyzny znajdującego się
po drugiej stronie pokoju, nawiąże z nim kontakt wzrokowy, utrzyma
go przez dwie, trzy sekundy, po czym odwróci i spuści wzrok. Takie
spojrzenie wystarczy, aby zasygnalizować mu zainteresowanie i poten
cjalną uległość. Eksperyment przeprowadzony przez dr Monikę Moore
z Uniwersytetu Websters pokazał, że większość mężczyzn nie potrafi
odczytać pierwszego spojrzenia kobiety, tak więc musi ona zwykle
powtórzyć ten gest trzy razy, zanim przeciętny mężczyzna załapie, co
chce mu powiedzieć. Jeszcze wolniej kojarzący mężczyźni potrzebują
czterech spojrzeń, a skrajnie oporni - pięciu do sześciu. Kiedy w końcu
kobiecie uda się zwrócić na siebie uwagę, często zastosuje subtelniejszą
wersję rozszerzającego oczy „szybkiego uniesienia brwi", by pokazać
mężczyźnie, że to właśnie on był adresatem jej niewerbalnego komu
nikatu.
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Czasami jednak proste i bezpośrednie słowa: „Cześć, podobasz mi
się!" działają o niebo lepiej na mężczyzn, którzy wolno się orientują,
w czym rzecz.

Większość kłamców patrzy prosto w oczy
Jak wspomnieliśmy wcześniej, wielu ludzi kojarzy kłamstwo z odwra
caniem wzroku. Przeprowadziliśmy cykl eksperymentów, w których
prosiliśmy uczestników, aby kilkakrotnie skłamali podczas nagrywanej
przez nas rozmowy. Nagrania wykorzystaliśmy na naszych seminariach
i poprosiliśmy studentów, aby określili, którzy ludzie kłamią, a którzy
nie. Wyniki były zupełnie sprzeczne z powszechnymi opiniami na ten
temat. Około 3 0 % kłamców stale odwracało wzrok podczas kłamania,
co w 8 0 % wychwycili uczestnicy seminarium - kobiety były w tym
dużo lepsze. Jednak pozostałe 7 0 % kłamców utrzymywało stały kontakt
wzrokowy ze swoją ofiarą, sądząc, że jeżeli zachowają się odwrotnie,
niż oczekują ludzie, nie zostaną przyłapani. I mieli rację. Wyłapanie
kłamstw spadło w ich wypadku średnio o 2 5 % , przy czym mężczyźni
osiągnęli zaskakująco niski odsetek wykrywalności, bo jedynie 15%,
kobiety zaś - 3 5 % . Nastawione bardziej intuicyjnie mózgi kobiet lepiej
wyłapywały takie różnice, jak zmiana tonu głosu, rozszerzenie źrenic
i inne wskazówki, które zdradzały kłamców. Świadczy to o tym, że
samo spojrzenie nie jest pewną oznaką kłamania i że musimy zwrócić
uwagę również na inne gesty.
Kiedy ktoś nawiązuje z tobą kontakt wzrokowy przez ponad dwie
trzecie czasu rozmowy, może to oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze,
osoba ta postrzega cię jako kogoś atrakcyjnego i interesującego - w ta
kiej sytuacji jej źrenice będą powiększone. Po drugie, może być do
ciebie wrogo nastawiona i rzuca ci wyzwanie - w tym przypadku jej
źrenice będą zwężone. Jak wspomnieliśmy, kobiety znacznie lepiej niż
mężczyźni rozszyfrowują zmianę wielkości źrenicy i potrafią odróżnić
zainteresowanie od agresji; mężczyznom wychodzi to znacznie gorzej.
Dlatego właśnie przeciętny mężczyzna nie wie, czy kobieta ma zamiar
go pocałować, czy uderzyć w twarz.
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Jak uniknąć ataku lub nadużycia
Większość naczelnych odwraca wzrok, aby wyrazić uległość. Jeśli małpa
człekokształtna zamierza okazać agresję albo chce zaatakować, wbija
wzrok w ofiarę. Ta z kolei, aby uniknąć ataku, odwraca wzrok i stara
się sprawiać wrażenie mniejszej, niż jest w rzeczywistości. Badania na
ukowe wykazują, że uległe zachowanie jest zaprogramowane w mózgu
naczelnych, ponieważ pozwala przetrwać. Kiedy ktoś nas atakuje, gar
bimy się, przyciągamy ręce do ciała, łączymy kolana i podkulamy stopy
pod krzesło, opuszczamy podbródek do klatki piersiowej, aby chronić
gardło, i odwracamy wzrok - a wszystko po to, aby pomniejszyć się
w oczach atakującego. Tego rodzaju gesty „wyłączają" wrogość w mózgu
agresora, a my unikamy ataku.

Pozorne zmniejszenie się ofiary „wyłącza" wrogość
w umyśle atakującego.

Najlepiej przyjąć taką postawę, gdy gani nas przełożony, a my za
sługujemy na reprymendę, ale nie powinniśmy się tak zachowywać,
kiedy ktoś napadnie nas na ulicy. Gdy mijamy grupę potencjalnych
napastników, przyjęcie takiej postawy byłoby równoznaczne z oka
zaniem strachu i mogłoby ich podburzyć. Jeśli idziesz wyprostowany
i stawiasz większe kroki, wymachując rękami i nie osłaniając przodu
tułowia, pokazujesz, że jeżeli będzie to konieczne, potrafisz się obronić.
W takim przypadku prawdopodobnie nie zostaniesz zaatakowany.

Zerkanie z ukosa
Z e r k a n i e z u k o s a świadczy o zainteresowaniu, niepewności
lub wrogości. Gdy towarzyszy mu lekkie uniesienie brwi lub uśmiech,
stanowi oznakę zainteresowania i jest zazwyczaj stosowane w zalotach,
głównie przez kobiety. Jeśli jednak występuje w grupie gestów razem
ze zmarszczonymi brwiami i czołem lub opuszczonymi kącikami ust,
świadczy o podejrzliwości, wrogości lub krytycznej ocenie.
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Częstsze mruganie
Normalnie, kiedy jesteśmy rozluźnieni, mrugamy sześć do ośmiu razy
na minutę, a nasze oczy zamykają się na około jedną dziesiątą sekundy.
Ludzie odczuwający stres, na przykład kiedy kłamią, często znacznie
zwiększają częstotliwość mrugania.
C z ę s t s z e m r u g a n i e stanowi nieświadomą próbę mózgu
danej osoby usunięcia rozmówcy z pola widzenia, ponieważ zaczyna ją
nudzić, traci n i m zainteresowanie lub czuje, że ma nad n i m przewagę.
To tak, jakby jej umysł nie mógł już dłużej znieść rozmówcy, przez co
jej oczy zamykają się na dwie, trzy sekundy lub dłużej, wymazując go
z pola widzenia, i pozostają zamknięte, kiedy dana osoba na chwilę
wyrzuca rozmówcę z umysłu.

Wyrzuca rozmówcę z umysłu

Osoby o wyższej pozycji mogą także odchylać głowę do tyłu i bacz
nie ci się przyglądać - nazywa się to powszechnie „patrzeniem z góry".
Podobnie postępują osoby, które uważają, że nie zostały dostatecznie
zauważone. Gest ten cechuje kulturę Zachodu, szczególnie popularny
jest wśród Anglików uważających się za członków wyższej sfery. Jeśli
dostrzeżesz ten sygnał w trakcie rozmowy, może to świadczyć o tym,
że nie najlepiej ci idzie i że powinieneś zmienić taktykę. Jeśli wydaje
ci się, że twój rozmówca jest po prostu arogancki, wypróbuj taki oto
trik: jeśli po raz trzeci lub czwarty przymknie on oczy, zrób szybko
krok w lewo lub w prawo. Kiedy ponownie uniesie powieki, będzie
miał wrażenie, że zniknąłeś i zmaterializowałeś się w innym miejscu,
co może n i m wstrząsnąć. Jeśli jednak zacznie pochrapywać, możesz
spokojnie uznać, że nie udało ci się dojść z nim do porozumienia.
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Rzucanie spojrzeń
Jeśli ktoś rzuca spojrzenia w różnych kierunkach, może sprawiać wra
żenie, że sprawdza, co się dzieje w pokoju, w rzeczywistości jednak jego
mózg szuka wyjścia z sytuacji (podobne zachowanie przejawiają małpy),
ujawniając tym samym jego niepewność wobec tego, co się dzieje.
Kiedy przebywasz w towarzystwie wyjątkowego nudziarza, natural
nie będziesz chciał od niego uciec. Jednak ponieważ większość z nas jest
świadoma, że takie zachowanie jest czytelne, zwykle przyglądamy się
nudnym osobom intensywniej, uśmiechając się przy tym z zaciśniętymi
ustami, udając zainteresowanie. Taka taktyka pokrywa się z tym, co
robią kłamcy, którzy wpatrują się w oczy swoim ofiarom, aby wypaść
przekonująco.

Geografia twarzy
Geografia twarzy i ciała osoby, na którą spoglądamy, również może
znacząco wpłynąć na wynik bezpośredniego spotkania.
Po lekturze tego rozdziału spróbuj jak najszybciej wypróbować za
proponowane przez nas techniki - nie uprzedzając jednak nikogo - a na
własnej skórze odczujesz ich moc. Nauczenie się prawidłowego ich
stosowania zajmie ci około tygodnia.
Istnieją trzy podstawowe typy spojrzeń:
rzyskie, i n t y m n e i władcze.

spojrzenie

towa

I. Spojrzenie towarzyskie
Eksperymenty badające różne rodzaje spojrzeń wyka
zują, że w czasie spotkań towarzyskich oczy patrzącego
skupiają się przez około 9 0 % czasu na trójkątnym ob
szarze twarzy rozmówcy pomiędzy oczami a ustami.
Na ten fragment twarzy patrzymy, kiedy nie czujemy
się zagrożeni, a zatem twój rozmówca uzna cię wówczas
za osobę nieagresywną.

Obszar
spojrzenia
towarzyskiego
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2. Spojrzenie intymne
Kiedy ludzie podchodzą.do siebie z pewnej odległości, szybko przyglą
dają się twarzy i dolnym partiom ciała drugiej osoby, aby ustalić jej płeć,
po czym patrzą po raz drugi, aby stwierdzić, czy są nią zainteresowani.
To spojrzenie obejmuje trójkątny obszar ciągnący się od linii oczu, po
niżej podbródka, do dolnych części ciała. Przy bliskim spotkaniu dolny
wierzchołek trójkąta sięga klatki piersiowej, przy spoglądaniu z nieco
większej odległości zaś obejmuje okolicę krocza lub sięga poniżej.
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety patrzą w ten sposób, aby oka
zać sobie nawzajem zainteresowanie, a obiekt zain
teresowania zazwyczaj odwzajemnia to spojrzenie.
Zwykle rzucamy dwa takie szybkie spojrzenia, po
czym ponownie przyglądamy się twarzy. C h o ć wielu
temu zaprzecza, nagrania z ukrytych kamer wyka
zują, że wszyscy tak się zachowują, nawet zakonnice.

Strefa
spojrzenia
intymnego

Jak wspomnieliśmy wcześniej, większa zdolność wi
dzenia obwodowego umożliwia kobiecie przyglądanie
się mężczyźnie od stóp do głów, bez groźby przyłapania
na gorącym uczynku. Lunetowe widzenie mężczyzn
sprawia natomiast, że muszą oni bardzo wyraźnie spo
glądać w górę i w dół, aby obejrzeć ciało kobiety. Z tego

Szersze widzenie obwodowe kobiet sprawia, że nigdy nie są przyłapywane na
gorącym uczynku. Lunetowe widzenie mężczyzn zaś bardzo rzuca się w oczy
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właśnie powodu ro oni są często oskarżani o pożeranie wzrokiem, choć
badania udowadniają, że kobiety zachowują się w taki sposób nawet
częściej niż mężczyźni. Nie znaczy to więc, że mężczyźni patrzą bardziej
pożądliwie, po prostu przez ich lunetowe widzenie są znacznie częściej
przyłapywani na gorącym uczynku.
Spoglądanie w kierunku ziemi w trakcie rozmowy służy do czego
innego mężczyznom i kobietom. Ci pierwsi tym sposobem mierzą
wzrokiem kobiety, one zaś, oprócz podobnej motywacji, wysyłają jesz
cze komunikat wyrażający uległość poprzez odwrócenie i spuszczenie
wzroku.

Dlaczego mężczyznom tak trudno utrzymać kontakt
wzrokowy? Ponieważ piersi nie mają oczu.

3. W ł a d c z e spojrzenie
Wyobraź sobie, że twój rozmówca ma trzecie oko pośrodku czoła,
i spoglądaj na trójkąt pomiędzy „trojgiem" jego oczu.
Aby uwierzyć w moc tego spojrzenia, musisz je sam
wypróbować.
Takie spojrzenie może nie tylko zmienić atmosferę
spotkania na bardzo poważną, lecz potrafi także po
wstrzymać strasznego nudziarza. Utrzymując wzrok
na tym obszarze twarzy danej osoby, nie pozwolisz jej
się wymknąć.
Jeżeli nie opuścisz wzroku poniżej linii oczu rozmów
Władcze
cy, będziesz wywierał na niego stały nacisk. Nigdy nie
spojrzenie
patrz w taki sposób podczas spotkań towarzyskich lub
na randce, ale takie spojrzenie świetnie się sprawdza,
gdy chcesz kogoś skłonić do zrobienia czegoś, i działa na osoby, którym
nie zamykają się usta.
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Przeszywające spojrzenie
Jeśli twój sposób patrzenia sprawia wrażenie, że jesteś osobą delikatną,
słabą, a wręcz mięczakiem, p r z e s z y w a j ą c e s p o j r z e n i e doda
ci autorytetu. Kiedy ktoś cię atakuje, staraj się nie mrugać, utrzymując
kontakt wzrokowy. Spoglądając na napastnika, zmruż powieki i skup
na nim wzrok. Podobnie zachowują się drapieżniki tuż przed rzuceniem
się na ofiarę. Jeśli uda ci się przesunąć wzrok z jednej osoby na drugą
bez mrugnięcia, zrobisz piorunujące wrażenie na każdym, kto będzie
cię obserwował.

Lepiej nie zadzieraj z Terminatorem

Aby osiągnąć zamierzony efekt, najpierw skieruj na rozmówcę wzrok,
dopiero później porusz głową, ramiona powinny jednak pozostać nieru
chome. Przeszywające spojrzenie posyłał Arnold Schwarzenegger jako
Terminator i potrafił w ten sposób wzbudzić strach w sercach swych
potencjalnych oponentów. Lepiej jednak zadawać się tylko z miłymi
ludźmi, żeby nigdy nie musieć tak patrzeć.

Historia pewnego polityka
Kiedy ktoś zerka na wszystkie strony albo nie patrzy n a m w oczy
w trakcie rozmowy, nie ufamy mu i nie jest dla nas wiarygodny, chociaż
jego zachowanie może wynikać jedynie z nieśmiałości. Mieliśmy kiedyś
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klienta, polityka, który nie miał doświadczenia w udzielaniu wywia
dów telewizyjnych i bezustannie popatrywał to na dziennikarzy, to na
kamery. Po każdej wizycie w programach telewizyjnych jego notowania
spadały, ponieważ jego rozbiegany wzrok nie budził zaufania. Gdy jed
nak się nauczył, że należy patrzeć na dziennikarza i ignorować kamery,
jego wiarygodność znacznie wzrosła. Innego polityka zaś nauczyliśmy
wypowiadać się głównie do kamery w trakcie debat telewizyjnych.
Chociaż takie zachowanie zrażało do niego 150 osób w studiu, robiło
dobre wrażenie na milionach widzów przed telewizorami, którzy czuli,
że polityk zwraca się właśnie do nich.

Spójrz mi głęboko w oczy, kochanie
Dla jednego z programów telewizyjnych przeprowadziliśmy kiedyś eks
peryment, korzystając z pomocy biura matrymonialnego. Wybranym
mężczyznom powiedzieliśmy, że następna kobieta, jaką poznają, jest
dla nich wprost idealną kandydatką i że z pewnością będą się świetnie
bawić na randce. Wyjaśniliśmy im jednak, że kobieta na skutek urazu
z dzieciństwa ma problem z jednym okiem i jest bardzo wrażliwa na
tym punkcie, ponieważ to oko trochę ucieka. Zaznaczyliśmy, że nie
mamy pewności, które to oko, ale jeśli będą się dokładnie przyglądać,
na pewno zauważą. To samo powiedzieliśmy kobietom o mężczyznach.
Pary spędziły cały wieczór, patrząc sobie głęboko w oczy, na próżno
szukając defektu. Później okazało się, że wszystkie pary mówiły, iż do
świadczyły na randce wiele bliskości i romantyzmu, a prawdopodobień
stwo powtórnej randki wzrosło aż o 2 0 0 % w stosunku do przeciętnych
wyników, jakie osiąga biuro matrymonialne.

Długie spojrzenie w oczy tworzy poczucie bliskości.

Można też zniechęcić do siebie spotykające się osoby, informując je,
że partner lub partnerka niedosłyszy, więc powinni mówić 10% głośniej
niż zwykle. W efekcie partnerzy będą się starali mówić coraz głośniej,
a pod koniec wieczoru będą na siebie wrzeszczeć.
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Pierwsze 20 sekund rozmowy kwalifikacyjnej
Wielu ludzi myśli, że podczas przywitania z potencjalnym klientem lub
osobą przeprowadzającą rozmowę o pracę należy podtrzymywać silny
kontakt wzrokowy, dopóki nie usiądziemy. Ale takie zachowanie może
stworzyć wiele problemów zarówno prowadzącemu rozmowę, jak i nam,
ponieważ zwykle inaczej się zachowujemy, poznając kogoś nowego.
Mężczyzna lubi spojrzeć na włosy, nogi, figurę kobiety i stwierdzić, jak
się ona ogólnie prezentuje. Jeśli kobieta w takim momencie utrzymuje
z n i m kontakt wzrokowy, nie daje mu szansy tego zrobić, przez co
będzie on skazany na próby rzucania ukradkowych spojrzeń podczas
rozmowy, tak aby nie zostać przyłapanym, zamiast w tym czasie zająć
się swoją pracą. Niektóre kobiety są rozczarowane, że w świecie biznesu,
opartym ponoć na równości, mężczyźni wciąż się tak zachowują, ale
uktyte kamery to potwierdzają, czy nam się to podoba czy nie.

Czy ci się to podoba czy nie, każdy patrzy
na tylną część ciała wychodzącej z pokoju kobiety,
nawet jeśli nikomu nie podoba się jej front.

Nagrania wideo wykazały również, że kobiety przeprowadzające
rozmowę kwalifikacyjną także lustrują zarówno mężczyzn, jak i ko
biety, ale widzenie obwodowe pozwala im na dyskrecję. Kobiety są też
bardziej krytyczne niż mężczyźni w stosunku do kandydatek, których
wygląd pozostawia wiele do życzenia. Kobiety przyglądają się długości
włosów kandydata, jego ubraniu, koordynacji ruchowej, kantom spodni
i czystości butów. Większość panów zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że
gdy wychodzą z pokoju, kobiety oceniają stan pięt ich obuwia.

Rozwiązanie
Na początku rozmowy kwalifikacyjnej uściśnij dłoń rozmówcy i daj
mu dwie lub trzy sekundy na przyjrzenie się twojej osobie. Zerknij do
aktówki lub teczki, zacznij przygotowywać niezbędne dokumenty, mo
żesz też się odwrócić, aby powiesić płaszcz lub przysunąć bliżej krzesło,
a dopiero potem spójrz na rozmówcę. Nagrania rozmów przedstawi224

cieli handlowych z potencjalnymi klientami świadczą o tym, że takie
zachowanie nie tylko powoduje, że klient odnosi lepsze wrażenie, ale
również zwiększa sprzedaż.

Na jakim kanale nadajesz?
Ruch gałek ocznych może ujawniać, na czym w tym momencie skupia
się dana osoba - czy przypomina sobie coś, co widziała, słyszała, wą
chała, smakowała czy dotykała. Technikę tę opracowali amerykańscy
psychologowie, Grinder i Bandler, a znana jest ona jako programowanie
neurolingwistyczne, czyli N L R
Najprościej mówiąc, jeśli ktoś przypomina sobie coś, co widział,
spogląda w górę. Jeśli wspomnienie dotyczy rzeczy zasłyszanej, kieruje
spojrzenie w bok, a jego głowa lekko się pochyla, jakby się właśnie cze
muś przysłuchiwał. Przypominanie sobie uczucia lub emocji powoduje
opuszczenie wzroku na prawo. Natomiast jeżeli ktoś mówi do siebie
w myślach, spogląda w dół w lewo.
Problem w tym, że ruch gałek ocznych trwa zaledwie ułamek sekun
dy i stanowi część grupy gestów, więc t r u d n o odczytać go „na żywo".
Jednak nagrania wideo mogą pokazać rozbieżności pomiędzy tym, co
ktoś mówi, a tym, o czym naprawdę myśli.
3 5 % ludzi woli czerpać informacje z kanału wzrokowego i używa
takich zwrotów, jak: „Teraz widzę, o czym mówisz", „Możesz na to
spojrzeć?", „To widać jak na d ł o n i " lub „Czy możesz mi to pokazać?"
Aby przykuć ich uwagę, należy pokazać im zdjęcia, wykresy oraz dia
gramy i zapytać, czy „to dobrze dla nich wygląda".
2 5 % populacji woli posługiwać się kanałem słuchowym. Ludzie
ci stosują takie wyrażenia, jak „Gdzieś już to słyszałem", „Tak, słyszę,
co mówisz", „To nie brzmi dobrze", i twierdzą, że chcą się do ciebie
„dostroić". Kolejne 4 0 % ludzi odbiera świat głównie poprzez uczucia
i używa na przykład takich zwrotów: „Wprowadźmy to w życie", „Tej
firmie potrzebny jest zastrzyk nowej energii", „Nie całkiem chwytam,
o co ci chodzi". Właśnie oni uwielbiają testować produkty i brać udział
w ich prezentacjach, żeby „na własnej skórze" poczuć, jak to działa.
N L P to niesamowite odkrycie i niezwykle istotne narzędzie komu
nikacji, które należałoby potraktować jako odrębny temat. Radzimy
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A. Przypominanie sobie obrazu

B. Przypominanie sobie dźwięku

C. Przypominanie sobie uczucia

D. Mówienie do siebie w myślach

sięgnąć do pracy Grindera i Bandlera wymienionej w bibliografii na
końcu książki.
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Jak utrzymać kontakt wzrokowy z publicznością
Jako że zawodowo zajmujemy się przemawianiem, rozwinęliśmy techni
kę niezbędną do podtrzymania uwagi audytorium i dania słuchaczom
poczucia, że również są zaangażowani w wykład. Jeśli grupa liczy do
50 osób, można nawiązać kontakt wzrokowy z każdym słuchaczem.
W wypadku większych grup mówca stoi zazwyczaj nieco dalej, a zatem
niezbędne jest inne podejście. Gdy obierzesz prawdziwy łub wyimagi
nowany p u n k t bądź konkretną osobę w każdym rogu sali oraz jeden
p u n k t centralny, stojąc w odległości ok. 10 metrów od pierwszego
rzędu, około 20 słuchaczy z pięćdziesięcioosobowej grupy będzie miało
wrażenie, że patrzysz na nich osobiście, kiedy mówisz. W ten sposób
stworzysz więź z większością audytorium.

Jak przedstawiać informacje wizualne
Kiedy prezentujesz coś za pomocą książek, tabel, wykresów lub laptopa,
bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak kontrolować to, na co ludzie patrzą.
Badania wykazują, że informacje przyjmowane przez mózg podczas
prezentacji wizualnej w 8 3 % docierają do niego poprzez oczy, w 1 1 %
przez uszy, a w 6% poprzez pozostałe zmysły.
Badanie przeprowadzone przez W h a r t o n School w Stanach Zjed
noczonych wykazało, że w pamięci zachowujemy jedynie 10% tego, co

Wpływ na mózg informacji odbieranych przez zmysły
podczas prezentacji wizualnej
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słyszymy podczas prezentacji słownej. A zatem, aby była ona skuteczna,
należy często powtarzać kluczowe informacje. Dla porównania zapa
miętujemy aż 5 0 % wiadomości pochodzących z prezentacji wizualno-werbalnej, tak więc wykorzystanie pomocy wizualnych sprawia, że
skuteczność prezentacji wzrasta o 4 0 0 % . Badanie to dowiodło również,
że użycie pomocy wizualnych skraca typowe spotkanie biznesowe z 25,7
minut do 18,6 minut, oszczędzamy więc 2 8 % czasu.

Kontrolowanie wzroku słuchacza
Aby uzyskać maksymalną kontrolę nad tym, gdzie patrzy twój słuchacz,
użyj długopisu jako wskaźnika, omawiając jednocześnie elementy, na
które wskazujesz. Następnie unieś długopis i trzymaj pomiędzy oczami
własnymi i słuchacza. Ten gest działa w sposób niemal hipnotyzujący,
sprawiając, że dana osoba uniesie głowę i spojrzy na ciebie, zobaczy też
i usłyszy to, co mówisz, maksymalnie zapamiętując informacje, które
chcesz jej przekazać. Wnętrze twojej drugiej dłoni powinno być przy
tym otwarte.
O d k r y l i ś m y także, że kobiety utrzymują bardziej bezpośredni
kontakt wzrokowy podczas prezentacji niż mężczyźni, zwłaszcza gdy
akurat nie mówią. Kiedy natomiast to robią, na ogół odwracają wzrok
częściej niż mężczyźni.
Mężczyźni bardziej przyglądają się kobietom niż kobiety męż
czyznom i rzadziej obrzucają spojrzeniem mówiącego mężczyznę niż
mówiącą kobietę.

Kontrolowanie za pomocą długopisu wzroku
słuchacza podczas prezentacji
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Podsumowanie
To, gdzie kierujesz wzrok, ma ogromny wpływ na przebieg i wynik każ
dego bezpośredniego spotkania. Jako szef, który ma zamiar zbesztać le
niwego podwładnego, lub rodzic, który chce zganić dziecko, jaki rodzaj
spojrzenia byś zastosował? Jeśli wybierzesz spojrzenie towarzyskie, twoje
słowa zostaną odebrane jako zbyt łagodne bez względu na to, jak głośno
czy groźnie będziesz starał się mówić. Towarzyskie spojrzenie złagodzi
ostrość twoich słów w rozumieniu rozmówcy, a spojrzenie intymne go
onieśmieli lub wprawi w zakłopotanie. Najbardziej skuteczne będzie
tutaj spojrzenie władcze, ponieważ wywrze odpowiednie wrażenie na
odbiorcy i pokaże, że naprawdę nie żartujesz.

Spojrzenie we właściwy sposób dodaje wiarygodności.

To, co mężczyźni nazywają prowokującym spojrzeniem kobiety,
polega na spoglądaniu z ukosa z wyrazem intymności i rozszerzonymi
źrenicami. Jeżeli kobieta chce zwodzić, powinna unikać intymnego
spojrzenia, a posłać spojrzenie towarzyskie. Ale i tak większość męż
czyzn tego nie załapie. Władcze spoglądanie na partnera w trakcie
zalotów sprawi, że będziesz postrzegany jako osoba chłodna lub nie
przyjazna. Z kolei spojrzenie intymne na potencjalnego partnera cię
zdradzi. Kobiety są specjalistkami od wysyłania i przyjmowania tego
typu spojrzeń, w przeciwieństwie, niestety, do większości mężczyzn.
Intymne spojrzenie w męskim wydaniu zwykle jest oczywiste dla kobiet,
mężczyźni zaś są na ogół całkowicie nieświadomi, że kobieta posyła im
intymne spojrzenie, ku jej rozpaczy.

Rozdział 9

TERYTORIALNI INTRUZITERYTORIA I PRZESTRZEŃ
OSOBISTA

„Przepraszam, ale... siedzi pan na moim miejscu!"

N

a temat wyznaczania granic i strzeżenia terytorium przez
zwierzęta, ptaki, ryby i ssaki naczelne napisano tysiące ksią
żek i artykułów, ale dopiero w ostatnich latach odkryto, że
człowiek również ma swoje terytorium. Kiedy zrozumiesz, co z tego
wynika, będziesz wiedział, dlaczego czasami zachowujesz się tak, a nie
inaczej, będziesz mógł również przewidzieć reakcje innych ludzi przy
bezpośrednim spotkaniu. Amerykański antropolog Edward Hall jako
jeden z pierwszych badał ludzką potrzebę własnej przestrzeni i na po
czątku lat sześćdziesiątych u k u ł termin „proksemia", od angielskiego
słowa proximity oznaczającego „bliskość, sąsiedztwo". Jego badania
w tej dziedzinie pozwoliły znacznie lepiej zrozumieć sposoby, w jakie
nawiązujemy relacje z innymi.
Każdy kraj to terytorium wyznaczone przez jasno określone granice,
zwykle nawet chronione przez uzbrojoną straż. W obrębie każdego
kraju z reguły istnieją mniejsze terytoria, takie jak stany, hrabstwa czy
województwa. W nich z kolei znaleźć można mniejsze obszary zwane
miastami i wioskami składające się z dzielnic złożonych z licznych ulic,
które same w sobie reprezentują zamknięte terytorium dla wszystkich
ich mieszkańców. W kinie granicą takiego terytorium jest poręcz krze
sła, na której rozgrywamy milczące bitwy z nieznajomymi, którzy chcą
ją zagarnąć dla siebie. Mieszkańców każdego terytorium łączy wspólne,
nieuchwytne przywiązanie do niego i mogą oni chwycić za broń, gdy
zajdzie potrzeba jego obrony.
Terytorium to również przestrzeń wokół każdego z nas, którą każdy
uważa za swoją, jakby była przedłużeniem jego ciała. Każdy ma własne
osobiste terytorium, w którym zawierają się posiadane przez niego rze
czy, takie jak otoczony płotem dom, wnętrze samochodu, sypialnia czy
ulubiony fotel oraz - jak odkrył dr Hall - przestrzeń wokół ciała.
W tym rozdziale opiszemy głównie to, co wynika z posiadania
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przestrzeni osobistej, jak reagują ludzie, gdy zostanie ona naruszona,
oraz dlaczego czasem powinniśmy trzymać innych na dystans.

Przestrzeń osobista
Większość zwierząt wyznacza wokół swojego ciała obszar, który uznaje
za swoją przestrzeń osobistą. To, jak daleko on sięga, zależy głównie
od warunków, w jakich zwierzę dorastało, i od liczebności miejscowej
populacji tego gatunku. Terytorium osobiste może się zatem zwiększać
lub zmniejszać w zależności od konkretnych okoliczności. Lew, który
od urodzenia żyje na rozległych sawannach Afryki, może mieć prze
strzeń osobistą o promieniu 50 kilometrów lub więcej, w zależności
od liczebności populacji lwów na tym obszarze, a oznacza ją, oddając
mocz lub kał na jej pograniczu. Natomiast przestrzeń osobista lwa,
który wychował się w niewoli razem z innymi lwami, może wynosić
zaledwie kilka metrów, na skutek życia w tłoku.

Przestrzeń osobista — przenośna „bańka
powietrza", która zawsze nam towarzyszy

Podobnie jak większość zwierząt, każdy człowiek ma
własną, przenośną „bańkę powietrza", która zawsze mu
towarzyszy. Jej rozmiar zależy od gęstości zaludnienia
w miejscu, w którym dorastał, a więc jest on uwarunko
wany kulturowo. Podczas gdy przedstawiciele pewnych
kultur, na przykład Japończycy, są przyzwyczajeni do
tłoku, inni wolą więcej „otwartej przestrzeni" i nie chcą,
abyś podchodził do nich za blisko.
Badania wykazują, że ludzie przebywający w więzieniach zdają się
mieć większą potrzebę p r z e s t r z e n i o s o b i s t e j niż pozostali
członkowie społeczeństwa, czego efektem jest nieustająca agresja więź
niów, kiedy ktoś się do nich zbliża. Więzienna izolatka, przestrzeń,
której nikt nie narusza swoją obecnością, nieodmiennie działa na
więźniów uspokajająco. Gwałtowność wśród pasażerów samolotów
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znacznie wzrosła w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to linie lotnicze
zaczęły sadzać ludzi bardzo blisko siebie, aby zrekompensować sobie
straty finansowe poniesione na skutek obniżek cen biletów.

Wielkość stref
Teraz zajmiemy się promieniem „bańki powietrza" otaczającej przedsta
wicieli klasy średniej mieszkających na przedmieściach miast Australii,
Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Ameryki Północnej, Europy kon
tynentalnej i w każdym innym miejscu, gdzie kultura pozostaje pod
silnym wpływem kultury Zachodu, czyli na przykład w Singapurze, na
wyspie G u a m czy w Islandii. Kraj, w którym mieszkasz, mogą cechować
większe lub mniejsze terytoria niż te, które tutaj opiszemy, ale proporcjo
nalnie będą one takie same. Dwunastoletnie dzieci potrafią doskonale
rozróżniać te strefy, które można podzielić na cztery rodzaje:
1. Strefa intymna, która wynosi od 15 do 45 centymetrów. Jest to zde
cydowanie najważniejsza ze wszystkich czterech stref, ponieważ każdy
człowiek broni jej tak, jak gdyby była jego własnością. Przekroczyć ją
mogą tylko ci, którzy są n a m bliscy emocjonalnie - partner, rodzic,
małżonek, dziecko, bliski przyjaciel, krewny czy domowy zwierzak.
Istnieje również „podstrefa" tego obszaru o promieniu do 15 centyme
trów, którą można przekroczyć tylko podczas intymnych kontaktów
fizycznych. Nazywa się ona bliską s t r e f ą i n t y m n ą .
2. Strefa osobista rozciąga się w promieniu 4 5 c m - l , 2 2 m od ciała.
Taką odległość od innych zachowujemy na bankietach, imprezach
firmowych, spotkaniach ze znajomymi czy przyjaciółmi.
3. Strefa społeczna wynosi od 1,22-3,6 m. Taki dystans zachowujemy
wobec ludzi obcych - hydraulika czy stolarza wykonującego napra
wy w naszym domu, listonosza, sprzedawcy z pobliskiego sklepu,
nowego współpracownika oraz wszystkich osób, których dobrze nie
znamy.
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Zasięg poszczególnych

stref

4. Strefa publiczna to odległość powyżej 3,6 m od naszego ciała. Jest
to odległość, w której czujemy się swobodnie w obecności większej
grupy ludzi.
Wszystkie te strefy na ogół zmniejszają się w kontaktach między
kobietami, a zwiększają w kontaktach między mężczyznami.

Jak to wygląda w praktyce
Nasza strefa i n t y m n a (rozciągająca się w promieniu 15-45 cm od
naszego ciała) może zostać przekroczona w dwóch przypadkach: po
pierwsze, kiedy intruz jest naszym bliskim krewnym albo przyjacielem
lub też się do nas zaleca; po drugie, kiedy dana osoba jest do nas wrogo
nastawiona i ma zamiar zaatakować. Jesteśmy skłonni tolerować obec
ność obcych w naszych s t r e f a c h o s o b i s t e j i s p o ł e c z n e j ,
ale wtargnięcie nieznajomego w strefę intymną wywołuje fizjologicz
ne zmiany w naszym organizmie. Serce zaczyna bić szybciej, wzrasta
poziom adrenaliny we krwi oraz ilość krwi dostarczanej do mózgu
i mięśni, w przygotowaniu na możliwą walkę lub ucieczkę.
Oznacza to, że gdy przyjacielskim gestem kogoś obejmiesz, możesz
u niego wywołać negatywne uczucia, nawet jeśli uśmiecha się on
i sprawia wrażenie zadowolonego, by cię nie urazić.
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Kobiety stają trochę bliżej siebie, częściej stają naprzeciwko
siebie i się dotykają, niż robią to w swoim towarzystwie
mężczyźni.

Jeśli zatem pragniesz, aby ludzie dobrze się czuli w twoim towarzy
stwie, niech twoja złota zasada brzmi: „Zachowaj dystans". Im bliższa
więź łączy nas z drugą osobą, tym chętniej pozwoli nam ona na swobod
ne poruszanie się w jej strefach. Na przykład nowy pracownik może na
początku odnosić wrażenie, że koledzy są w stosunku do niego chłodni,
ale w rzeczywistości tylko trzymają go na dystans strefy społecznej do
czasu, aż go lepiej poznają. W miarę jak znajomość się rozwija, odległość
ta maleje, aż w końcu nowicjuszowi będzie wolno wejść w strefy osobiste
współpracowników, a w niektórych przypadkach - intymne.

Kto do kogo się zbliża?
Dystans, jaki utrzymują między sobą dwie obejmujące się osoby, do
starcza wiadomości na temat ich relacji. Kochankowie przytulają się
do siebie piersiami i wpuszczają nawzajem do swoich bliskich stref
intymnych. Znacznie się to różni od całusa otrzymywanego w sylwe
stra od kogoś nieznajomego, od współmałżonka twojego najlepszego
przyjaciela czy drogiej cioci Sally. Wszystkie te osoby utrzymujemy na
dystans przynajmniej 15 centymetrów od naszych bioder.
Pewnym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której odległość
pomiędzy osobami zależy od ich statusu społecznego. Na przykład dy
rektor generalny firmy może być kumplem od weekendowych wypadów
na ryby jednego ze swoich podwładnych i kiedy łowią, mogą pozwalać
sobie na przekraczanie swoich stref osobistych. Jednak w biurze dyrek
tor, by utrzymać niepisane zasady hierarchii, będzie trzymał swojego
kumpla na społeczny dystans.
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Dlaczego nie cierpimy jeździć windą
Tłok na koncertach, w kinach, w pociągach czy autobusach skazuje
nas na nieuniknione wtargnięcia w strefę intymną innych ludzi. O b 
serwowanie ich wtedy jest wprost fascynujące. Istnieje lista niepisanych
zasad, których surowo przestrzegają przedstawiciele większości kultur,
gdy są zmuszeni przebywać w zatłoczonych miejscach, takich jak winda,
kolejka w sklepie czy w publicznych środkach lokomocji.
O t o powszechnie obowiązujące zasady jeżdżenia windą:
1. Z nikim nie rozmawiaj, nawet ze znajomymi.
2. Unikaj kontaktu wzrokowego.
3. Zachowuj „kamienną twarz" niezdradzającą żadnych emocji.
4. Jeśli masz książkę lub gazetę, udawaj, że jesteś pogrążony w lektu
rze.
5. W większym tłoku nie pozwalaj sobie na żadne ruchy.
6. Przez cały czas obserwuj migające numery pięter.
Takie zachowanie nosi nazwę „zakładania maski" i występuje na
całym świecie. To próba ukrycia przed innymi naszych emocji poprzez
zachowanie pozorów neutralności.
Często słyszymy słowa, takie jak „biedaczka" czy „nieszczęśnik", na
określenie ludzi, którzy są zmuszeni korzystać ze środków transportu
publicznego, aby dojechać do pracy w godzinach szczytu. Może się to
odnosić m.in. do pustego, beznamiętnego wyrazu twarzy podróżnych,
lecz obserwator się myli. W rzeczywistości widzi grupę ludzi zakłada
jących maski - trzymających się zasad stosowanych w sytuacjach nie
uniknionego naruszania ich strefy intymnej w zatłoczonych miejscach
publicznych.

Ludzie podróżujący metrem nie są nieszczęśliwi,
po prostu ukrywają swoje emocje.

Przyjrzyj się sobie, gdy następnym razem wejdziesz sam do zatłoczonej
sali kinowej. Znajdując swoje miejsce w morzu nieznanych twarzy, zwróć
uwagę, jak automatycznie, niczym zaprogramowany robot, zaczniesz prze238

strzegąc niepisanych zasad zakładania maski w miejscach publicznych.
Walcząc o prawa do poręczy fotela z siedzącym obok ciebie nieznajomym,
zaczniesz zdawać sobie sprawę, dlaczego ci, którzy często sami chodzą
do kina, nie zajmują miejsc, dopóki nie zgasną światła i nie zacznie się
film. Nieważne, czy znajdujesz się w windzie, w kinie czy w autobusie,
ludzie wokół stają się dla ciebie niczym powietrze, to znaczy przestają
dla ciebie istnieć, tak więc w takich przypadkach nie reagujemy agresją,
gdy ktoś przez nieuwagę wkracza na nasze terytorium.

Dlaczego tłum łatwo rozwścieczyć
Rozwścieczony t ł u m lub grupa demonstrantów walczących o jakiś
wspólny cel nie reaguje w taki sam sposób jak pojedyncza osoba, której
terytorium jest naruszane. Dzieje się wówczas coś zupełnie innego.
Kiedy t ł u m gęstnieje, każdy ma mniej przestrzeni osobistej i zaczyna
odczuwać wrogość. Dlatego właśnie im liczniejszy tłum, tym bardziej jest
agresywny i groźny i tym łatwiej o bójkę. Policja stara się wtedy rozbić
grupę, tak by każdy odzyskał swoją przestrzeń osobistą i się uspokoił.
Dopiero w ostatnich latach urzędnicy państwowi i urbaniści zaczęli
rozumieć, jaki wpływ na ludzi mają projekty gęsto zaludnionych osiedli
mieszkaniowych, pozbawiające ich osobistego terytorium. Konsekwen
cje życia w przeludnionych miejscach zaobserwowano w badaniach
nad populacją jeleni na James Island, wysepce w zatoce Chesapeake,
oddalonej o 2 kilometry od wybrzeża Marylandu w Stanach Zjedno
czonych. Jelenie masowo wymierały, m i m o że pożywienia miały pod
dostatkiem, nie groziły im drapieżniki ani żadne choroby. Podobne
badania prowadzone wcześniej na szczurach i królikach przyniosły
podobne wyniki. Okazało się, że jelenie zdychały na skutek nadmiernej
aktywności nadnerczy, wywołanej stresem spowodowanym zmniejsze
niem terytorium każdego z osobników na skutek wzrostu populacji.
Nadnercza odgtywają ważną rolę w regulacji wzrostu, reprodukcji
oraz mechanizmów obronnych organizmu. To fizjologiczna reakcja na
stres związany z brakiem miejsca spowodowała śmierć zwierząt, a nie
głód, infekcje czy agresja ze strony innych osobników. Dlatego właśnie
najgęściej zaludnione rejony mają najwyższy wskaźnik przestępczości
i przemocy.
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Jedną z naszych najsilniejszych potrzeb jest pragnienie
posiadania kawałka ziemi, a wiąże się to z tym,
iż zapewnia on nam wolność przestrzeni, której potrzebujemy.

Przesłuchujący przestępców funkcjonariusze korzystają z technik
naruszania przestrzeni osobistej, by złamać ich opór. Sadzają przestęp
cę na sztywnym krześle bez poręczy, ustawionym na środku pustego
pomieszczenia, i zadając pytania, wdzierają się w jego strefę intymną,
gdzie pozostają, dopóki przesłuchiwany nie udzieli odpowiedzi. Często
już po chwili takiego terytorialnego nękania opór przestępcy zostaje
złamany.

Rytuały związane z przestrzenią
Kiedy ktoś zakreśla swoją przestrzeń czy obszar oddzielający go od
innych, taki jak miejsce w kinie, na konferencji, czy wiesza ręcznik
w szatni klubu fitness, robi to w sposób łatwy do przewidzenia. Zwy
kle rozgląda się, gdzie jest najwięcej dostępnej przestrzeni pomiędzy
zajętymi już miejscami, i wybiera jej środek. W kinie usiądzie w fotelu,
który znajduje się w połowie odległości pomiędzy końcem rzędu a naj
bliższym widzem. W szatni wybierze wieszak pośrodku największej
wolnej przestrzeni, pomiędzy dwoma wiszącymi już ręcznikami lub
między wiszącym ręcznikiem a końcem wieszaka. Ten rytuał ma na
celu nieobrażanie innych poprzez siadanie albo zbyt blisko, albo zbyt
daleko od nich.

Lekarze i fryzjerzy mają pozwolenie na wstęp do naszej
strefy intymnej. Pozwalamy na to również naszym zwierzakom,
ponieważ nie stanowią dla nas zagrożenia.

Jeśli w kinie wybierzesz miejsce znajdujące się dalej niż w pół drogi
pomiędzy końcem rzędu a najbliższą siedzącą osobą, musisz liczyć się
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z tym, że może ona poczuć się urażona, jeśli usiądziesz zbyt daleko
od niej, lub też poczuje się zastraszona, jeśli usadowisz się za blisko.
Głównym celem tego rytuału przestrzennego jest zachowanie harmonii
i wszystko wskazuje na to, że jest to zachowanie wyuczone.
Odstępstwem od tej zasady są zachowania w publicznych toaletach.
Odkryliśmy, że ludzie w 9 0 % wybierają skrajne kabiny, a jeśli są one
zajęte, stosują się do zasady „w połowie drogi". Mężczyźni korzysta
jący z pisuarów zawsze starają się uniknąć stania przy nieznajomych
i przestrzegają niepisanego prawa „za żadne skarby nie nawiązywać
kontaktu wzrokowego".

Eksperyment podczas lunchu
Kiedy następnym razem wybierzesz się z kimś na lunch, przeprowadź
prosty eksperyment. Niepisane zasady terytorialne mówią, że stolik w re
stauracji jest podzielony na połowy - linia podziału biegnie pośrodku,
gdzie obsługa stawia przyprawy, cukierniczkę, kwiaty i inne akcesoria.
W trakcie posiłku delikatnie przesuń solniczkę na część stołu twojego
współbiesiadnika, następnie to samo zrób z pieprzniczką, kwiatami
i innymi przedmiotami. Nie będziesz długo czekał na reakcję ze strony
twojego towarzysza, który w celu odzyskania przestrzeni osobistej albo
się odsunie, albo przesunie wszystko z powrotem na środek.

Wpływ czynników kulturowych na
zachowywanie dystansu
Pewna para młodych Włochów wyemigrowała do Sydney, gdzie zapro
szono ich do wstąpienia do miejscowego klubu towarzyskiego. Kilka
tygodni po przyjęciu ich w poczet członków trzy członkinie zaczęły się
skarżyć, że Włoch próbuje je poderwać, więc czują się nieswojo w jego
obecności. Z kolei męskie grono odnosiło wrażenie, że Włoszka również
zachowuje się tak, jakby była dla nich dostępna seksualnie.
Ten przypadek pokazuje, jakie trudności mogą się pojawić, kiedy
spotkają się przedstawiciele kultur mających różne potrzeby w zakresie
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przestrzeni. Strefa intymna wielu mieszkańców Europy Południowej
waha się w granicach jedynie 2 0 - 3 0 cm, a w niektórych rejonach jest
jeszcze mniejsza. Włosi czuli się swobodnie, stojąc w odległości 25 cm
od Australijczyków, i byli zupełnie nieświadomi, że naruszają w ten spo
sób ich 45-centymetrową strefę intymną. Włosi również zdecydowanie
częściej niż Australijczycy nawiązują kontakt wzrokowy i się dotykają,
co przyczyniło się do błędnej oceny ich intencji. Mieszkańcy starego
kontynentu byli zaszokowani, gdy im to wytknięto, ale postanowili
rozwiązać ten problem, zachowując większy, kulturowo akceptowany
dystans.
Wkraczanie w strefę intymną osoby płci przeciwnej to sposób oka
zania jej zainteresowania, co nazywa się „zalotami". Jeśli zaloty w strefie
intymnej są odrzucane, osoba, do której zbliża się zalotnik, cofnie się,
by odzyskać utraconą przestrzeń. Kiedy jednak są przyjmowane, osoba,
która jest ich „obiektem", pozostanie na miejscu, pozwalając „intruzowi"
pozostać w swej strefie intymnej. Kobieta, aby zmierzyć stopień zaintere
sowania mężczyzny jej osobą, wkroczy w jego strefę intymną, po czym

Dystans w czasie rozmowy możliwy
do zaakceptowania przez większość
mieszkańców miast Zachodu

Mężczyzna, który ma mniejszą prze
strzeń osobistą, zmusza kobietę do
odchylania się, by mogła zachować
wygodny dystans
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zrobi krok do tyłu. Jeśli mężczyzna jest nią zainteresowany, będzie się
starał wejść w jej przestrzeń, gdy tylko będzie do niej mówił.

Im bardziej ludzie czują się ze sobą związani emocjonalnie,
tym bliżej siebie stoją.

To, co dla dwójki W ł o c h ó w było całkowicie naturalnym nawiąza
niem kontaktu, dla Australijczyków nabrało charakteru seksualnego.
Natomiast przybysze ze starego kontynentu uznali, że Australijczycy
są chłodni i nieprzystępni, ponieważ cały czas się od nich odsuwali,
aby zachować dystans dający im poczucie swobody.
Powyższe ilustracje pokazują negatywną reakcję kobiety, której
przestrzeń zostaje natuszona przez wkraczającego w nią mężczyznę.
Odchyla się ona w tył, starając się utrzymać wygodny dystans. Jednak
ów mężczyzna może pochodzić z kraju, w którym strefa osobista jest
mniejsza, będzie więc się przysuwał, by uzyskać satysfakcjonującą dla
niego odległość, co kobieta może zinterpretować jako zachowanie
o podtekście seksualnym.

Dlaczego Japończycy zawsze prowadzą w walcu
Podczas naszych międzynarodowych konferencji zauważyliśmy, że
urodzeni w mieście Amerykanie podczas rozmowy stają z reguły
w odległości od 45 do 122 cm od siebie i nie ruszają się z miejsca.
Jeśli natomiast przyjrzysz się rozmowie Japończyka z Amerykaninem,
zauważysz, że obydwaj powoli zaczynają się przesuwać dookoła sali,
w taki sposób, że Amerykanin się cofa przed próbującym podejść bli
żej Japończykiem. Obaj będą się statali uzyskać najbardziej dla nich
odpowiedni kulturowo dystans. Japończyk mający mniejszą strefę
intymną (25 cm) będzie cały czas postępował do przodu, aby dosto
sować dystans do własnych potrzeb, naruszając jednak tym samym
strefę i n t y m n ą Amerykanina i zmuszając go do zrobienia kroku w tył.
Nagrania tych zachowań, oglądane w przyspieszonym tempie, sprawiają
wrażenie, jakby tych dwoje tańczyło walca, w którym prowadzi Azjata.
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Jest to jeden z powodów, dla których podczas spotkań biznesowych
Azjaci, Europejczycy i Amerykanie spoglądają na siebie podejrzliwie.
Europejczycy czy Amerykanie opisują Azjatów jako „rozpychających
się łokciami" i „nazbyt spoufalających się", natomiast Azjaci odbierają
Europejczyków czy Amerykanów jako „chłodnych", „nieprzystępnych"
i „zdystansowanych". Nieuświadamianie sobie różnic w wielkości strefy
intymnej w różnych kulturach prowadzi do błędnych wniosków i nie
właściwych założeń przedstawicieli jednej kultury na temat drugiej.

Strefy wiejskie i miejskie
Jak wspomnieliśmy wcześniej, wielkość naszej przestrzeni osobistej
wiąże się z gęstością zaludnienia w miejscu, w którym żyjemy. Ludzie
wychowani w słabo zaludnionych rejonach wiejskich potrzebują więcej
przestrzeni osobistej niż ci, którzy dorastali w tłocznym mieście. Obser
wując, jak daleko ktoś wyciąga rękę przy powitaniu, można stwierdzić,
czy pochodzi on ze wsi czy z miasta. Mieszczuchy mają zwykle 45-centymetrową przestrzeń osobistą, tyle też wynosi odległość pomiędzy
nadgarstkiem a tułowiem, kiedy witają się przez podanie ręki.

Powitanie dwóch mężczyzn z mia
sta, którzy wyciągają ręce na
45 centymetrów

Pozwala to dłoniom spotkać się na neutralnym terytorium. Ludzie
dorastający w małych, słabo zaludnionych miasteczkach mogą mieć
przestrzeń o promieniu jednego metra, a nawet większą, i tyle też wy
nosi średnia odległość od nadgarstków do tułowia podczas wymiany
uścisków dłoni.
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Odległość między dwoma
witającymi się ludźmi z małego
miasteczka sięga 1 metra

Mieszkańcy terenów wiejskich zwykle opierają się mocno całymi
stopami na ziemi i pochylają do przodu, podając ci dłoń, natomiast
mieszkaniec miasta zrobi w tym celu krok naprzód. Ludzie dorastający
w rzadko zaludnionych rejonach mogą mieć jeszcze większą potrzebę
przestrzeni osobistej, sięgającą nawet 6 m. Często wolą nie podawać
sobie rąk, tylko pomachać z pewnej odległości.

Ludzie z rzadko zaludnio
nych rejonów stoją w bez
piecznej dla siebie odległości

Pochodzący z miasta sprzedawcy sprzętu rolniczego skrzętnie wy
korzystują tę wiedzę w swojej pracy. Biorąc pod uwagę, iż rolnik może
mieć przestrzeń osobistą o promieniu 1-2 m lub większą, nadmierne
zbliżenie się i podanie mu ręki mogłoby zostać odebrane przez niego
jako naruszenie terytorium i wywołać negatywną reakcję lub postawę
obronną. Dobrzy sprzedawcy wiedzą doskonale, że najlepsze wyniki
można osiągnąć, witając mieszkańców wsi mocno wyciągniętą ręką,
a tych z naprawdę odludnych miejsc - machając do nich z daleka.
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Terytorium a własność
Nieruchomość należąca do jakiejś osoby lub przestrzeń, z której regu
larnie korzysta, podobnie jak jej osobista „bańka powietrza", stanowi jej
prywatne terytorium, którego będzie bronić. D o m , biuro i samochód
reprezentują ten obszar, a każda z tych rzeczy ma jasno wyznaczone
granice w postaci ścian, bram, płotów i drzwi. Każde terytorium może
mieć kilka „podterytoriów". Na przykład w domu czyimś prywatnym
terytorium może być kuchnia, osoba ta pogoni każdego, kto ośmieli
się tam wejść, kiedy ona z niej korzysta. Biznesmen ma swoje ulubione
miejsce przy konferencyjnym stole; klienci mają swoje ulubione stoli
ki w kawiarniach; m a m a lub tata mają w domu swój ulubiony fotel.
Osoby te zwykle pozostawiają w tych miejscach swoje rzeczy lub często
z nich korzystają, zaznaczając w ten sposób, że ten teren należy do nich.
Amator jakiejś kawiarni może nawet wydrapać inicjały na „swoim"
miejscu przy stoliku, natomiast biznesmen zaznaczy swoje terytorium
przy stole konferencyjnym, rozkładając tam teczkę, długopisy, książki
czy marynarkę w promieniu 45 centymetrów, określających jego strefę
intymną.
Badania przeprowadzone przez Desmonda Morrisa nad miejscami
zajmowanymi przez ludzi w bibliotece wykazały, że pozostawienie książ
ki lub przedmiotu osobistego użytku na stole w czytelni rezerwowało
to miejsce średnio na około 77 minut, natomiast pozostawienie kurtki
na krześle - na dwie godziny. W domu członek rodziny może zaznaczyć
ulubione krzesło, zostawiając na nim swoje rzeczy, takie jak torebka czy
czasopismo, roszcząc sobie w ten sposób do niego prawo.
Jeśli pan domu poprosi gościa, by usiadł, a ten niechcący zajmie
„niewłaściwe" krzesło, gospodarz może się wzburzyć tym naruszeniem
jego terytorium i przyjąć postawę obronną. Proste pytanie: „Na którym
krześle zwykle pan siada?" pomoże ci uchronić się przed popełnieniem
„terytorialnej" gafy.
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Terytorium samochodu
Kierowcy mogą reagować w sposób zupełnie odmienny od swych nor
malnych, społecznych zachowań.
Wygląda na to, że pojazd wpływa na powiększenie się naszej prze
strzeni osobistej. W niektórych przypadkach terytorium to powiększa
się dziesięciokrotnie, tak więc kierowca rości sobie prawo do przestrzeni
w promieniu 8-10 m z przodu i z tyłu samochodu. Kiedy ktoś zajeżdża
mu drogę, nawet jeśli robi to w bezpieczny sposób, u kierowcy mogą
zajść fizjologiczne zmiany: może on wybuchnąć złością, a nawet zaata
kować drugiego kierowcę. Takie zachowanie jest znane pod pojęciem
„drogowej furii". Porównaj to z sytuacją w windzie, kiedy ktoś wślizguje
się tuż przed jakąś osobę, naruszając jej terytorium. W takiej sytuacji
normalną reakcją będą przeprosiny, przez co osoba ta zwykle nie ma do
intruza żadnych pretensji. Jest to reakcja diametralnie różna od tego,
co się dzieje, gdyby tej samej osobie zajechano drogę.

Wielu ludzi sądzi, że gdy siedzą w samochodzie,
są dla innych niewidoczni. Dlatego właśnie robią tam na
oczach wszystkich to, co normalnie robiliby
jedynie w samotności.

Dla niektórych samochód staje się ochronnym kokonem, w któ
rym mogą się schować przed światem zewnętrznym. Jadąc wolno
przy krawężniku, mogą stanowić takie samo zagrożenie jak kierowcy
z powiększoną przestrzenią osobistą. Włosi, mający potrzebę mniejszej
przestrzeni, często oskarżani są o „siedzenie na ogonie" czy natarczy
wość, ponieważ podjeżdżają bliżej, niż jest to kulturowo akceptowane
w innych krajach.
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Wykona] test
Spójrz na poniższą ilustrację i pomyśl, biorąc pod uwagę tylko przestrzeń
dzielącą te dwie osoby, co może się między nimi dziać. Kilka prostych
pytań i dalsza obserwacja mogą cię naprowadzić na właściwą odpowiedź
i pomóc ci uniknąć poczynienia niewłaściwych założeń.

Kto jest kim i skąd pochodzi:

W takiej sytuacji moglibyśmy przyjąć jedno z następujących zało
żeń:
1. Oboje są mieszkańcami miasta, a mężczyzna stara się poderwać
kobietę.
2. Mężczyzna ma mniejszą strefę intymną i niechcący narusza tę strefę
u kobiety.
3. Kobieta wywodzi się z kultury, w której przyjęta jest mniejsza strefa
intymna.
4. Tę parę łączy emocjonalna więź.

Podsumowanie
Ludzie mogą być do ciebie przyjaźnie nastawieni lub odrzucić cię
w zależności od stopnia, w jakim szanujesz ich przestrzeń osobistą. To
tłumaczy, dlaczego człowiek niefrasobliwy, który ciągle poklepuje po
ramieniu nowo poznane osoby lub często dotyka rozmówców w trakcie
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rozmowy, jest przez wszystkich skrycie nielubiany. Wiele czynników
może wpływać na wielkość dystansu, jaki ktoś ustala podczas relacji
z innymi, tak więc mądrze jest wziąć pod uwagę wszystkie czynniki,
zanim wydamy w tej sprawie ostateczny osąd.

Rozdział 10

JAK NOGI UKAZUJĄ TO,
CO CHCEMY ZROBIĆ

Mark siedział z szeroko rozstawionymi nogami, gładząc krawat i bawiąc się
solniczką. Nie zauważył, że od 20 minut skrzyżowane nogi jego rozmówczyni
zwrócone są w stronę najbliższego wyjścia ewakuacyjnego

I

m bardziej jakaś część ciała jest oddalona od mózgu, tym mniej
zdajemy sobie sprawę, co ona robi. Na przykład większość ludzi
ma świadomość tego, co mówi ich twarz, jaką ma mimikę i wyraz,
możemy przecież „zrobić dobrą minę do złej gry", „spojrzeć na kogoś
z wyrzutem", „zacisnąć zęby ze złości" czy „wyglądać na zadowolo
nego", kiedy babcia po raz kolejny obdarowuje nas na urodziny parą
okropnych gaci. Zdecydowanie mniej wiemy, co się dzieje z naszymi
rękami i dłońmi, a w następnej kolejności - z klatką piersiową i brzu
chem. Najmniej zaś jesteśmy świadomi naszych nóg, a niemal zupełnie
nieświadomi tego, co robią nasze stopy.
Oznacza to, że nogi i stopy są nośnikiem kluczowych informacji
o naszym zachowaniu i postawie, ponieważ większość ludzi nie jest
świadoma, co z nimi robi, i nigdy nie stara się wykonywać nimi fałszy
wych ruchów, tak jak to jest w wypadku mimiki twarzy. Na pierwszy
rzut oka może się wydawać, że mamy do czynienia z osobą spokojną
i opanowaną, ale jej nerwowe ruchy nogą lub wymachiwanie stopą
w powietrzu wyraźnie zdradzają jej frustrację i chęć ucieczki.

Wymachiwanie stopą to sygnał, że mózg stara się uciec
od tego, czego w danej chwili doświadczamy.
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Sposób chodzenia
Sposób, w jaki ludzie machają rękami podczas chodzenia, obrazuje ich
osobowość - albo to, co dana osoba chciałaby, żebyśmy o niej pomyśleli.
Młodzi, zdrowi i tryskający energią ludzie chodzą znacznie szybciej
niż osoby starsze, zamaszyście wymachują rękami, czasami wyglądają
wręcz jak maszerujący żołnierze. Wynika to częściowo z ich szybkości
poruszania się i większej elastyczności mięśni. Wojskowy marsz to
właśnie przesadzony sposób chodzenia mający na celu zaprezentowanie
młodzieńczości i wigoru żołnierzy. Podobny krok przejęło wielu polity
ków i osób publicznych, chcących podkreślić swoją witalność, dlatego
też tak wielu z nich chodzi zamaszystym krokiem. Kobiety na ogół
machają rękami szerzej niż mężczyźni, ponieważ ich ramiona, lepiej
przystosowane do noszenia niemowląt, bardziej wyginają się do tyłu.

Stopa prawdę ci powie
Przeprowadziliśmy serię eksperymentów wśród menedżerów, któtzy
mieli przekonująco kłamać podczas zainscenizowanych rozmów kwa
lifikacyjnych. Odkryliśmy, że niezależnie od płci, radykalnie zwiększali
oni liczbę nieświadomych ruchów stóp w trakcie kłamania. Większość
zdołała udać wyraz twarzy i starała się kontrolować dłonie, ale prawie
wszyscy byli nieświadomi, co w tym samym czasie robią ich stopy i no
gi. Wyniki te zostały zweryfikowane przez psychologa Paula Ekmana,
który zauważył, że kłamiący ludzie nie tylko częściej poruszali dolną
częścią ciała, ale że jeśli ktoś miał możliwość obserwowania całego ich
tułowia, z większą skutecznością odkrywał blef. To tłumaczy, dlaczego
większość dyrektorów wyższego szczebla czuje się swobodnie, tylko
siedząc za biurkiem z zabudowanym przodem, zza którego nie widać
ich nóg.

Jeśli nie jesteś pewien, czy ktoś cię okłamuje czy nie,
zajrzyj pod biurko.
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Stoły ze szklanym blatem wywołują w nas większe poczucie dyskom
fortu niż te nieprzejrzyste, ponieważ nasze nogi znajdują się na widoku
i przez to nie możemy w pełni panować nad sytuacją.

Po co nam nogi
U ludzi nogi rozwinęły się z dwóch przyczyn: abyśmy mogli się poruszać
i wędrować naprzód w celu zdobycia jedzenia oraz abyśmy potrafili uciec
przed niebezpieczeństwem. Ponieważ ludzki mózg jest zaprogramowany
na owe dwa cele - zmierzania w kierunku tego, co chcemy zdobyć, oraz
ucieczki od sytuacji dla nas niekorzystnej - sposób, w jaki ktoś używa nóg
i stóp, zdradza, w którą stronę tak naprawdę chce podążyć. Innymi słowy,
obserwując nogi, możemy się dowiedzieć, czy nasz rozmówca chce dalej
z nami rozmawiać, czy marzy tylko o tym, by uciec. Pozycja otwarta, czyli
nie skrzyżowane nogi, wyraża otwartość lub dominującą postawę, pozycja
ze skrzyżowanymi nogami zaś świadczy o zamknięciu lub niepewności.
Kobieta, która nie jest zainteresowana mężczyzną, skrzyżuje ramiona
na piersiach i założy nogę na nogę jak najdalej od niego, dając mu do
zrozumienia mową ciała, że „nic z tego nie będzie", podczas gdy kobieta
zainteresowana przyjmie otwartą postawę, zwróconą w jego stronę.

Cztery główne pozycje stojące

I. Na baczność
To oficjalna postawa, która wyraża neutralny stosunek do sytuacji, bez
chęci pozostania czy odejścia. Na spotkaniach damsko-męskich częściej
przyjmują ją kobiety niż mężczyźni, ponieważ pozwala ona złączyć
nogi i w ten sposób wysłać sygnał: „Nie m a m nic do powiedzenia".
Dzieci w wieku szkolnym stają w takiej pozycji w trakcie rozmowy
z nauczycielem, policjanci - gdy rozmawiają z przełożonym, ludzie
na spotkaniu z przedstawicielem rodziny królewskiej oraz pracownicy
w kontaktach z szefem.
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Pozycja na baczność

2. S z e r o k o r o z s t a w i o n e nogi
Jak wspomnieliśmy wcześniej, taka postawa jest typowa dla mężczyzn
i jej celem jest e k s p o n o w a n i e k r o c z a w pozycji stojącej. Obie
stopy opierają się mocno na ziemi, co jasno daje do zrozumienia, że
dana osoba nie ma zamiaru odejść. Pozycja ta jest sygnałem dominacji
w męskim wydaniu, ponieważ podkreśla organy płciowe i przydaje
mężczyźnie charakteru macho.

Eksponowanie krocza — prezentowa
nie męskości

W przerwie meczu sportowcy stają w ten sposób obok siebie i co
jakiś czas poprawiają sobie spodenki w kroku. Nie ma to nic wspólnego
ze swędzeniem, a jedynie podkreśla ich męskość i pokazuje solidarność
z pozostałymi członkami zespołu, którzy również powtarzają ten
gest.
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Typy macko i tak zwani twardziele często eksponują krocze

3. S t o p a do przodu
Ciężar ciała przeniesiony jest na jedno biodro, przez co jedna stopa
wysuwa się do przodu. Średniowieczni malarze często w tej pozycji
przedstawiali mężczyzn o wysokim statusie, ponieważ pozwalała ona
zaprezentować ich wytworne pończochy, buty i spodnie.

Stopa wysunięta do przodu —
wskazuje, dokąd chcemy iść

Pozycja ta stanowi również cenną wskazówkę w odczytywaniu in
tencji, ponieważ kierunek wyznaczany przez wysuniętą stopę jest tym,
w którym dana osoba chciałaby podążyć - to tak, jakby już zaczynała
iść. Kiedy m a m y do czynienia z grupą ludzi, stojąc w takiej pozycji,
wysuwamy stopę w stronę najbardziej interesującej lub najatrakcyj257

niejszej osoby, kiedy zaś chcemy wyjść, kierujemy ją ku najbliższemu
wyjściu.
4. Krzyżowanie nóg
Gdy następnym razem będziesz brał udział w spotkaniu z udziałem
mężczyzn i kobiet, zapewne zauważysz, że w niektórych grupkach ludzie
stoją ze skrzyżowanymi rękami i nogami. Jeśli bliżej się im przyjrzysz,
zauważysz też, że zachowują wobec siebie większy dystans, niż naka
zywałyby to zwyczajowe normy społeczne.

Krzyżowanie nóg w pozycji stojącej

Jeżeli mają na sobie płaszcze lub marynarki, najprawdopodobniej są
one zapięte. Ludzie na ogół przyjmują taką właśnie pozycję, znajdując się
wśród osób, których nie znają zbyt dobrze. Jeżeli z nimi porozmawiasz,
odkryjesz, że jeden lub wielu członków grupy nie zna pozostałych.
Podczas gdy rozsunięte nogi sugerują otwartość lub dominację,
nogi skrzyżowane świadczą o postawie zamkniętej, uległej i obronnej,
ponieważ symbolicznie zamykają dostęp do narządów płciowych.

Nożyczki — „Nie ma nic do powie
dzenia", ale pozostaje na miejscu
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U kobiety pozycja n o ż y c z e k i taka jak na poprzedniej ilustracji
wysyłają dwa komunikaty: „Mam zamiar tu zostać" i „Odmawiam
prawa do kontaktu". Gdy natomiast przyjmuje je mężczyzna, również
prezentuje w ten sposób swój zamiar pozostania, ale chce się także upew
nić, że „nie kopniesz go w czułe miejsce". Rozsunięte nogi eksponują
męskość, złączone - chronią ją. Jeżeli mężczyzna znajduje się w towarzy
stwie innych mężczyzn o niższym statusie, dobrze się czuje, eksponując
krocze, jednak jeżeli przyjmuje taką pozycję wśród mężczyzn o wyższym
statusie, sprawia wrażenie, jakby chciał z nimi rywalizować, i czuje się
narażony n a ich atak. Według badań p o z y c j ę s k r z y ż o w a n y c h
n ó g przyjmują również ludzie niepewni siebie.

W wypadku mężczyzn rozsunięte nogi wyrażają pewność
siebie, złączone - powściągliwość.

Teraz wyobraź sobie, że na tym samym spotkaniu zauważasz in
ną grupę, której członkowie nie krzyżują ramion na piersiach, mają
widoczne wnętrza dłoni, porozpinane marynarki, sprawiają wrażenie
zrelaksowanych i opierają ciężar ciała na jednej nodze, wysuwając drugą
w stronę pozostałych rozmówców. Wszyscy gestykulują, wchodząc i wy
chodząc z przestrzeni osobistej innych osób. Bliższe zbadanie łączących
ich relacji z pewnością wykaże, że masz do czynienia z grupą przyjaciół
lub znajomych. Członkowie pierwszej grupy zaś mogą mieć rozluźnione
twarze i swobodnie ze sobą rozmawiać, ale ich skrzyżowane ręce i nogi
mówią wyraźnie, że w rzeczywistości nie są tak zrelaksowani i pewni
siebie, jak by chcieli.
Spróbuj zrobić tak: przyłącz się do grupy, w której nikogo nie znasz,
i stań z rękami i nogami ściśle skrzyżowanymi, zrób też poważną minę.
Rozmówcy, jeden po drugim, będą również krzyżować ramiona i nogi
i trwać w tej pozycji, dopóki ty, czyli nieznajomy, nie odejdziesz. Po
jakimś czasie odejdź i przyglądaj im się z pewnej odległości, a zobaczysz,
jak kolejno powracają do pierwotnej, otwartej postawy.
Krzyżowanie nóg nie tylko świadczy o negatywnych uczuciach
czy pozycji obronnej, ale sprawia, że dana osoba wygląda niepewnie
i wywołuje taką samą reakcję u innych.
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Przyjmuje pozycję obronną, jest jej zimno czy
„po prostu wygodnie"?
Niektórzy ludzie twierdzą, że wcale nie są nastawieni defensywnie i nie
czują się niepewnie, kiedy krzyżują ręce lub nogi, lecz robią to dlatego,
że jest im zimno. Kiedy ktoś chce ogrzać sobie ręce, wkłada je pod
pachy, a nie wciska pod łokcie, jak w przypadku obronnego krzyżo
wana ramion na piersiach. Ponadto, gdy komuś jest zimno, obejmuje
tułów rękami, a gdy skrzyżuje nogi, zazwyczaj są one proste, sztywne
i mocno ściśnięte, w przeciwieństwie do bardziej swobodnej pozycji
nóg w postawie obronnej.

Najprawdopodobniej jest jej zimno
lub musi iść do toalety

Ludzie, którzy mają zwyczaj krzyżowania rąk i nóg, wolą twierdzić,
że jest im zimno, niż przyznać się, że są spięci, niespokojni czy przyjmują
postawę obronną. Inni zaś mówią po prostu, że „jest im tak wygodnie".
To z pewnością prawda, ponieważ jeżeli ktoś przyjmuje postawę obronną
lub czuje się niepewnie, jest mu wygodnie ze skrzyżowanymi rękami
i nogami, gdyż taka pozycja pasuje do jego stanu emocjonalnego.
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Jak przejść z pozycji zamkniętej do otwartej
Kiedy ludzie w grupie zaczynają czuć się bardziej swobodnie i coraz
lepiej się poznają, wykonują serię ruchów, które przeprowadzają ich od
defensywnej pozycji skrzyżowanych rąk i nóg do rozluźnionej pozycji
otwartej. Procedura otwierania się w pozycji stojącej wygląda wszędzie
tak samo.

/. Są niepewni wobec siebie
nawzajem

2. Otwartość i akceptacja

Pozycję wyjściową stanowi postawa zamknięta, ze skrzyżowanymi
rękami i nogami (rysunek 1). W miarę jak osoby zaczynają czuć się ze
sobą coraz lepiej i nawiązują kontakt, najpierw rozplatają nogi, a stopy
łączą jak w pozycji na baczność. Następnie ręka, która przy skrzyżo
waniu była na wierzchu, otwiera się, podczas mówienia raz na jakiś
czas ukazuje się wnętrze dłoni i ręka ta nie służy już do odseparowania
się od rozmówcy. Może też chwycić drugie ramię, tworząc b a r i e r ę
j e d n e j r ę k i . Następnie mówiący rozprostowuje obie ręce i zaczy
na jedną gestykulować, opiera ją na biodrze lub chowa do kieszeni.
Wreszcie jeden z rozmówców wysuwa stopę do przodu, okazując tym
samym drugiej osobie akceptację (rysunek 2).
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Europejskie skrzyżowanie nóg
Jedna noga jest starannie przełożona przez drugą - 7 0 % osób krzyżuje
lewą na prawej. Taką pozycję skrzyżowanych nóg przyjmują zwykle
Europejczycy i Azjaci.

Europejskie skrzyżowanie nóg

Kiedy ktoś skrzyżuje obie nogi i ręce, oznacza to, że zamknął się
w sobie i nie chce brać udziału w rozmowie. Nasze próby przekonania
go do nawiązania bliższego kontaktu mogą spełznąć na niczym.

Nie jest otwarta, aby porozumiewać
się na jakimkolwiek poziomie

Odkryliśmy, że w środowisku biznesowym osoby siedzące w takiej
pozycji wypowiadają krótsze zdania, odrzucają więcej ofert i zapamię
tują mniej szczegółów z prowadzonych rozmów niż ci, którzy przyjmują
otwartą pozycję rąk i nóg.
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„Amerykańska czwórka"
Jest to wersja eksponowania krocza w pozycji siedzącej, ponieważ uwy
datnia narządy płciowe. Jest stosowana zarówno przez Amerykanów,
jak i mężczyzn z każdej innej zamerykanizowanej kultury, na przykład
młodych Singapurczyków, Japończyków i Filipińczyków. Wskazuje
ona na zadziorne i rywalizacyjne nastawienie. M a ł p y i szympansy
przyjmują podobną pozę, gdy zachowują się agresywnie, ponieważ jeśli
dobrze zaprezentują genitalia, mogą uniknąć uszczerbku na zdrowiu,
spowodowanego zaangażowaniem w walkę. U wszystkich naczelnych
samiec najlepiej prezentujący „klejnoty" jest uznawany przez innych za
zwycięzcę. Mieszkańcy Nowej Zelandii i Australii zarówno krzyżują
nogi na sposób europejski, jak też stosują „amerykańską czwórkę".
Podczas II wojny światowej naziści bacznie przyglądali się osobom
przyjmującym tę pozę, ponieważ świadczyła ona o tym, że na pewno
nie są Niemcami lub długo przebywali w Stanach.

Gotowy do uzasadnienia swojego
punktu widzenia — „amerykańska
czwórka"

„Amerykańska czwórka" wciąż jest niezbyt popularna w wśród
starszego pokolenia Europejczyków, ale zyskuje popularność w różnych
krajach, takich jak Rosja, Japonia, Sardynia i Malta, wśród młodzieży
uzależnionej od amerykańskich filmów i telewizji. Siedzący w ten spo
sób mężczyźni nie tylko są postrzegani jako bardziej dominujący, ale ta
pozycja przydaje im również zrelaksowanego i młodzieńczego wyglądu.
Jednak w pewnych regionach Bliskiego Wschodu i Azji taką postawę
uważa się za obraźliwą, ponieważ odsłania się wtedy podeszwę buta,
czyli część garderoby, która ma styczność z brudem.
Kobiety noszące spodnie także czasami przyjmują tę pozycję, ale
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zazwyczaj jedynie w towarzystwie innych kobiet, a nie mężczyzn, żeby
nie sprawiać wrażenia zbyt męskich lub nie sygnalizować dostępności
seksualnej.
Badania wykazują również, że większość ludzi, podejmując ostatecz
ną decyzję, opiera obie stopy na ziemi, tak więc „amerykańska czwórka"
nie sprzyja prośbie o zdecydowanie się na coś.

Kiedy ciało się zamyka, zamyka się umysł
Pewnego razu uczestniczyliśmy w konferencji, w której publiczność połowę stanowili mężczyźni, połowę kobiety - składała się z około 100
menedżerów i 500 sprzedawców. Omawiano właśnie bardzo kontro
wersyjny problem - sposób traktowania sprzedawców przez korporacje.
Poproszono o zabranie głosu znanego przedstawiciela handlowego,
przewodniczącego stowarzyszenia sprzedawców. Gdy stanął on przed
audytorium, niemal wszyscy menedżerowie płci męskiej i około 2 5 %
menedżerów płci żeńskiej przyjęło pozycję obronną ze skrzyżowanymi
rękami i nogami, co pokazało, jak bardzo obawiają się tego, co zaraz
mogą usłyszeć. Ich obawy były uzasadnione. Sprzedawca wściekał się
z powodu niskich kwalifikacji kadry zarządzającej, mówił też, że jest
to podstawowa przyczyna problemów firm z personelem. W trakcie
całego jego wystąpienia większość zgromadzonych na widowni sprze
dawców albo pochylała się do przodu, wyrażając zainteresowanie, lub
wykonywała gesty oceny. Menedżerowie do końca utrzymywali pozycje
obronne.

Kiedy umysł się zamyka,
ciało robi to samo.

Wtedy sprzedawca zaczął mówić, na czym według niego powinna
polegać rola kierownika względem sprzedawców. Większość mene
dżerów płci męskiej, niemal jak na komendę, zmieniła pozycję na
„amerykańską czwórkę". Było oczywiste, że zastanawiają się nad przed
stawionym przez mówcę p u n k t e m widzenia, co zresztą wielu z nich
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później potwierdziło. Zauważyliśmy, że niektórzy menedżerowie nie
zmienili pozycji. Okazało się, że choć większość również nie zgadzała
się z poglądami prelegenta, niektórzy nie byli w stanie przyjąć „ame
rykańskiej czwórki" z powodów zdrowotnych: otyłości, problemów
z nogami czy artretyzmu.
Jeżeli próbujesz przekonać kogoś, kto siedzi w jednej z omówio
nych pozycji, powinieneś spróbować sprowokować go do jej otwarcia,
zanim przejdziesz do dalszej części rozmowy. Jeśli masz tej osobie coś
do pokazania, poproś ją, aby usiadła obok ciebie albo coś zrobiła, lub
daj jej coś do przytrzymania, tak aby pochyliła się do przodu, żeby coś
zapisać lub wziąć do ręki broszury i próbki. Zaoferowanie herbaty lub
kawy również dobrze działa w takiej sytuacji: trudno skrzyżować ręce
i nogi, nie parząc się przy tym gorącym napojem.

Zablokowana „amerykańska czwórka"
Osoba, która przyjmuje tę pozycję, nie tylko jest nastawiona rywalizacyjnie, ale niejako utrwala „amerykańską czwórkę", przyciskając
nogę jedną lub obiema rękami. Taka grupa gestów świadczy o tym,
że m a m y do czynienia z osobnikiem bezkompromisowym i upartym,
który odrzuca jakąkolwiek opinię oprócz własnej.

Zablokowanie nogi w „amerykań
skiej czwórce" — zamknięta postawa,
rywalizacyjne nastawienie
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Krzyżowanie nóg w kostkach
Męskiej wersji skrzyżowanych kostek często towarzyszą zaciśnięte pięści
oparte na kolanach lub dłonie kurczowo ściskające podłokietniki krzesła
oraz eksponowanie krocza w pozycji siedzącej (zobacz poniżej). Kobieca
wersja trochę się od niej różni: kolana są złączone, jedna stopa może
być bardziej wysunięta w bok, a dłonie spoczywają obok siebie - lub
jedna na drugiej - na udach.

Krzyżowanie nóg w kostkach: kobieta minimalizuje przestrzeń
między rozsuniętymi nogami, mężczyzna — wręcz przeciwnie
Od ponad trzydziestu lat, odkąd przeprowadzamy rozmowy kwa
lifikacyjne i zajmujemy się sprzedażą, zauważamy, że kiedy kandydat
krzyżuje nogi w kostkach, w myślach „gryzie się w język". Gest ten
świadczy o tym, że ktoś skrywa negatywną emocję, niepewność lub
lęk. Zazwyczaj stopy są wówczas wsunięte pod krzesło, pokazując, że
osoba ta zamknęła się w sobie. Kiedy bowiem ludzie są zaangażowani
w rozmowę, ich stopy również się w nią włączają.
Zaobserwowaliśmy również, że oskarżeni siedzący poza salą rozpraw
tuż przed ogłoszeniem wyroku trzykrotnie częściej niż powodzi mocno
krzyżowali nogi w kostkach pod krzesłem, próbując panować nad swo
imi emocjami. Nasze badanie 319 pacjentów poradni stomatologicznych
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wykazało, że 8 8 % krzyżowało nogi w kostkach od razu po wejściu na
fotel dentystyczny. Pacjenci, którzy przyszli jedynie na rutynową kon
trolę, mieli skrzyżowane kostki przez 6 8 % czasu, podczas gdy osoby
przechodzące poważniejszy zabieg robiły to przez 9 8 % czasu.

Więcej ludzi krzyżuje nogi w kostkach na widok
poborcy podatkowego niż dentysty.

W wyniku naszej pracy z policjantami i pracownikami rządowymi,
takimi jak celnicy i urzędnicy skarbowi, przekonaliśmy się, że więk
szość przesłuchiwanych ludzi krzyżuje nogi w kostkach na początku
rozmowy, co może wynikać zarówno z lęku, jak i z poczucia winy.
Pracując z personelem działów kadr, odkryliśmy, że większość kan
dydatów krzyżuje kostki na pewnym etapie rozmowy kwalifikacyjnej,
co świadczy o tym, że skrywają jakieś emocje lub nastawienie. Nierenberg i Calero wykazali, że kiedy ktoś wykonywał ten gest podczas
negocjacji, często oznaczało to, że nie chce iść na ustępstwa. Odkryli
też, że za pomocą technik zadawania pytań w wielu przypadkach udaje
się zachęcić taką osobę do rozplecenia nóg i zmiany zdania.

Zadawanie pozytywnych pytań na temat uczuć danej osoby
może skłonić ją do rozplecenia nóg skrzyżowanych
w kostkach i przyjęcia otwartej pozycji.

We wstępnej fazie badań nad tym gestem odkryliśmy, że zadawanie
pytań o odczucia kandydata sprzyja jego rozluźnieniu i otwieraniu
pozycji nóg - zrobiło to wówczas 4 2 % kandydatów. Zauważyliśmy
jednak, że jeśli pytający podejdzie do aplikanta i usiądzie obok nie
go, usuwając tym samym barierę biurka, większość kandydatów się
rozluźnia i rozplata kostki, a rozmowa przechodzi na bardziej otwarty
i osobisty ton.
Kiedy jakiś czas temu doradzaliśmy pewnej firmie, jak skutecznie
przeprowadzać rozmowy telefoniczne z klientami, poznaliśmy męż
czyznę, który miał pracę nie do pozazdroszczenia - był windykatorem
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należności. Obserwowaliśmy, jak wykonuje kilka telefonów, i zauwa
żyliśmy, że choć rozmawiał swobodnie, przez cały czas krzyżował nogi
w kostkach pod krzesłem, czego nie robił w rozmowie z nami. Na py
tanie „Jak ci się podoba ta praca?", odpowiedział: „Lubię-ją i doskonale
się bawię!" Jednak pozostawało to w sprzeczności z wysyłanymi przez
niego sygnałami niewerbalnymi, choć wyglądał i brzmiał przekonująco.
Zapytaliśmy, czy jest tego pewien. Z a m i l k ł na chwilę, po czym rozplótł
nogi, otworzył dłonie i przyznał, że tak naprawdę doprowadza go to
do szału. Powiedział, że kilkakrotnie w ciągu dnia odbiera telefony od
klientów, którzy są niegrzeczni lub agresywni, a on stara się trzymać
emocje na wodzy, tak aby klienci ich nie wyczuli. Zaobserwowaliśmy
również, że sprzedawcy, którzy nie lubią rozmawiać z klientami przez
telefon, często siadają wówczas ze skrzyżowanymi kostkami.

Syndrom minispódniczki
Kobiety, które noszą krótkie spódniczki, krzyżują nogi i kostki z oczy
wistych powodów. Z nawyku wiele starszych kobiet wciąż siada w tej
pozycji, co może nie tylko wywoływać pewną powściągliwość w nich
samych, ale może też zostać nieświadomie odczytane przez innych jako
sygnał negatywny, przez co kobiety te będą traktowane z rezerwą.

Minispódniczka może sprawić, że kobieta
będzie wyglądała na nieprzystępną.

Zawsze znajdą się osoby, które będą twierdzić, że krzyżują nogi
w kostkach lub przyjmują inną, wyrażającą negatywne nastawienie
pozycję rąk czy nóg tylko dlatego, że „jest im tak wygodnie". Jeśli je
steś jedną z nich, pamiętaj, że każda tego rodzaju pozycja nóg czy rąk
będzie dla nas wygodna, jeżeli przyjmujemy postawę obronną, jesteśmy
nastawieni negatywnie lub chcemy coś ukryć.
Negatywny gest może wzmocnić lub przedłużyć takąż postawę,
a inni ludzie odczytają go jako dowód na to, że jesteś zaniepokojony,
przyjąłeś postawę obronną lub nie chcesz uczestniczyć w rozmowie.
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Ćwicz więc stosowanie gestów pozytywnych i otwartych, ponieważ
dodadzą ci wiary w siebie i sprawią, że inni będą cię lepiej postrzegać.

Splatanie nóg
Ten gest stosują niemal wyłącznie kobiety, a stanowi on cechę cha
rakterystyczną kobiet nieśmiałych i takich, które chcą sprawdzić,
jak to jest być akrobatką. Wierzch jednej stopy mocno zaciska się na
łydce drugiej nogi, co pogłębia niepewność i świadczy o tym, że dana
osoba wycofała się do swojej skorupy jak żółw, bez względu na to, jak
rozluźniona jest górna część jej ciała. Tylko serdeczne, przyjacielskie,,
taktowne zachowanie może ją otworzyć.

Nieśmiałe osoby splatają nogi

Nogi ułożone równolegle
Ponieważ kości nóg kobiet i mężczyzn są trochę inaczej zbudowane,
większość mężczyzn nie jest w stanie usiąść w taki sposób, przez co
pozycja ta stanowi wyraźną oznakę kobiecości. Nic więc dziwnego, że
aż 8 6 % mężczyzn uczestniczących w naszym badaniu oceny pozycji
kobiecych nóg uznało właśnie tę za najbardziej atrakcyjną ze wszystkich
pozycji siedzących.
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Mężczyźni uznali tę pozycję za zdecydowanie najbardziej atrakcyjną ze
wszystkich kobiecych pozycji siedzących

W pozycji tej jedna noga jest przyciśnięta do drugiej, co sprawia,
że nogi wyglądają zdrowiej i bardziej młodzieńczo, a to przemawia do
mężczyzn z p u n k t u widzenia reprodukcji. Właśnie takiego układania
nóg dziewczęta są uczone na kursach ładnego poruszania się i w szkołach
modelek. Nie powinno się tego mylić z zachowaniem kobiety, która
co chwilę krzyżuje i rozplata nogi w obecności mężczyzny, który jej się
podoba - takie zachowanie bowiem ma zwrócić jego uwagę na jej nogi.

Wysuwanie i cofanie nogi
Kiedy jesteśmy zainteresowani albo rozmową, albo rozmówcą, wysu
wamy jedną stopę w jego stronę, aby zmniejszyć dzielący nas dystans.
Jeśli zaś czujemy niechęć lub nie jesteśmy zainteresowani, cofamy stopy,
zwykle pod krzesło, jeżeli rozmawiamy, siedząc.
Na ilustracji obok mężczyzna próbuje okazać swoje zainteresowanie
kobietą, stosując typowe dla przedstawicieli swojej płci gesty zalotne:
wysuwa stopę, rozstawia nogi, eksponuje krocze i rozchyla ramiona,
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On zdecydowanie wchodzi do gry, wysuwając w jej kierunku stopę
i eksponując krocze, ona zaś albo nie podjęła jeszcze decyzji,
albo nie jest zainteresowana

aby wydawać się większym, niż jest w rzeczywistości, i zajmować więcej
przestrzeni.
O n a również stosuje typowo kobiecą pozę mówiącą „nic z tego": nogi
ma złączone, ciało skierowane w przeciwnym kierunku, skrzyżowane
na piersiach ramiona - wszystko po to, aby zajmować jak najmniej
miejsca. Mężczyzna prawdopodobnie tylko traci czas.

Podsumowanie
Nasze stopy wyraźnie mówią, dokąd chcemy podążyć oraz kogo darzy
my sympatią, a kogo nie. Jeżeli jesteś kobietą, nie krzyżuj nóg podczas
spotkań biznesowych z mężczyznami, chyba że nosisz sukienkę o fasonie
w kształcie litery A lub twoja spódniczka sięga poniżej kolan. Widok ko
biecych ud rozprasza prawie każdego mężczyznę i zmniejsza siłę tego, co
kobieta chciałaby mu przekazać. Mężczyzna zapamięta wtedy kobietę,
ale nie będzie w stanie powtórzyć, co mówiła. Wiele pań wkłada kuse
spódniczki na spotkania biznesowe, ponieważ taki wizerunek narzucają
im media - ponad 9 0 % prezenterek telewizyjnych ma na sobie krótkie
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spódniczki i odsłonięte nogi. Jest to spowodowane badaniami, które
wykazują, że widzowie płci męskiej będą dłużej oglądali taki program.
Ale te same badania dowodzą również, że im bardziej kobieta odsłania
nogi, tym mniej mężczyźni pamiętają z tego, co mówiła. Reguła jest
zatem prosta - na spotkaniach towarzyskich możesz eksponować nogi,
natomiast lepiej nie rób tego w pracy. Z kolei jeżeli jesteś mężczyzną,
który utrzymuje zawodowe kontakty z kobietami, obowiązuje cię ta
sama zasada - trzymaj kolana razem.

pusta strona

Rozdział 11

13 NAJCZĘŚCIEJ
SPOTYKANYCH GESTÓW

Główny zestaw męskich gestów, którego kobiety nie mogą znieść w pracy

L

udzie rzadko zastanawiają się nad wrażeniem, jakie wywołuje
wiele rzekomo prostych gestów. Na przykład kiedy dwie osoby
się obejmują i przytulają, zakłada się, że poklepywanie po plecach

pod koniec uścisku jest wyrazem uczucia. Podobnie całowanie „w po
wietrzu" zamiast w policzki, z towarzyszącym temu cmoknięciem, rów
nież jest uznawane za przejaw sympatii. W rzeczywistości poklepujemy
kogoś po plecach, aby, tak jak zawodowi zapaśnicy, zasygnalizować, że
czas zakończyć uścisk. Jeśli czujesz się zmuszony do przytulenia kogoś,
ponieważ tak zrobili wszyscy przed tobą, prawdopodobnie zaczniesz
poklepywać powietrze zamiast pleców tej osoby, jeszcze zanim ją przy
tulisz. Z kolei cmokając, całujemy powietrze, ponieważ tak naprawdę
wcale nie chcemy kogoś pocałować.
Niniejszy rozdział opisuje niektóre najbardziej powszechne gesty
głowy oraz grupy gestów najczęściej s p o t y k a n e w c o d z i e n n y c h
kontaktach z ludźmi.

Większość osób, które przytulając
kogoś, poklepują go po ramieniu,
sugeruje w ten sposób zakończenie
uścisku; osoby przytulające szczerze
zaś trzymają mocno w objęciach.
Ona mocno go przytulała, natomiast
on szybko poklepywał ją po ramieniu
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Skinienie głową
W większości kultur s k i n i e n i e g ł o w ą oznacza „tak", czyli zgodę.
Jest to pochodna ukłonu: w symbolicznym geście zaczynamy ukłon,
ale zatrzymujemy się i poprzestajemy na skinieniu głową. Kłanianie się
jest wyrazem uległości, tak więc skinienie głową oznacza, że zgadzamy
się z punktem widzenia drugiej osoby. Badania osób głuchoniemych
i niewidomych od urodzenia pokazały, że one również używają tego
gestu jako potwierdzenia, a zatem wydaje się, że jest on wrodzonym
sposobem wyrażania uległości.
W Indiach ludzie p r z e c h y l a j ą g ł o w ę z lewej strony na prawą,
i na odwrót, aby powiedzieć „tak". Jest to mylące dla ludzi Zachodu,
gdzie gest ten oznacza wahanie. Jak już wspomnieliśmy wcześniej,
w Japonii skinienie głową niekoniecznie oznacza: „Tak, zgadzam się",
zwykle znaczy: „Tak, słyszę cię".

Skinienie głową jest pochodną ukłonu
będącego wyrazem podporządkowania.
W krajach arabskich wykonuje się pojedynczy ruch głową w górę jako
gest oznaczający „nie", a Bułgarzy kręcą głową, kiedy chcą powiedzieć
„tak", co dla przedstawicieli większości innych narodów znaczy „nie".

Dlaczego powinieneś się nauczyć kiwać głową
Większość osób nigdy nie zastanawiała się nad tym, jak silnym środkiem
perswazji jest kiwnięcie głową. Badania wykazują, że ludzie skłonni
są mówić trzy lub cztery razy więcej niż zwykle, jeśli słuchacz kiwa
głową w regularnych odstępach czasu, trzykrotnie za każdym razem.
Tempo kiwania głową sygnalizuje cierpliwość lub jej brak u słuchacza.
Wolne kiwanie komunikuje, że słuchacz jest zainteresowany słowami
rozmówcy, a więc powinieneś starać się co jakiś czas trzy razy kiwać
głową, kiedy twój rozmówca przedstawia ci swój p u n k t widzenia. Szyb
kie kiwanie natomiast sugeruje rozmówcy, że masz już dość słuchania
i teraz sam chcesz zabrać głos.
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Jak zachęcić do wyrażenia zgody
Gest skinienia głową można wykorzystać na dwa znaczące sposoby.
Język ciała jest nieświadomym, zewnętrznym odzwierciedleniem
uczuć, a więc jeśli jesteś pozytywnie nastawiony, w czasie mówienia
zaczynasz kiwać głową. I na odwrót - jeśli po prostu celowo zaczniesz
kiwać głową, poczujesz przypływ pozytywnych uczuć. Innymi słowy,
pozytywne uczucia skłaniają do kiwania głową, i odwrotnie: kiwanie
głową wywołuje pozytywne uczucia. Po raz kolejny mamy do czynienia
ze związkiem przyczynowo-skutkowym.
Gest ten jest zaraźliwy. Jeśli ktoś skinie głową w twoją stronę, zazwy
czaj robisz to samo, nawet jeśli niekoniecznie zgadzasz się z tym, co dana
osoba mówi. Kiwanie głową stanowi wspaniały sposób nawiązywania
dobrego kontaktu, skłaniania do zgody i współpracy. Kiedy kończysz
każde zdanie pytaniem wymagającym potwierdzenia typu: „Czyż nie?",
„A ty nie?", „Czyż nie m a m racji?", „Prawda, że tak?" i jednocześnie i ty,
i słuchacz kiwacie głowami, twój rozmówca doświadcza pozytywnych
uczuć, co zwiększa szansę na zgodę.

Kiwanie głową skłania rozmówcę
do wyrażenia zgody i współpracy.

Po zadaniu pytania kiwaj głową w trakcie udzielania odpowiedzi
przez rozmówcę, a kiedy skończy mówić, kiwnij głową jeszcze pięć razy
w mniej więcej sekundowych odstępach. Przeważnie zanim doliczysz
do czterech, twój rozmówca zacznie mówić dalej, dostarczając ci dodat
kowych informacji. Tak długo, jak będziesz kiwać głową i zachowasz
milczenie, jednocześnie dotykając podbródka w geście oceniania, nie
pojawi się wyczuwalny przymus, abyś się odezwał, przez co nie będziesz
sprawiał wrażenia, że przesłuchujesz rozmówcę. W trakcie słuchania
dobrze jest dotykać dłonią podbródka i delikatnie go pocierać, ponieważ
jak pokazują badania, taka postawa zachęca do mówienia.
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Kręcenie głową
Badania wykazują, iż gest k r ę c e n i a g ł o w ą , zwykle oznaczający
odpowiedź odmowną, również może być wrodzony, a biolodzy ewo
lucyjni twierdzą, że jest to pierwszy gest, którego uczy się dziecko. Ich
teoria głosi, że kiedy niemowlę ma dosyć mleka, kręci głową z boku na
bok, aby pozbyć się sutka z buzi. Podobnie małe dziecko kręci głową,
kiedy nie chce już jeść i stara się powstrzymać próby nakarmienia go
łyżeczką.

Gest kręcenia głową ma swoje źródło w karmieniu piersią.

Jeśli ktoś stara się o czymś cię przekonać, obserwuj, czy kręci głową,
mówiąc, że się z tobą zgadza. Osoba, która mówi: „Rozumiem twój
p u n k t widzenia", „To brzmi nieźle" lub „Na pewno ubijemy interes",
a jednocześnie kręci głową, może brzmieć przekonująco, ale gestem
sygnalizuje rzeczywiste negatywne nastawienie, tak więc w podobnej
sytuacji lepiej będzie zachować sceptycyzm.
Ż a d n a kobieta nie uwierzy mężczyźnie, który mówi „Kocham cię",
kręcąc przy tym głową. Kiedy Bill Clinton wypowiadał słynne słowa:
„Nie utrzymywałem stosunków seksualnych z tą kobietą" w czasie
śledztwa w sprawie Moniki Lewinsky, nie kręcił przy tym głową.

Podstawowe pozycje głowy
I. Uniesiona głowa

Pozycja
neutralna
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Istnieją trzy podstawowe pozycje głowy. Pierwszą
z nich, czyli t r z y m a n i e u n i e s i o n e j g ł o w y ,
obserwuje się u osób, które mają neutralne nastawienie
do tego, co się dzieje. Głowa pozostaje nieruchoma,
a w rozmowie od czasu do czasu dochodzi do nie
znacznego kiwania. Często też towarzyszy temu gest
oceniania z dłonią pocierającą podródek.

Margaret Thatcher i jej wyzywający
gest z zadartym podbródkiem

Kiedy głowa trzymana jest wy
soko z zadartym podbródkiem,
sygnalizuje to poczucie wyższości,
nieugiętość lub arogancję. Osoba
w y k o n u j ą c a t a k i gest celowo
odsłania gardło oraz optycznie
zyskuje na wzroście, co umożliwia
jej „patrzenie z góry". Duże pod
bródki są wynikiem wysokiego
poziomu testosteronu i dlatego
właśnie wysuwanie p o d b r ó d k a
kojarzy się z siłą i agresją.

2. Przechylanie głowy
Przechylanie głowy wyraża uległość, gdyż powoduje odsłonięcie gardła
i szyi oraz sprawia wrażenie, że dana osoba jest mniejsza, a więc stanowi
mniejsze zagrożenie. Gest ten prawdopodobnie zrodził się z sytuacji,
kiedy dziecko opiera główkę na ramieniu lub piersi rodzica, a jego pełna
uległości i spokoju wymowa jest przez większość osób, w szczególności
przez kobiety, rozumiana instynktownie.
Karol Darwin jako jeden z pierwszych zauważył, że ludzie, podobnie
jak zwierzęta, w szczególności psy, przechylają głowę, kiedy są czymś
zainteresowani. Kobiety wykonują ten gest, kiedy są zainteresowane
mężczyzną, ponieważ uległa, nie zagrażająca kobieta zwykle jest atrak
cyjna dla mężczyzn.
Analiza malarstwa z ostatnich dwóch tysięcy lat
dowodzi, że kobiety trzy razy częściej niż mężczyzn
przedstawiano z przechyloną głową. Podobnie jest

Przechylenie głowy odsłania delikatny obszar
szyi, jednocześnie dana osoba wydaje się mniej
sza i bardziej uległa
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w reklamie, gdzie kobiety rów
nież trzy razy częściej występują
z owym gestem. Wskazuje to, że
na intuicyjnym poziomie większość
osób rozumie, że odkrywanie szyi
oznacza uległość. Jednak w czasie
biznesowych negocjacji z udziałem
mężczyzn kobieta powinna zawsze
trzymać głowę prosto.
Kiedy prowadzisz prezentację
lub wygłaszasz mowę, zadaj sobie
t r u d , aby p o s z u k a ć tego gestu
wśród publiczności. Jeśli zauwa
żysz osoby przechylające głowę
i pochylające się do przodu z jedWiększość ludzi zdaje się instynknoczesnym gestem oceny (dłoń
townie rozumieć gest przechylenia pociera podbródek), możesz być
głowy odkrywający wrażliwą szyję
publiczność rozumie,
p e w i e n j że
co mówisz. Kiedy słuchasz innych
osób, przechyl głowę i kiwnij kilka razy, a twój rozmówca poczu
je do ciebie zaufanie, ponieważ sprawisz wrażenie osoby łagodnej.

3. Pochylenie głowy
Kiedy trzymamy podbródek niżej niż zwykle, sygnalizuje to negatywną,
krytyczną lub agresywną postawę. Grupy gestów krytyczno-oceniających zwykle obejmują głowę trzymaną nisko - oznacza to problem
dla rozmówcy, chyba że dana osoba podniesie głowę lub ją przechyli.
Zawodowi prezenterzy i trenerzytczęsto spotykają się ze słuchaczami
siedzącymi z nisko opuszczonymi głowami i ramionami skrzyżowanymi
na klatce piersiowej.
Doświadczeni mówcy i prezenterzy próbują zaangażować publicz
ność, zanim zaczną prezentację. Działanie takie ma na celu spowodo
wanie, żeby widzowie siedzieli z podniesionymi głowami i okazywali
zainteresowanie. Jeśli taktyka okaże się skuteczna, następnym gestem
wśród publiczości będzie przechylenie głowy.
Anglicy wykonują specyficzny gest powitalny, tak zwane „skręcenie
głowy", który oznacza opuszczenie głowy i jednoczesne przechylenie jej
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w bok. Gest ten pochodzi z czasów średniowiecznych,
kiedy to mężczyźni uchylali kapelusza na przywitanie.
Gest ten ewoluował i najpierw polegał na opuszczeniu
głowy i dotknięciu kapelusza, a obecnie wygląda jak
salutowanie, „skręcenie głowy" lub po prostu dotknię
cie czoła.

Pochylona
głowa oznacza
dezaprobatę
lub zniechę
cenie

Chowanie głowy i kulenie ramion
Podniesienie ramion i schowanie pomiędzy nimi głowy pozwala na
ochronę wrażliwej szyi i gardła. Ta grupa gestów jest wykonywana,
kiedy ktoś usłyszy nagle głośny, niespodziewany dźwięk z tyłu lub
przestraszy się, że coś na niego spadnie. W trakcie osobistego lub
służbowego spotkania zaś oznacza uległe przeprosiny i dlatego psuje
wcześniejsze wrażenie pewności siebie.
Kiedy ktoś przechodzi obok rozmawiających, podziwiających wi
dok lub słuchających przemówienia ludzi, odruchowo chowa głowę
między skulone ramiona, starając się wyglądać na mniejszego i mniej
zauważalnego. Gest ten, zwany c h o w a n i e m g ł o w y , wykonują
także podwładni wobec przełożonych, ukazując zależności związane
z władzą i różnicą statusu.

Chowanie głowy między skulonymi
ramionami — kobieta stara się wy
glądać na mniejszą, aby uniknąć
obrażenia kogoś
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Skubanie wyimaginowanych kłaczków
Kiedy ktoś czuje dezaprobatę wobec opinii lub postawy innych osób,
ale nie chce tego ujawnić, wykonuje gesty zastępcze. Są to pozornie
niewinne sygnały, za pomocą których ujawniamy skrywane emocje.
Wyskubywanie wyimaginowanych kłaczków z ubrania jest jednym
z takich gestów. Osoba, która to robi, zwykle spogląda w dół i unika
k o n t a k t u wzrokowego, jednocześnie wykonując drobne, z pozoru
nieistotne ruchy. Jest to powszechny sygnał dezaprobaty i znak, że
danej osobie nie podoba się to, co słyszy, nawet jeśli pozornie się z tym
zgadza.

Osoba skubiąca ubranie skrywa
własną opinię i woli jej nie ujawniać

W takiej sytuacji najlepiej jest rozłożyć ręce i spytać: „Co o tym
myślisz?" lub „Widzę, że masz jakieś przemyślenia na ten temat, czy
możesz się nimi ze m n ą podzielić?" Następnie oprzyj się na krześle,
trzymając odchylone ramiona i otwarte dłonie, i zaczekaj na odpowiedź.
Jeśli dana osoba nadal będzie się z tobą zgadzać, kontynuując jednak
skubanie ubrania, może należy wziąć pod uwagę bardziej bezpośrednie
metody, aby dotrzeć do ukrytej krytyki.

Jak pokazujemy gotowość do działania
Aby wydać się większe, niż są w rzeczywistości, przed walką lub podczas
zalotów, ptaki stroszą pióra, ryby się nadymają, a psy i koty jeżą sierść.
Jednak człowiek współczesny nie jest już porośnięty sierścią i nie może
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nadawać sobie imponującego wyglądu za jej pomocą, kiedy czuje się zły
lub przestraszony. Kiedy opowiadamy straszny film, często mówimy:
„włosy stanęły mi dęba"; kiedy się złościmy, rzucamy: „cały się zjeżyłem";
kiedy ktoś n a m się bardzo podoba, m a m y „gęsią skórkę". Wszystko to
są mechaniczne reakcje ciała na określone okoliczności, które sprawiają,
że chcemy wydawać się więksi, i są powodowane działaniem mięśni
przywłosowych, starających się unieść naszą nie istniejącą sierść. Współ
cześni ludzie wymyślili nowy gest, dzięki któremu wizualnie osiągają
większy rozmiar - p o z y c j ę z r ę k a m i n a b i o d r a c h .
Pozycję z rękami na biodrach przyjmują dziecko kłócące się z rodzi-

Uniesione i spiczaste łokcie pokazują gotowość do dominacji. Łokcie trzymane
blisko ciała i przechylona głowa zaś to wyraz uległości
cami, lekkoatleta przed startem, bokser przed walką oraz mężczyźni wy
syłający niewerbalne wyzwanie innym wkraczającym na ich terytorium.
W każdym z tych wypadków osoba trzyma ręce na biodrach jako znak,
że gotowa jest podjąć zdecydowane działanie. Gest ten pozwala n a m
fizycznie zajmować więcej ptzestrzeni, a uniesione łokcie, wyglądające
jak broń, mają za zadanie powstrzymać innych przed zbliżaniem się.
Na w p ó ł uniesione ramiona wyrażają gotowość do ataku - pozycję taką
przyjmuje kowboj w trakcie strzelaniny. Nawet gdy trzymamy tylko
jedną rękę na biodrze, wysyłamy ten sam komunikat, szczególnie jeśli
wskazujemy nią ewentualną ofiarę. Gest ten jest spotykany na całym
świecie, a jego wymowa jest jeszcze silniejsza na przykład na Filipinach
i w Malezji, gdzie oznacza on także złość lub oburzenie.
Ów gest „gotowości", jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że - jak
wspomnieliśmy wcześniej - dana osoba gotowa jest podjąć zdecydowane
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działanie, a jego znaczenie na całym świecie jest lekko nacechowane
agresją. Nazywa się go także „postawą człowieka sukcesu", co odnosi
się do osoby zorientowanej na osiągnięcie celu, która gotowa jest do
niego dążyć lub decyduje się na podjęcie jakiegoś działania. Mężczyźni
często przyjmują tę pozycję w obecności kobiet, aby wyeksponować
swoją zdecydowaną, męską postawę.

Pozycja z rękami na biodrach powoduje, że wyglądasz
na większego, niż jesteś w rzeczywistości,
ponieważ zajmujesz więcej przestrzeni.

Jeśli chcemy precyzyjnie ocenić czyjeś nastawienie, ważna jest obser
wacja zarówno kontekstu, w jakim przyjmowana jest pozycja z rękami
na biodrach, jak i innych towarzyszących jej gestów. Na przykład istotne
jest, czy w trakcie przybierania agresywnej pozycji płaszcz jest rozpię
ty i rozchylony na biodrach czy też zapięty. Zapięty płaszcz oznacza
frustrację, natomiast rozpięty, z rozchylonymi połami, przydaje danej
osobie agresywności, ponieważ eksponując odkryty przód ciała, wyglą
da ona na odważną. Pozycję tę jeszcze bardziej wzmacnia symetryczne
rozstawienie stóp na ziemi lub zaciśnięcie pięści.

Ręce na biodrach: modelki przyjmują
tę pozycję, aby uatrakcyjnić prezento
wany strój

Pozycja z rękami na biodrach, znamionująca agresję i gotowość
do działania, wykorzystywana jest przez zawodowe modelki, które
chcą sprawić wrażenie, że prezentowane stroje przeznaczone są dla
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nowoczesnej, asertywnej i postępowej kobiety. Czasami w tej pozycji
spoczywa na biodrze tylko jedna ręka, podczas gdy druga wykonuje
inne gesty. Taką grupę gestów często wykonują kobiety, które chcą
skupić na sobie uwagę, jednocześnie przenoszą wtedy ciężar ciała na
jedną nogę, wyginając biodra i uwypuklając różnicę obwodu między
talią a biodrami, co sygnalizuje płodność. Pozycja z rękami na biodrach
regularnie przyjmowana jest podczas flirtu zarówno przez mężczyzn,
jak i przez kobiety, kiedy chcą zwrócić na siebie uwagę otoczenia.

Pozycja kowboja
W tej pozycji kciuki są zatknięte za pasek lub kieszenie spodni, a pozo
stałe palce niejako okalają okolice genitaliów, przez co gest ten eksponuje
agresywną seksualność. Jest to poza najczęściej przyjmowana przez
rewolwerowców w westernach, mająca dać do zrozumienia widzowi,
że ich ulubiony bohater jest naprawdę jurny.
Gest ten, żartobliwie nazywany również „gestem długich kciuków",
łączy w sobie dwa elementy: ramiona w pozycji znamionującej goto
wość i dłonie wskazujące na centralną część ciała, zwracające uwagę na
krocze. Mężczyźni wykonują ten gest, kiedy bronią swojego terytorium
lub chcą pokazać rywalowi, że się go nie obawiają. Również u m a ł p
zaobserwowano podobną pozę, chociaż oczywiście bez użycia spodni
czy paska.
Gest ten mówi innym: „Jestem męski - potrafię
rządzić" i dlatego jest głównym atrybutem męż
czyzny wyruszającego na łowy. Każdy mężczyzna,
który rozmawiając z kobietą, stoi w ten sposób - ma
też rozszerzone źrenice i jedną stopę zwraca w jej
kierunku - zostanie z łatwością rozszyfrowany przez
większość pań. Gest ten zdradza mężczyznę, gdyż
mimowolnie daje znać kobiecie, o czym myśli jego
wykonawca.

Pozycja kowboja — jego palce wskazują na
okolicę, którą chciałby wyeksponować
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Kobieta pewna swojej seksualności

M i m o że jest to typowo męska pozycja, kobiety noszące spodnie
także czasem ją przyjmują. Kobieta pewna swojej seksualności, ubrana
w spódnicę lub sukienkę, zatknie kciuki za pasek albo kieszenie.

Mierzenie rywala wzrokiem
Następny rysunek przedstawia dwóch mężczyzn mierzących się wzro
kiem, stojących w charakterystycznych pozach z rękami na biodrach
i k c i u k a m i za p a s k i e m . Biorąc pod uwagę, że są zwróceni
do siebie bokami, a dolne połowy ich ciał są dość rozluźnione, można
przypuszczać, że nieświadomie oceniają się nawzajem oraz że do kon
frontacji raczej nie dojdzie.
Być może mężczyźni ci prowadzą zwykłą czy nawet przyjacielską

Mierzenie rywala wzrokiem
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rozmowę, ale atmosfera pozostanie napięta, dopóki nie opuszczą rąk
i nie zaczną wykonywać bardziej otwartych gestów lub przechylać
głowy.
Gdyby tych dwóch mężczyzn stało bezpośrednio naprzeciwko siebie,
ze stopami mocno opartymi o ziemię i nogami w rozkroku, można by
się spodziewać kłótni, a nawet bójki.

Grupy gestów ukazujące agresywną
postawę

Adolf Hitler, pozując do zdjęć, stawał z rękami na biodrach, aby
sprawiać wrażenie zdecydowanego. Nie mógł jednak powstrzymać się
od błądzenia jedną dłonią po ciele i prób osłaniania swojego pojedyn
czego jądra.

Sprzeczne sygnały: prawa ręka w geście agresji,
lewa próbuje zakryć przód ciała
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Rozstawione nogi
Postawa z szeroko rozstawionymi nogami, będąca prawie wyłącznie
domeną mężczyzn, występuje także wśród młodych małp, które próbują
zdominować inne osobniki. Wolą one nie ryzykować zranienia podczas
walki i zamiast ją podejmować, rozstawiają jak najszerzej nogi - ta,
której nogi są rozstawione najszerzej, zostaje uznana za przywódcę.
Podobnie rzecz się ma z ludźmi - m i m o że pozycja taka przyjmowana
jest zwykle nieświadomie, wywiera na innych bardzo silne wrażenie.
Jeśli jeden mężczyzna stoi z rozstawionymi nogami, inni zazwyczaj
zaczynają go naśladować, aby bronić swojej pozycji w grupie. Jednak
przyjmowanie takiej pozycji wobec kobiet ma bardzo negatywny wy
dźwięk, szczególnie w sytuacji biznesowej, ponieważ kobieta nie może
tej postawy odzwietciedlić.

W sytuacji biznesowej kobieta zwykle czuje się onieśmielona
przez mężczyznę stojącego z szeroko rozstawionymi nogami.

Analiza nagrywanych przez nas spotkań w interesach pokazuje, że
wiele kobiet reaguje w takiej sytuacji skrzyżowaniem nóg i ramion, co
od razu sprowadza je do pozycji obronnej. Nasza rada dla mężczyzn
uczestniczących w tego typu spotkaniach jest prosta: trzymajcie nogi
razem. Jeśli jako kobieta jesteś bezustannie narażona na kontakt z męż
czyzną eksponującym krocze, nie reaguj. Taka poza działa przeciwko
tobie tylko w sytuacji, kiedy przyjmujesz postawę obronną. Zamiast
tego spróbuj mówić w kierunku jego krocza. Odpowiedzi w rodzaju:
„Masz w tym miejscu rację, Bob" lub „Widzę teraz, skąd pochodzisz"
dadzą mu nauczkę, a wypowiedziane w odpowiedniej chwili, wzbudzą
śmiech.
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Noga przełożona przez poręcz krzesła
Również ta pozycja jest przyjmowana głównie przez mężczyzn, ponie
waż także siedzi się z rozstawionymi nogami. Nie tylko sygnalizuje ona
zawłaszczenie krzesła, ale ukazuje też nieformalną, agresywne postawę
mężczyzny.

Nieformalna pozycja, obojętność
i brak zainteresowania

Często można zobaczyć śmiejących się i żartujących przyjaciół,
którzy siedzą w takich pozycjach, jednak zastanówmy się nad wymo
wą tej postawy w innych okolicznościach. Powiedzmy, że podwładny
przychodzi do szefa po radę w sprawie osobistej. Opowiadając o swoim
kłopocie, siedzi na krześle, pochylony do przodu, z rękami na kolanach
i zwieszoną głową, z wyrazem zniechęcenia na twarzy, i mówi cichym
głosem. Szef najpierw słucha, siedząc bez ruchu, a następnie opiera
się i przekłada jedną nogę przez poręcz krzesła. Taka zmiana postawy
oznacza, że w tym momencie szef zaczyna odczuwać obojętność, czyli
brak zainteresowania. Innymi słowy, mało obchodzi go podwładny
i jego kłopoty, a nawet może uważać, że traci czas, wysłuchując wciąż
tych samych historii.
Czym jest spowodowana obojętność szefa? Być może rozważył pro
blem podwładnego i doszedłszy do wniosku, że nie jest on poważny,
stracił zainteresowanie. Może nawet powiedzieć podwładnemu, żeby
się nie martwił i że problem sam się rozwiąże. Dopóki jego noga pozo
staje na poręczy krzesła, dopóty utrzymuje się jego obojętna postawa.
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Kiedy podwładny opuści biuro, szef prawdopodobnie westchnie z ulgą
i powie do siebie: „Dzięki Bogu, że sobie poszedł", a następnie zdejmie
nogę z poręczy.
Pozycja z n o g ą n a p o r ę c z y k r z e s ł a może być irytująca
podczas negocjacji i najlepiej jest skłonić mężczyznę do jej zmiany,
ponieważ im dłużej będzie w niej trwać, tym dłużej będzie się utrzy
mywało jego obojętne lub agresywne nastawienie. Łatwym sposobem
na wymuszenie zmiany pozycji jest poproszenie go, żeby się pochylił
i na coś spojrzał, a jeśli jesteś nieco złośliwy, możesz mu powiedzieć,
że ma pęknięte spodnie.

Siedzenie okrakiem na krześle
Wieki temu mężczyźni używali tarczy do osłony przed dzidami i maczu
gami wroga, w dzisiejszych czasach zaś cywilizowany mężczyzna sięga
po cokolwiek, co ma pod ręką, aby symbolicznie się osłonić w sytuacji
fizycznego lub werbalnego ataku. W tym celu może się kryć za furtką,
drzwiami, płotem, biurkiem, otwartymi drzwiczkami samochodu lub
usiąść okrakiem na krześle.
Mężczyzna siedzący okrakiem na
krześle pragnie dominować i kontro
lować sytuację, jednocześnie osłania
jąc przód ciała

Oparcie krzesła odgrywa tutaj rolę tarczy osłaniającej ciało i może
przydać danej osobie agresywnego, dominującego wyglądu. Siedząc
w ten sposób, mężczyzna ma również szeroko rozstawione nogi w geście
eksponującym krocze, który dodaje tej pozycji męskiej asertywności.
Większość tak siedzących mężczyzn to typy dominujące, które pró
bują przejąć kontrolę nad innymi, kiedy zaczyna nudzić ich rozmowa,
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a oparcie krzesła ma służyć obronie przed jakimkolwiek „atakiem" ze
strony innych członków grupy. Osoba taka zwykle działa dyskretnie
i „dosiada" krzesła prawie niezauważalnie.
Najprostszym sposobem na rozbrojenie kogoś w tej sytuacji jest
stanięcie lub zajęcie miejsca siedzącego za nim, co spowoduje, że po
czuje się on narażony na atak i zmuszony do zmiany pozycji. Taktyka
ta dobrze się sprawdza w grupie, ponieważ osoba siedząca okrakiem na
krześle ma odsłonięte plecy, co wymusza zmianę pozycji.
Co zatem zrobić w sytuacji, gdy rozmawiamy z osobą siedzącą
okrakiem na krześle obrotowym? Próba rozmowy z mężczyzną, który
eksponuje krocze, kręcąc się na karuzeli, jest bezsensowna, dlatego
najlepszym sposobem jest użycie języka ciała. Prowadź rozmowę, stojąc
nad mężczyzną dosiadającym krzesła, patrząc na niego z góry, a także
przysuń się blisko niego, naruszając jego przestrzeń osobistą. Poczuje
się zaniepokojony takim zachowaniem do tego stopnia, że może nawet
spaść z krzesła, próbując się od ciebie odsunąć.
Następnym razem, kiedy odwiedzi cię „dżokej", posadź go na sta
bilnym krześle z poręczami, które nie pozwolą mu przyjąć ulubionej
pozycji. Jeśli nie będzie mógł usiąść okrakiem, najprawdopodobniej
zacznie splatać ręce za głową.

Splatanie rąk na karku
To siedząca wersja pozycji z rękami na biodrach, z wyjątkiem tego, że
dłonie znajdują się teraz za głową, a łokcie są groźnie wycelowane na
zewnątrz. Również ta pozycja jest najczęściej używana przez mężczyzn.
Siedzący w ten sposób mężczyzna chce odstraszyć innych lub poprzez
zasugerowanie im, że sam jest rozluźniony, uśpić ich czujność na mo
ment przed złapaniem ich w pułapkę.
Pozycja ta jest charakterystyczna dla przedstawicieli takich zawodów,
jak księgowy, prawnik, dyrektor działu sprzedaży, a także dla ludzi
mających poczucie wyższości, dominujących lub pewnych siebie w ja
kiejś sferze. Gdybyśmy umieli czytać w myślach takiej osoby, pewnie
usłyszelibyśmy stwierdzenia w rodzaju: „ Z n a m wszystkie odpowiedzi",
„ M a m wszystko pod kontrolą", a może nawet „Może kiedyś będziesz
tak mądry jak ja". Regularnie przyjmują tę pozycję członkowie kadry
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Splatanie rąk na kar
ku: osoba rozluźniona,
pewna siebie, wszyst
kowiedząca, uważa,
że ma więcej bananów
niż jakikolwiek inny
członek stada

zarządzającej, a świeżo mianowani kierownicy zaczynają to robić nagle,
mimo że zanim dostali awans, rzadko siadywali w ten sposób. Pozycję
tę często przyjmują osoby wymądrzające się, onieśmiela ona większość
ludzi. Stanowi także cechę charakterystyczną mężczyzn, którzy uwiel
biają uświadamiać innym, jak wielką posiadają wiedzę, jak również
tych roszczących sobie prawo do danego terytorium.
Splataniu rąk na karku zwykle towarzyszy „amerykańska czwórka"
lub eksponowanie krocza, co pokazuje, że mężczyzna nie tylko czuje
swoją wyższość, ale być może ma także zamiar się spierać lub próbować
zdominować rozmówcę. Istnieje kilka sposobów radzenia sobie z tą
pozycją w zależności od okoliczności. Można na przykład pochylić się
do przodu z odkrytymi dłońmi skierowanymi w górę i powiedzieć:
„Widzę, że się na tym znasz. Czy mogę cię prosić o kilka uwag?", a na
stępnie oprzeć się na krześle i czekać na odpowiedź.

Kobiety szybko zniechęcają się do mężczyzn splatających
dłonie za głową w sytuacjach biznesowych.

Można także położyć jakiś przedmiot nieco poza zasięgiem roz
mówcy i poprosić, aby na niego spojrzał, zmuszając go tym samym do
pochylenia się. Jeśli jesteś mężczyzną, możesz usiąść dokładnie w tej
samej pozycji, ponieważ odzwierciedlanie gestów zawsze stwarza po
czucie równości między rozmówcami. Technika ta nie zadziała jednak
w wypadku kobiety, ponieważ postępując w ten sposób, wyeksponowa
łaby piersi, co postawiłoby ją w niekorzystnej sytuacji. Nawet kobiety
o małym biuście, które usiłują przybrać tę pozycję, są postrzegane jako
agresywne, zarówno przez mężczyzn, jak i przez inne kobiety.
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Gest splecionych na karku dłoni nie działa w wykonaniu kobiet,
nawet gdy mają mały biust.

Jeśli jesteś kobietą i w twojej obecności mężczyzna przyjmuje tę
pozycję, kontynuuj rozmowę, stojąc. To zmusi go do zmiany pozycji
na taką, w której będzie mógł dalej z tobą rozmawiać. Kiedy zmieni
pozycję, usiądź. Jeśli on znowu zacznie, wstań. Jest to pozbawiony
agresji sposób nauczenia innych, aby nie próbowali cię zastraszać.
Jeśli z kolei mężczyzna siedzący w tej pozycji jest twoim przełożonym
i udziela ci reprymendy, onieśmielisz go, naśladując jego postawę. I tak
na przykład osoby pozostające na tym samym szczeblu hierarchii mogą
wykonywać ten gest, aby pokazać równość i zgodność sądów, gdyby
jednak zachował się tak niegrzeczny uczeń na dywaniku u dyrektora
szkoły, wzbudziłby tylko jego złość.
W pewnej firmie ubezpieczeniowej zaobserwowaliśmy, że spośród
trzydziestu kierowników sprzedaży dwudziestu siedmiu regularnie
splatało ręce na karku w obecności swoich przedstawicieli handlowych
lub podwładnych, ale rzadko robili to przy przełożonych. Podczas roz
mowy z przełożonym ci sami kierownicy częściej używali grup gestów
wyrażających uległość lub podporządkowanie.

Gesty wyrażające gotowość
Jedną z najcenniejszych obserwacji z zakresu mowy ciała, jakie może
poczynić negocjator, jest rozpoznanie pozycji siedzącej wyrażającej
gotowość. Kiedy na przykład przedstawiasz swoją ofertę, a na końcu
prezentacji twój rozmówca przyjmie taką pozycję, najprawdopodobniej
uzyskasz zgodę, jeśli teraz o nią poprosisz.
Analiza nagrań sprzedawców rozmawiających z potencjalnymi
klientami ujawniła, ż e jeśli p o z y c j a
gotowość

do

siedząca

wyrażająca

d z i a ł a n i a następowała bezpośrednio p o

geście pocierania podbródka (świadczącym o podejmowaniu decyzji),
w ponad połowie takich sytuacji klient mówił „tak". I na odwrót, jeśli
pod koniec prezentacji oferty klient najpierw pocierał podbródek,
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Klasyczna pozycja wyrażająca
gotowość do działania

a potem przyjmował pozycję ze skrzyżowanymi ramionami, próba
sprzedaży najczęściej kończyła się fiaskiem. Siedząca pozycja wyrażająca
gotowość może także być przyjmowana przez osobę rozgniewaną,
która jest gotowa do innego działania - mianowicie, aby cię wyrzucić.
Prawdziwe intencje ujawnione zostają w grupie gestów bezpośrednio
poprzedzających dane działanie.

Pozycja startowa
Gesty oznaczające chęć zakończenia spotkania to między innymi
pochylanie się do przodu z rękami opartymi na obu kolanach lub

W blokach startowych: na miejsca, gotowi, start! — gotowość zakończenia
spotkania lub rozmowy
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spoczywającymi na poręczach krzesła, jak gdyby dana osoba przygo
towywała się do startu w wyścigach. Jeśli w trakcie rozmowy pojawi
się jeden z tych gestów, powinieneś' przejąć kontrolę, zmienić temat lub
zakończyć rozmowę.

Podsumowanie
Niewerbalne sygnały opisane w tym rozdziale są stosunkowo łatwe do
rozpoznania, ponieważ większość z nich dotyczy postawy całego ciała.
Ważne jest nie tylko zrozumienie wymowy tych gestów: aby móc dobrze
komunikować się z innymi, istotne jest również wyeliminowanie ze
swojego repertuaru sygnałów negatywnych, a także ćwiczenie gestów,
które przynoszą pozytywne efekty.

Rozdział 12

ODZWIERCIEDLANIE
JAK NAWIĄZUJEMY
KONTAKT

Wszyscy ci ludzie wyglądają tak samo, ubierają się tak samo,
mają taką samą mimikę i mowę ciała, lecz każdy z nich powie ci,
że chodzi własnymi ścieżkami

S

potykając kogoś po raz pierwszy, musimy szybko ocenić, czy jest
on do nas nastawiony pozytywnie czy negatywnie, podobnie
jak robi to większość zwierząt, aby przetrwać. Lustrujemy ciało
innej osoby, by sprawdzić, czy porusza się ona i gestykuluje w taki sam
sposób jak my, czyli czy nas „odzwierciedla". Odzwierciedlamy bowiem
nawzajem swoją mowę ciała, aby stworzyć poczucie więzi, akceptacji
i nawiązać kontakt, lecz zwykle nie jesteśmy tego świadomi. W daw
nych czasach odzwierciedlanie pomagało naszym przodkom wpasować
się w większą grupę, jest to także pradawna metoda uczenia się, która
polegała na naśladowaniu zachowań innych.

Jedną z najbardziej dostrzegalnych form odzwierciedlania jest zie
wanie - gdy ktoś zaczyna ziewać, inni robią to samo. Robert Provine
stwierdził, iż ziewanie jest tak zaraźliwe, że nie trzeba nawet widzieć,
jak ktoś ziewa - wystarczy sam widok szeroko otwartych ust. Dawniej
sądzono, że celem ziewania jest dotlenienie organizmu, lecz obecnie
wiemy już, iż jest to forma odzwierciedlania mająca na celu nawiązanie
kontaktu z innymi, a także uniknięcie zachowań agresywnych - tak
jak w przypadku m a ł p i szympansów.

Włożenie takiej samej sukni, jaką ma na sobie inna kobieta,
jest przykładem odzwierciedlenia, którego lepiej unikać.
Ale jeśli dwóch tak samo ubranych mężczyzn
pojawi się na przyjęciu, jest szansa na to,
że zostaną przyjaciółmi do grobowej deski.

Na poziomie niewerbalnym odzwierciedlanie mówi: „Popatrz na
mnie, jestem taki sam jak ty. M a m podobne odczucia i poglądy".
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Nauka odzwierciedlania zachowań na
szych rodziców zaczyna się wcześnie: książę
Filip i miody książę Karol w perfekcyjnie
zsynchronizowanym kroku

To właśnie dlatego na k o n c e r t a c h
rockowych ludzie razem podskakują
i klaszczą lub robią „meksykańską
falę". Synchronia t ł u m u wywołuje
poczucie bezpieczeństwa u poszcze
gólnych osób. Podobnie rzecz się ma
w p r z y p a d k u wzburzonego t ł u m u ,
w którym każdy odzwierciedla agre
sywne zachowania innych - to tłu
maczy, dlaczego wielu zwykle spokojnych ludzi traci w takiej sytuacji
panowanie nad sobą.
Potrzeba odzwierciedlania leży także u podstaw zasady, według któ
rej tworzą się kolejki. W kolejce ludzie chętnie współpracują z osobami,
których nigdy wcześniej nie spotkali i prawdopodobnie nie spotkają
nigdy więcej, przestrzegając niepisanych zasad zachowania podczas
oczekiwania na autobus, załatwiania spraw w banku, zwiedzania
galerii sztuki bądź też walki ramię w ramię w czasie wojny. Profesor
Joseph Heinrich z Uniwersytetu Michigan doszedł do wniosku, że
potrzeba odzwierciedlania jest głęboko zakodowana w naszych móz
gach, ponieważ to dzięki współpracy można zgromadzić większą ilość
pożywienia, zachować lepsze zdrowie oraz zapewnić dobrobyt całym
społecznościom. Tłumaczy to także, dlaczego społeczeństwa doskonale
zdyscyplinowane w odzwierciedlaniu zachowań, takie jak Brytyjczy
cy, Niemcy czy starożytni Rzymianie, z powodzeniem dominowały
w świecie przez całe wieki.
Odzwierciedlanie wprawia innych w stan odprężenia. Jest to tak
skuteczny sposób nawiązywania kontaktu, że, jak pokazują badania
nagrań wideo w zwolnionym tempie, obejmuje to nawet jednoczesne
mruganie, rozdymanie nozdrzy, unoszenie brwi, a wręcz rozszerzanie
źrenic, co jest o tyle niezwykłe, że nie jesteśmy w stanie świadomie
naśladować tych mikrosygnałów.
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Tworzenie dobrych wibracji
Badania nad synchronizacją mowy ciała wykazują, że ludzie, którzy
odczuwają podobne emocje lub nadają na tych samych falach i praw
dopodobnie nawiążą ze sobą dobry kontakt, zaczynają dopasowywać
do siebie nawzajem mimikę twarzy i mowę ciała. „Znajdowanie z kimś
wspólnego języka" w celu stworzenia więzi zaczyna się już we wczesnej
fazie naszego rozwoju w łonie matki, kiedy funkcje naszego organizmu
i bicie serca dopasowują się do rytmu matki. Zatem odzwierciedlanie
to stan, do którego mamy naturalne skłonności.
Obserwując kobietę i mężczyznę we wczesnej fazie zalotów, łatwo
zauważyć, że wykonują synchroniczne gesty, prawie tak jakby tańczyli.
Na przykład kiedy kobieta wkłada do ust łyżkę jedzenia, mężczyzna
ociera kącik ust, lub też on zaczyna zdanie, a ona kończy je za niego.
Kiedy ona ma zespół napięcia przedmiesiączkowego, jemu zachciewa
się czekolady; gdy ona ma wzdęcia, on cierpi na gazy.

Odzwierciedlanie czyjegoś wyglądu i mowy ciała umożliwia stworzenie
wspólnego frontu, a zarazem nie pozwala żadnej ze stron na zdobycie
przewagi nad drugą
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Kiedy ktoś mówi, że odczuwa „dobre wibracje" lub że „czuje się
dobrze" w towarzystwie innej osoby, nieświadomie odnosi się do zja
wiska odzwierciedlania oraz synchronizowania zachowań. Na przykład
będąc w restauracji, można nie mieć ochoty na posiłek z obawy przed
brakiem zsynchronizowania ze współtowarzyszami. Gdy trzeba złożyć
zamówienie, ludzie często sprawdzają, co zjedzą inni. Pytają: „Co ty
będziesz jadł?", bo chcą odzwierciedlić ich zachowanie, spożywając taki
sam posiłek. Odzwierciedlanie jest też jednym z powodów, dla których
muzyka w tle podczas randki działa tak skutecznie, wprawiając parę
we wspólny rytm.

Odzwierciedlanie na poziomie komórkowym
Amerykański kardiochirurg, dr Memhet Oz, ogłosił niezwykłe wyniki
badań nad osobami po przeszczepie serca. O d k r y ł on, że podobnie jak
inne organy, serce również zdaje się zachowywać „pamięć komórkową",
co pozwala niektórym pacjentom doświadczać pewnych emocji odczu
wanych przez dawcę. Co niezwykłe, dr Oz odkrył, że niektórzy biorcy
przejmują gestykulację i postawy dawców, choć nigdy ich nie poznali.
Lekarz doszedł do wniosku, że komórki serca prawdopodobnie instruują
mózg biorcy, aby przejął język ciała dawcy. Natomiast w przypadku osób
cierpiących na takie zaburzenia jak autyzm sytuacja wygląda wprost
przeciwnie - nie potrafią odzwierciedlać bądź naśladować zachowań
innych, co znacznie utrudnia im komunikację. Podobnie jest w przy
padku osób pijanych, których gestykulacja nie jest zsynchronizowana
ze słowami, tak więc niemożliwe jest odzwierciedlanie.
Dzięki zjawisku przyczyny i skutku, celowo przyjmując pewne po
zycje, zaczniesz doświadczać emocji, które im towarzyszą. Na przykład
jeżeli czujesz się pewny siebie, możesz podświadomie wykonywać ręka
mi gest „wieży", który będzie odzwierciedlał twój stan emocjonalny. Jeśli
zaś wykonasz ten gest celowo, to nie tylko zaczniesz się czuć bardziej
pewny siebie, lecz także inni będą cię tak postrzegać. Jest to doskonały
sposób nawiązywania kontaktu z innymi poprzez celowe naśladowanie
ich mowy ciała i postawy.
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Różnice w odzwierciedlaniu między kobietami
a mężczyznami
Geoffrey Beattie z uniwersytetu w Manchesterze odkrył, że kobieta
w sposób instynktowny jest czterokrotnie bardziej skłonna do odzwier
ciedlania zachowań innej kobiety niż mężczyzna innego mężczyzny.
Doszedł on także do wniosku, że kobiety odzwierciedlają również mowę
ciała mężczyzn, natomiast mężczyźni nie są skłonni odzwierciedlać
gestów i postaw kobiet - chyba że w trakcie zalotów.
G d y kobieta mówi, że „widzi", iż ktoś nie zgadza się z opinią grupy,
naprawdę „dostrzega" tę niezgodę. Zauważa, że mowa ciała jednej
z osób nie jest dopasowana do grupy i że osoba ta wytaża swoją nie
zgodę poprzez btak odzwierciedlania mowy ciała reszty grupy. Sposób,
w jaki kobiety są w stanie „dostrzec" niezgodę, złość, kłamstwo czy
uczucie zranienia, zawsze zadziwia większość mężczyzn. Dzieje się tak
dlatego, że mózg mężczyzny nie jest przystosowany do odczytywania
najdrobniejszych szczegółów mowy ciała innych ludzi, nie dostrzega
więc on rozbieżności w odzwierciedlaniu.
Jak już stwierdziliśmy w naszej książce Dlaczego mężczyźni nie
słuchają, a kobiety nie umieją czytać map (REBIS, 2003), mózgi męż
czyzn i kobiet są inaczej zaprogramowane, aby wyrażać emocje poprzez
mimikę twarzy i mowę ciała. Kobieta jest na ogół w stanie zrobić śred
nio sześć głównych min w ciągu dziesięciu sekund słuchania, w celu
odzwierciedlenia, a następnie zareagować na emocje rozmówczyni. Jej
twarz odzwierciedli emocje wyrażone przez drugą kobietę. Dla kogoś
patrzącego z boku może to wyglądać tak, jakby omawiane wydarzenia
przydarzyły się obu kobietom.
Kobieta odczytuje znaczenie przekazu z tonu głosu rozmówcy, a jego
stan emocjonalny z mowy ciała. To właśnie musi uczynić mężczyzna, aby
zwrócić na siebie uwagę kobiety: zainteresować ją i sprawić, by go słuchała.
Większość mężczyzn czuje opory na samą myśl o reagowaniu mimiką
w trakcie słuchania, ale umiejętność ta opłaci się temu, kto ją opanuje.
Niektórzy mężczyźni mówią: „Ona sobie pomyśli, że jestem zniewieściały", ale badania nad tymi technikami wyraźnie pokazują, że
kiedy mężczyzna odzwierciedla mimikę twarzy kobiety, gdy ona mówi,
zostanie przez nią uznany za „troskliwego, inteligentnego, interesującego
i atrakcyjnego".
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Mężczyźni potrafią jednak zastosować mniej niż jedną trzecią m i n
z repertuaru kobiet. Zwykle zachowują kamienną twarz, szczególnie
publicznie, z powodu ewolucyjnej potrzeby ukrywania emocji, aby
odeprzeć ewentualny atak ze strony obcych bądź w celu stworzenia
wrażenia, że potrafią panować nad swoimi uczuciami. Dlatego właśnie
większość mężczyzn, słuchając, wygląda jak posągi.
Pozbawiona emocji maska, jaką staje się twarz mężczyzny, podczas
gdy słucha, pozwala mu panować nad sytuacją, nie oznacza jednak,
że nie odczuwa on emocji. Tomografia mózgu pokazuje, że mężczyźni
odczuwają emocje równie silnie jak kobiety, ale unikają publicznego
ich okazywania.

Co zrobić, jeżeli jesteś kobietą
Klucz do odzwierciedlania zachowania mężczyzny leży w rozumieniu,
że sygnalizuje on emocje nie za pomocą mimiki twarzy, ale mowy
ciała. Większość kobiet ma trudności z odzwierciedlaniem pozbawio
nej wyrazu twarzy mężczyzny, ale oni tego nie oczekują. Jako kobieta
powinnaś ograniczyć mimikę twarzy, aby mężczyzna nie odebrał cię
jako osoby przytłaczającej lub agresywnej. Przede wszystkim jednak
nie odzwierciedlaj tego, co, jak sądzisz, on odczuwa. Może to przy
nieść opłakane skutki, jeżeli źle zinterpretujesz jego emocje. Wówczas
mężczyzna uzna, że możesz przyprawić człowieka o zawrót głowy i że
jesteś roztrzepana. Kobiety, które w relacjach służbowych słuchają,
zachowując bardziej poważną minę, są określane przez mężczyzn jako
inteligentniejsze, bardziej bystre i rozsądne.

Kiedy kobiety i mężczyźni zaczynają się do
siebie upodabniać
Kiedy dwie osoby mieszkają ze sobą przez dłuższy czas i dobrze razem
funkcjonują, często zaczynają się do siebie upodabniać. Dzieje się
tak dlatego, że stale odzwierciedlają swoją mimikę, co powoduje, że
z czasem układ mięśni ich twarzy staje się podobny. Nawet pary, które
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Beckhamowie w ogóle nie są do siebie Czterdzieści lat wzajemnego odzwierpodobni, chyba że się uśmiechną
ciedlania — Beckhamowie na emerytu
rze ze swoim psem Spotem
nie są podobne z twarzy, mogą wyglądać podobnie na fotografiach,
ponieważ podobnie się uśmiechają.
W 2 0 0 0 roku psycholog dr J o h n G o t t m a n z Uniwersytetu im.
J. Waszyngtona w Seattle wspólnie ze swoimi współpracownikami
odkrył, że bardziej narażone na rozstanie są te małżeństwa, w których
jedno z partnerów nie tylko nie odzwierciedla mimiki towarzyszącej
uczuciu szczęścia u drugiego, lecz zamiast tego przybiera pogardliwy
wyraz twarzy. Takie zachowanie bowiem ma wpływ na odczucia szczę
śliwego partnera, nawet gdy nie jest on tego świadomy.

Czy naprawdę przypominamy naszych pupili?
Zjawisko odzwierciedlania można zaobserwować również na przykła
dzie zwierząt, które hodujemy. Nieświadomie wykazujemy tendencję
do faworyzowania tych pupili, które są do nas fizycznie podobne, bądź
tych, które zdają się odzwierciedlać naszą postawę.
O t o kilka przykładów demonstrujących prawdziwość tego stwier
dzenia:
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Czy wybieramy zwierzęta, które są do nas fizycznie podobne':

Naśladowanie przez obserwację
Kiedy następnym razem wybierzesz się na spotkanie towarzyskie lub
uroczystość, w trakcie której dochodzi do interakcji międzyludzkich,
zwróć uwagę na to, ile osób przyjmuje identyczną pozę i gestykulację jak
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ich rozmówcy. Odzwierciedlanie to jeden ze sposobów, w jaki mówimy
innym, że zgadzamy się z ich poglądami. W ten sposób przekazujemy
niewerbalny komunikat: „Jak widzisz, myślę tak samo jak ty". Osoba
o najwyższej pozycji często inicjuje gesty, które są następnie naślado
wane przez innych, zwykle według hierarchii wewnątrz grupy.

Myślimy podobnie

Spójrz na przykład na dwóch mężczyzn stojących przy barze, przed
stawionych na powyższym rysunku. Odzwierciedlają nawzajem swoje
gesty, a więc można założyć, iż rozmawiają na temat, co do którego
podzielają myśli i odczucia. Gdy jeden z nich wykona gest oceny lub

Nawet gdy prezydenci Bush i Chirac nie zgadzają się werbalnie,
nadal odzwierciedlają swoje gesty — co pokazuje, że żywią
do siebie nawzajem szacunek
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przeniesie ciężar ciała na drugą nogę, drugi skopiuje to zachowanie.
Jeden wkłada rękę do kieszeni, drugi robi to samo. Proces odzwiercie
dlania będzie trwał tak długo, jak długo mężczyźni będą się ze sobą
zgadzać.
Odzwierciedlanie zachodzi wśród przyjaciół lub osób o podobnym
statusie, często można również zaobserwować małżeństwa, które cho
dzą, stoją, siedzą i poruszają się w identyczny sposób. Albert Scheflen
odkrył, że ludzie, którzy są sobie obcy, starannie unikają przyjmowania
lustrzanych pozycji ciała.

Dostrajanie głosu
Intonacja i modulacja głosu, szybkość mówienia, a nawet akcent,
również się synchronizują podczas procesu odzwierciedlania, aby dalej
ustanowić wspólną płaszczyznę porozumienia. Proces ten jest znany
jako „dostrajanie" i może nasuwać skojarzenie, jakby dwie osoby razem
śpiewały. Często widzi się, jak mówca wybija rytm rękoma, a słuchacz
dostraja się do niego, potakując głową. Z biegiem czasu relacja się
zacieśnia, a odzwierciedlanie głównych sygnałów mowy ciała słabnie,
gdyż każdy z partnerów zaczyna przewidywać postawy drugiego.
Wtedy głosowe „dostrajanie" staje się głównym sposobem utrzymania
kontaktu.
Nigdy nie mów szybciej niż twój rozmówca. Badania wykazują,
że ludzie mają poczucie, iż „ktoś wywiera na nich presję", kiedy m ó 
wi szybciej niż oni. Szybkość mówienia danej osoby ukazuje tempo,
w jakim jej mózg może świadomie analizować przyswajane informa
cje. Tak więc zawsze mów w takim samym tempie lub trochę wolniej
niż twój rozmówca i odzwierciedlaj modulację i intonację jego głosu.
Dopasowywanie tempa jest niezwykle istotne, gdy chcemy umówić się
telefonicznie na spotkanie, ponieważ głos jest w takiej sytuacji naszym
jedynym środkiem przekazu.
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Celowe nawiązywanie kontaktu
Znaczenie odzwierciedlania to jedna z najważniejszych lekcji dotyczą
cych mowy ciała, jakich możesz się nauczyć. Jest to bowiem wyraźny
sygnał ze strony innych, że się z nami zgadzają lub że nas lubią. Jest to
także sposób, w jaki sami możemy powiedzieć innym, że ich lubimy,
również odzwierciedlając ich mowę ciała.
Jeśli szef pragnie nawiązać kontakt ze zdenerwowanym pracowni
kiem i stworzyć miłą atmosferę, może naśladować jego postawę ciała,
aby ten cel osiągnąć. Podobnie dobrze zapowiadający się pracownik
może odzwierciedlać gesty szefa, próbując w ten sposób mu pokazać,
że się z nim zgadza, kiedy ten prezentuje swój p u n k t widzenia. Dzię
ki tej wiedzy można łatwo wpływać na innych, odzwierciedlając ich
pozytywne gesty i postawę ciała. Skutkuje to wprowadzeniem drugiej
osoby w stan otwartości i odprężenia, gdyż „widzi" ona, że jej p u n k t
widzenia spotyka się ze zrozumieniem.

Odzwierciedlanie mowy ciała
drugiej osoby w celu zaskar
bienia sobie jej sympatii

Z a n i m jednak zaczniesz odzwierciedlać mowę ciała drugiej osoby,
musisz wziąć pod uwagę łączące cię z nią relacje. Wyobraźmy sobie
na przykład, że pracownik niższej rangi poprosił o podwyżkę i został
zaproszony do gabinetu szefa. Wchodzi do środka, a szef prosi go, aby
usiadł, po czym sam splata dłonie z tyłu głowy i przyjmuje postawę
„amerykańskiej czwórki", pokazując tym samym pracownikowi swoją
wyższą, dominującą pozycję. Co by się stało, gdyby podwładny naśla
dował tę dominującą pozę szefa podczas rozmowy o podwyżkę?
Nawet gdyby pracownik mówił w sposób stosowny do swej ran
gi, szef mógłby poczuć się obrażony jego mową ciała, a więc posada
podwładnego mogłaby być zagrożona. Odzwierciedlanie jest także
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Szef odebrałby naśladowanie swo
jego zachowania przez podwład
nego jako oznakę arogancji

skutecznym sposobem na dominujące, władcze osoby, które zawsze
próbują przejąć kontrolę. Księgowi, prawnicy oraz ludzie na stanowi
skach kierowniczych są znani z ciągłego stosowania wyniosłych grup
gestów wobec osób o niższej pozycji. Odzwierciedlając ich zachowanie,
możesz zbić ich z tropu i skłonić do zmiany postawy. Nigdy jednak nie
postępuj tak z szefem.

Ta sama pozycja, mowa ciała i nieduża odległość między stojącymi pokazu
je, że są oni przyjaciółmi, którzy zajmują się podobnymi sprawami i mają
podobne cele
310

Kto kogo odzwierciedla?
Badania wykazują, że kiedy przywódca danej grupy wykonuje pewne
gesty i pozy, jego podwładni zaczną je naśladować, zwykle w kolejności
zgodnej z hierarchią w grupie. Przywódcy zazwyczaj też jako pierwsi
przechodzą przez drzwi, a siadając, wybierają raczej miejsce na końcu
sofy, ławki czy też stołu niż pośrodku. Kiedy do pomieszczenia wchodzi
grupa osób na kierowniczych stanowiskach, ta o najwyższym statusie
zazwyczaj wchodzi pierwsza. Kiedy dyrektorzy siadają w sali posie
dzeń, szef zwykle zajmuje miejsce u szczytu stołu, często najbardziej
oddalone od drzwi. Jeśli szef splata ręce z tyłu głowy, jego podwładni
prawdopodobnie zaczną naśladować tę pozę, z zachowaniem porządku
ważności w grupie. Zjawisko to można zaobserwować podczas zebrań,
kiedy jedni „biorą stronę" innych, odzwierciedlając ich mowę ciała. To
pozwala się zorientować, kto będzie głosował tak samo jak ty, a kto
wybierze przeciwny obóz.
Odzwierciedlanie jest techniką bardzo przydatną w trakcie grupo
wych prezentacji. Zdecydujcie wcześniej, że kiedy osoba przemawiająca
w imieniu grupy wykona jakiś gest bądź też przyjmie jakąś pozę, po-

Bill Clinton był zapewne najpotężniejszym człowiekiem na kuli ziemskiej, ale
kiedy Hilary gestykulowała, to on ją naśladował, a kiedy szli ramię w ramię,
to ona najczęściej wyprzedzała go o krok
311

zostali będą ją naśladować. Metoda ta nie tylko pozwoli wam stworzyć
wyrazisty wizerunek silnego zespołu, lecz może także przestraszyć
waszych konkurentów, którzy zaczną podejrzewać, że coś się szykuje,
choć nie będą mogli się zorientować, o co właściwie chodzi.
Kiedy przedstawiasz jakiś pomysł, p r o d u k t lub usługę dwojgu
ludziom - małżeństwu lub partnerom - obserwacja, kto kogo w tym
związku odzwierciedla, ujawni ci, kto ma rzeczywistą władzę i podej
muje decyzje. Jeśli kobieta pierwsza wykona jakiś gest, choćby naj
mniejszy, na przykład założy nogę na nogę, splecie palce lub wykona
grupę gestów świadczących o krytycznej ocenie, a mężczyzna pójdzie
za jej przykładem, to nie ma sensu pytać go o zdanie - to nie on w tym
związku nosi spodnie.

Wspólna przechadzka — książę Karol
idzie przodem, Camilla krok za nim
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Po wybuchu wojny w Iraku w 2003
roku Tony Blair zaczął odzwiercie
dlać gest Georgea Busha, polegający
na wsuwaniu kciuków za pasek

Podsumowanie
Odzwierciedlanie czyjejś mowy ciała sprawia, że osoba ta czuje się
akceptowana i tworzy się między nami nić porozumienia. Zjawisko to
występuje w sposób naturalny pomiędzy przyjaciółmi i ludźmi o po
dobnym statusie społecznym. Nie odzwierciedlamy natomiast tych,
których nie lubimy bądź nie znamy, np. osób, które przypadkowo jadą
z nami windą lub stoją w kolejce po bilety.
Odzwierciedlanie języka ciała oraz sposobu mówienia innej osoby
jest jedną z najbardziej skutecznych metod natychmiastowego nawią
zywania kontaktu. Kiedy więc spotykasz się z kimś po raz pierwszy,
naśladuj to, jak siedzi, jego postawę, gesty, mimikę twarzy i ton głosu.
Nie minie wiele czasu, a osoba ta zacznie odczuwać, że z jakichś po
wodów cię lubi - opisze cię jako kogoś, z kim „miło jest przebywać".
Dzieje się tak dlatego, że dostrzega w tobie własne odbicie. Tytułem
osttzeżenia warto jednak dodać, że nie powinno się tego robić zbyt
szybko w trakcie pierwszego spotkania, gdyż od czasu opublikowania
naszej pierwszej książki Mowa ciała (Jedność, 2001) wielu ludzi po
znało techniki odzwierciedlania. Książka ta posłużyła również jako
osnowa serialu telewizyjnego, który obejrzało sto milionów ludzi. Kiedy
ktoś przyjmuje pewną pozycję, możesz zrobić jedną z trzech rzeczy:
zignorować to, zrobić coś innego lub odzwierciedlić to zachowanie, co
zaprocentuje w przyszłości. Nigdy jednak nie naśladuj negatywnych
sygnałów wysyłanych przez innych ludzi.

Rozdział 13

TAJEMNE ZNAKI:
PAPIEROSY, OKULARY
I MAKIJAŻ

P

alenie t y t o n i u stanowi z e w n ę t r z n ą oznakę wewnętrznego
wzburzenia lub konfliktu - czynność ta ma mniej wspólne
go z uzależnieniem od nikotyny, a bardziej stanowi wyraz
potrzeby dodania sobie otuchy. Jest jedną z czynności przemieszczeniowych i mechanizmów obronnych, jakie podejmujemy w dzisiejszym
nerwowym życiu, aby złagodzić napięcia powstałe w wyniku spotkań
na gruncie zawodowym i towarzyskim. Na przykład większość osób
stresuje oczekiwanie na usunięcie zęba u dentysty. Palacz może ukryć
swój niepokój, wymykając się na papierosa, osoba niepaląca zaś wyko
nuje inne rytuały, na przykład może poprawiać fryzurę czy ubranie, żuć
gumę, obgryzać paznokcie, bębnić palcami, uderzać stopą o podłogę,
drapać się po głowie, poprawiać spinki od mankietów, bawić się jakimś
przedmiotem lub wykonywać jakiekolwiek inne gesty, które wyrażają
jej potrzebę pokrzepienia. Z tego samego powodu powszechne jest
również noszenie biżuterii, która batdzo dobrze się nadaje do bawienia
się, można też ptzenieść na nią swój brak poczucia bezpieczeństwa, lęk,
niecierpliwość lub brak pewności siebie.
Badania pokazują wyraźny związek pomiędzy tym, czy dziecko było
karmione piersią, a prawdopodobieństwem, że w życiu dorosłym zosta
nie palaczem. Odkryto, że dorośli, którzy jako niemowlęta byli przez
większość czasu karmieni butelką, stanowią największą oraz najbardziej
uzależnioną grupę palaczy, natomiast im dłużej dziecko było karmione
piersią, tym mniejsze było ryzyko, że w przyszłości zacznie palić. Wy
nika z tego, że dzieci karmione piersią zaspokajają potrzebę ukojenia
i więzi, czego nie zapewnia butelka, na skutek tego karmione butelką
dzieci jako osoby dorosłe nadal poszukują komfortu psychicznego, ssąc
różne rzeczy. Palacze sięgają po papierosy z tego samego powodu, dla
którego dzieci ssą kocyk lub kciuk.
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Dzieci karmione butelką są trzy razy bardziej
narażone na to, że zostaną nałogowymi palaczami,
niż dzieci karmione piersią.

Według badań, palacze nie tylko trzykrotnie częściej ssali kciuk
jako dzieci, ale również są bardziej neurotyczni niż niepalący, częściej
doświadczają też fiksacji na fazie oralnej, widocznej w takich gestach,
jak wkładanie do ust oprawek okularów, obgryzanie paznokci, gryzie
nie końcówki długopisu, przygryzanie warg oraz obgryzanie ołówka,
które mogłoby zawstydzić niejednego bobra. Najwyraźniej u dzieci
karmionych butelką nie zostało zaspokojonych wiele pragnień, między
innymi potrzeba ssania i poczucia bezpieczeństwa.

Dwa typy palaczy
Istnieją dwa zasadnicze typy palaczy: nałogowcy i palący dla towa
rzystwa.
Badania pokazują, że krótkie, szybkie zaciąganie się papierosowym
dymem stymuluje mózg, dając podwyższony poziom świadomości,
podczas gdy długie i powolne działa jak środek uspokajający. Nałogo
wi palacze są uzależnieni od uspokajającego działania nikotyny, które
pomaga im radzić sobie ze stresem, dlatego też dłużej i wolniej się
zaciągają i palą także w samotności. Palący dla towarzystwa zwykle
robią to jedynie w obecności innych ludzi lub „do piwa". Oznacza to,
że dla nich palenie jest pewnego rodzaju przedstawieniem, które ma
wywrzeć określone wrażenie na innych. W paleniu towarzyskim przez
2 0 % czasu od momentu zapalenia papierosa do jego zgaszenia palacz
krótko i płytko się zaciąga, natomiast przez pozostałe 8 0 % czasu wy
konuje z papierosem serie specjalnych gestów i tytuałów mowy ciała.

Palenie dla towarzystwa stanowi w większości
element społecznego rytuału.
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W badaniu przeprowadzonym przez Andy'ego Parrota z Uniwersy
tetu East London 8 0 % palaczy stwierdziło, że czują się mniej zestreso
wani, kiedy palą. Poziom stresu u dorosłych palaczy jest jednak niewiele
wyższy niż u osób niepalących i wzrasta wraz z rozwojem uzależnienia.
Parrot odkrył także, że rzucenie palenia w rzeczywistości prowadzi do
obniżenia poziomu stresu. Obecnie badania naukowe dowodzą, że pa
lenie nie służy poprawie nastroju, ponieważ uzależnienie od nikotyny
zwiększa, a nie zmniejsza poziom stresu. Rzekomy efekt relaksacyjny
polega jedynie na złagodzeniu napięcia i rozdrażnienia pojawiających
się u palacza w miarę redukcji ilości nikotyny w organizmie. Innymi
słowy, palacz czuje się dobrze w czasie palenia, a jest zestresowany,
kiedy nie pali. Oznacza to, że aby czuć się dobrze, zawsze musi mieć
w ustach zapalonego papierosa! Co więcej, palacze, którzy rzucili pale
nie, z czasem stają się mniej zestresowani. Nałóg palenia powstaje jako
reakcja na napięcie i stres pojawiające się wraz ze spadkiem poziomu
nikotyny we krwi.
Badania pokazują, że spadek nastroju występuje w ciągu kilku ty
godni po rzuceniu palenia, po czym następuje radykalna poprawa od
momentu, kiedy nikotyna zupełnie znika z organizmu, co redukuje jej
łaknienie i wynikający z niego stres.

Palenie przypomina uderzanie się w głowę młotkiem kiedy przestajesz to robić, czujesz się dobrze.

M i m o że palenie jest w wielu miejscach i sytuacjach zakazane,
dobrze jest rozumieć związek pomiędzy mową ciała towarzyszącą
tej czynności a nastawieniem palacza. Gesty związane z paleniem
odgrywają znaczącą rolę w ocenie stanu emocjonalnego osoby, która
je wykonuje, ponieważ zwykle mają przewidywalny, zrytualizowany
charakter, który jasno wskazuje na stan umysłu palacza oraz to, co
pragnie on osiągnąć. Rytuały związane z paleniem to między innymi
postukiwanie, skręcanie, strzepywanie, wymachiwanie papierosem oraz
inne minigesty wskazujące na to, że dana osoba doświadcza większego
napięcia niż zwykle.
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Różnice między palaczami a palaczkami
Kobiety palą, najczęściej trzymając papierosa wysoko w odgiętej do tyłu
dłoni, w geście ukazującym nadgarstek, przy otwartej postawie ciała.
Palący mężczyźni trzymają nadgarstek prosto, tak aby uniknąć gestu
świadczącego o zniewieściałości, oraz opuszczają dłoń z papierosem
poniżej poziomu klatki piersiowej po wydmuchnięciu dymu, osłaniając
przez cały czas przód tułowia.
Palących kobiet jest dwa razy więcej niż palących mężczyzn, przed
stawiciele obu płci zaciągają się jednym papierosem tyle samo razy, ale
mężczyźni dłużej trzymają dym w płucach, przez co bardziej narażają
się na raka płuc.

Kobiety używają papierosa, aby w towarzystwie wyeksponować otwartą
pozycję ciała i pokazać nadgarstek. Mężczyźni podczas palenia utrzymują
zamkniętą pozycję i wolą nie unosić demonstracyjnie papierosa

Mężczyźni często trzymają papierosa jak w szczypcach, szczególnie
jeśli starają się wyglądać na tajemniczych, i chowają go w dłoni. Gest
ten często wykonują w filmach aktorzy, którzy grają twardzieli lub
podejrzanych, podstępnych facetów.
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Palenie jako eksponowanie seksualności
Film i reklama zawsze przedstawiały palenie jako czynność seksowną.
Jest ona jeszcze jedną okazją do podkreślenia różnic między płciami: po
zwala kobiecie na ukazanie nadgarstka (bardziej szczegółowo omówimy
to w rozdziale 15), przyjęcie otwartej postawy wobec mężczyzny oraz na
posługiwanie się papierosem jako fallicznym przedmiotem uwodziciel
sko trzymanym w ustach. Mężczyzna natomiast może podkreślić swoją
męskość, tajemniczo i uwodzicielsko trzymając papierosa w ukryciu.
Poprzednie pokolenia wykorzystywały uwodzicielski rytuał palenia
jako powszechnie akceptowaną formę zalotów, w której mężczyzna
podawał kobiecie ogień, a ona, dziękując, dotykała jego dłoni i patrzyła
mu w oczy dłużej niż zwykle. Jednak obecnie w wielu miejscach palenie
jest mniej więcej tak popularne jak puszczanie gazów w kombinezonie
astronauty, tak więc „zwyczaje godowe" związane z paleniem prak
tycznie już zanikły. Najważniejszym elementem kobiecego seksapilu
widocznym w czasie palenia jest implikowana uległość - innymi słowy,
paląca kobieta daje delikatnie do zrozumienia, że można ją przekonać
do zrobienia rzeczy, które niekoniecznie leżą w jej najlepszym interesie.
M i m o że wydmuchiwanie dymu prosto w twarz drugiej osobie jest
w większości miejsc nie do przyjęcia, w Syrii jest' postrzegane jako
seksualna zachęta, jeśli mężczyzna zrobi to wobec kobiety!

Jak dostrzec decyzję na „tak" i na „nie"
To, czy paląca osoba ma pozytywne czy negatywne nastawienie do
sytuacji, zdradza kierunek wydmuchiwanego przez nią dymu: do góry
lub w dół. Zakładamy przy tym, że palacze nie dlatego wydmuchują
dym w górę, aby nie dmuchać komuś w twarz, oraz że mają możliwość
wypuszczania dymu w jakimkolwiek kierunku. Osoba, która ma pozy
tywne nastawienie, czuje swą wyższość lub jest pewna siebie w stosunku
do tego, co widzi lub słyszy, będzie przez większość czasu wydmuchiwać
dym w górę. Natomiast osoba mająca negatywne nastawienie, skryte
intencje lub żywiąca jakieś podejrzenia będzie przez większość czasu
wydmuchiwać dym w dół.
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Dym wydmuchiwany w górę: osoba pewna siebie, odczuwająca wyższość, z po
zytywnym nastawieniem. Dym wydmuchiwany w dół: osoba o negatywnym
nastawieniu, skryta, podejrzliwa
W filmach przywódca gangu motocyklowego lub grupy przestępczej
zwykle przedstawiony jest jako twardy, agresywny facet, który w czasie
palenia odchyla głowę mocno do tyłu i z kontrolowaną precyzją wy
dmuchuje dym w kierunku sufitu, aby zademonstrować swoją wyższość
w stosunku do pozostałych. Przeciwieństwo stanowi Humphrey Bogart,
często obsadzany w rolach gangsterów czy twardzieli, który trzyma
papierosa zapaloną końcówkę do dołu i wydmuchuje dym również
w dół kącikiem ust, planując ucieczkę z więzienia lub obmyślając jakiś
inny podstępny plan. Wszystko wskazuje na to, że istnieje też związek
między tempem wydmuchiwania dymu a tym, jak bardzo pozytywne
lub negatywne nastawienie ma palacz. Im szybciej wydmuchujemy dym
do góry, tym bardziej jesteśmy pewni siebie, im szybciej wydmuchujemy
w dół, tym bardziej negatywne jest nasze nastawienie.
Jeśli osoba paląca gra w karty, po dobrym rozdaniu prawdopodo
bnie będzie wydmuchiwać dym do góry, a po słabym - raczej będzie
dmuchać w dół. Niektórzy gracze utrzymują tak zwaną „twarz pokerzysty", nie wysyłając żadnych sygnałów, które mogłyby ich zdradzić,
inni zaś celowo wykonują mylące gesty, aby uśpić czujność przeciw
ników i wzbudzić w nich fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli na
przykład pokerzysta otrzyma cztery takie same figury, a chce zmylić
przeciwnika, może ze zniechęceniem rzucić karty na stół, przeklinać,
skrzyżować ramiona na piersiach i wysyłać niewerbalne sygnały świad
czące o swoim niezadowoleniu. Następnie jednak spokojnie opiera się
na krześle, zaciąga papierosem i wydmuchuje dym do góry. A potem
wykonuje gest „wieży". Pozostali gracze nie powinni wówczas obstawiać
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następnej kolejki, ponieważ prawdopodobnie zostaną pokonani. Obser
wacja gestów towarzyszących paleniu podczas transakcji handlowych
pokazuje, że palacz, poproszony o decyzję, będzie wydmuchiwać dym
w górę, jeśli zdecydował się na zakup, natomiast ten, który postanowił
nie kupować, będzie wydmuchiwał dym w dół.
Pierwsze badanie wśród palaczy, które przeprowadziliśmy w 1978
roku, ujawniło, że palący potrzebują o wiele więcej czasu na podjęcie
decyzji w trakcie negocjacji niż niepalący oraz że rytuał palenia odpra
wiany jest najczęściej w chwilach szczególnego napięcia. Wygląda na to,
że palacze opóźniają podjęcie decyzji, przenosząc uwagę na czynność
palenia. A zatem jeśli zależy ci na szybkim załatwieniu sptawy, prowadź
negocjacje w pokoju, gdzie obowiązuje zakaz palenia.

Palacze cygar
Z powodu swojej ceny i rozmiaru cygara zawsze służyły do eksponowa
nia wyższości. Ważni dyrektorzy, przywódcy gangów oraz inne osoby
na stanowiskach o wysokim statusie społecznym często przedstawiane
są z cygarami. Cygarami świętuje się narodziny dziecka, ślub, zała
twienie ważnego interesu lub wygraną na loterii. Nic zatem dziwnego,
że większość cygarowego dymu wydmuchiwana jest w górę. W czasie
pewnej uroczystej kolacji, podczas której rozdawano cygara, zaobser
wowaliśmy, że na 400 odnotowanych dmuchnięć aż 320 skierowanych
było w górę.

Jak palacze gaszą papierosa
Większość palących wypala papierosa do pewnego miejsca, a następnie
gasi w popielniczce. Kobiety w większości robią to delikatnie, natomiast
mężczyźni częściej rozgniatają papierosa kciukiem. Jeśli osoba paląca
zapala papierosa, a następnie nagle gasi go szybciej niż zwykle, oznacza
to, że postanowiła zakończyć rozmowę. Zaobserwowanie tego sygnału
pozwoli ci przejąć kontrolę nad sytuacją lub skończyć rozmowę,.udając,
że to była twoja decyzja.
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Jak odczytywać sygnały wysyłane za pomocą
okularów
Niemal każdy przedmiot, jakiego używamy, daje n a m możliwość wy
konania szeregu gestów ujawniających nasze prawdziwe intencje, tak
jest również w przypadku okularów. Jednym z najczęstszych gestów jest
wkładanie zausznika oprawki do ust.

Wykorzystanie okularów w celu
zyskania na czasie

Według Desmonda Morrisa wkładanie przedmiotów do ust lub
chwytanie ich wargami jest próbą chwilowego powrotu do poczucia
bezpieczeństwa doświadczanego podczas ssania piersi matki. Oznacza
to, że gest wkładania oprawek okularów do ust w istocie wyraża po
trzebę dodania sobie otuchy.
Jeśli nosisz okulary, możesz czasem mieć poczucie, że patrzysz na
świat przez rolki papieru toaletowego, ale inni postrzegają cię przez to
jako bardziej pilnego i inteligentnego, szczególnie na początku spotka
nia. W pewnym badaniu ankietowani uznali, że ludzie przedstawieni
na zdjęciach w okularach mają o 14 punktów wyższy iloraz inteligencji
w porównaniu z ich zdjęciami bez okularów. Efekt ten trwał jednak
niecałe pięć minut, tak więc może warto rozważyć włożenie okularów
jedynie na krótkie spotkanie.
„Efekt inteligentnego" wyglądu słabnie jednak, kiedy okulary mają
przesadnie duże szkła, kolorowe oprawki w stylu Eltona Johna oraz
oprawki znanych projektantów z bardzo widocznym logo. Noszenie
okularów za dużych w stosunku do twarzy powoduje, że młode osoby
wyglądają na starsze, bardziej pracowite i apodyktyczne.
W naszym badaniu z wykorzystaniem zdjęć twarzy odkryliśmy,
że w sytuacji biznesowej włożenie okularów powoduje, iż dana osoba
opisywana jest jako pilna, inteligentna, konserwatywna, wykształco324

Grube oprawki przydają twarzy bardziej szczerego i inteligentnego wyrazu,
ale nie wtedy, gdy są przerysowane

na i szczera. Im grubsze oprawki, tym częściej pojawiają się podobne
opisy, przy czym nie ma wielkiego znaczenia, czy chodzi o kobietę
czy o mężczyznę. Może to wynikać z tego, iż osoby na kierowniczych
stanowiskach częściej noszą solidne oprawki. Tak więc w środowisku
biznesowym okulary stanowią atrybut władzy. Okulary w delikatnych
lub cienkich oprawkach sugerują bezradność i zdają się mówić, że ktoś
bardziej interesuje się m o d ą niż pracą. Odwrotnie jest natomiast w sy
tuacjach towarzyskich, ale wtedy „sprzedajesz się" jako przyjaciel lub
kolega. Ludziom, którzy pracują na stanowiskach kierowniczych, radzi
my zatem nosić solidniejsze oprawki, aby wywierali silniejsze wrażenie
w takich sytuacjach, jak na przykład odczytywanie budżetu, delikatne
oprawki zaś, gdy chcą wyglądać na osobę miłą lub „swojaka".

Gra na zwłokę
Podobnie jak w wypadku palenia papierosów, do gestu wkładania
zausznika oprawki do ust można się uciec w celu opóźnienia podjęcia
decyzji. Badacze odkryli, że w trakcie negocjacji gest ten pojawia się
najczęściej tuż przed zakończeniem, kiedy prosi się daną osobę o pod
jęcie decyzji. Nieustanne zdejmowanie okularów i przecieranie szkieł
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jest jedną z metod gry na zwłokę. Jeśli gest ten jest wykonywany na
moment przed podjęciem decyzji, najlepiej jest zachować milczenie.
Gesty, które następują tuż po włożeniu zausznika oprawki do ust,
sygnalizują intencje danej osoby i pozwalają czujnemu negocjatorowi
odpowiednio zareagować. Na przykład jeśli ktoś na powrót nałoży
okulary, może to znaczyć, że jeszcze raz chce „się przyjrzeć" faktom.
Odłożenie okularów na bok zaś oznacza chęć zakończenia rozmowy,
z kolei rzucenie ich na stół - symboliczne odrzucenie propozycji.

Zerkanie znad okularów
Aktorzy w filmach z okresu międzywojennego z e r k a l i z n a d
o k u l a r ó w między innymi wtedy, gdy grali krytyczną lub oceniającą
osobę, na przykład srogą nauczycielkę w angielskiej szkole. Często się
zdarza, że ktoś nosi okulary do czytania i jest mu wygodniej spojrzeć
znad szkieł, niż za każdym razem je zdejmować. Jednak każdy, kto jest
w ten sposób obserwowany, będzie się czuł oceniany i kontrolowany.
Zwyczaj zerkania znad okularów może okazać się kosztownym błędem,
ponieważ rozmówca może zareagować na takie spojrzenie negatywnym
gestem, na przykład skrzyżowaniem rąk czy nóg, lub może być skory
do konfrontacji. Jeśli zatem nosisz okulary, zdejmij je, kiedy mówisz,
a włóż z powrotem, słuchając. To nie tylko rozluźni twojego rozmówcę,
ale także pozwoli ci panować nad rozmową. Druga osoba szybko się

Spoglądanie znad okularów budzi strach
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nauczy, że kiedy zdejmujesz okulary, przejmujesz pałeczkę, a kiedy je
wkładasz, ona może mówić.
Soczewki kontaktowe mogą sprawiać wrażenie, że masz rozszerzone
i wilgotne źrenice, a także mogą odbijać światło, przez co przydają
twarzy delikatności i zmysłowości. Jest to jak najbardziej do przyjęcia
w sytuacjach towarzyskich, ale w biznesie, szczególnie dla kobiet, m o 
że przynieść fatalne skutki. Kiedy kobieta nosząca soczewki stara się
sprzedać swoje pomysły biznesmenowi, on zostaje zahipnotyzowany
zmysłowym wyrazem jej oczu i nie dociera do niego ani jedno słowo
z tego, co ona mówi.
Przydymione szkła oraz okulary przeciwsłoneczne są nie do przyjęcia
w sytuacji biznesowej, a także wzbudzają podejrzenia w towarzystwie.
Jeśli chcesz sprawić wrażenie osoby, która postrzega sprawy jasno i wy
raźnie, powinieneś zawsze nosić okulary z przezroczystymi szkłami,
przydymione szkła i okulary przeciwsłoneczne zaś wkładaj tylko na
dworze.

Noszenie okularów na głowie
Ludzie mający ciemne okulary podczas spotkania postrzegani są jako
podejrzani, skryci i niepewni, ale ci, którzy noszą je na czubku-głowy,
sprawiają wrażenie zrelaksowanych, młodzieńczych i „wyluzowanych",
jakby dopiero co wrócili ze wspaniałych wakacji. Dzieje się tak dlatego,
że wyglądają, jakby mieli na głowie dwoje dodatkowych, ogromnych
oczu z wielkimi źrenicami - przypomina to uspokajający efekt, jaki
wywołuje twarz niemowlęcia czy przytulanki z ogromnymi, namalo
wanymi źrenicami.

Efekt rozszerzonych źrenic
„dwóchpar oczu"
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Siła okularów i makijażu
Makijaż zdecydowanie dodaje kobiecie wiarygodności, szczególnie
w pracy. Aby udowodnić tę tezę, przeprowadziliśmy prosty ekspery
ment. Zatrudniliśmy cztery asystentki o podobnym wyglądzie, aby
pomogły nam w sprzedaży naszych produktów szkoleniowych w trakcie
seminarium. Każda kobieta otrzymała osobny stolik, a wszystkie były
podobnie ubrane. Jedna z asystentek miała okulary i makijaż, druga
nosiła okulary, ale nie była umalowana, trzecia miała makijaż, a nie mia
ła okularów, natomiast czwarta nie miała ani makijażu, ani okularów.
Klienci podchodzili do stolików i rozmawiali z asystentkami o progra
mach szkoleniowych średnio przez cztery do sześciu minut. Po odejściu
od stolika prosiliśmy ich, aby przypomnieli sobie szczegóły dotyczące
wyglądu i osobowości asystentek oraz aby wybrali z listy przymiotniki
opisujące każdą z nich. Kobieta umalowana i w okularach została opisa
na jako pewna siebie, inteligentna, wyrafinowana i najbardziej spośród
wszystkich otwarta. Niektóre klientki postrzegały ją jako pewną siebie,
ale również chłodną, arogancką i/lub zarozumiałą - co wskazuje, że
uznały ją za potencjalną rywalkę, ponieważ żaden mężczyzna nie opisał
jej w ten sposób. Umalowana asystentka bez okularów otrzymała dobre
oceny za wygląd i autoprezencję, ale niższe za zdolności interpersonalne,
takie jak umiejętność słuchania i nawiązywania kontaktu.

Kobieta umalowana wydaje się
znacznie bardziej pewna siebie.

Asystentki bez makijażu otrzymały najgorsze oceny za zdolności
interpersonalne i prezencję, a noszenie samych okularów bez makija
żu nie miało prawie żadnego wpływu na ocenę. Większość klientek
zauważała brak makijażu, natomiast większość klientów nie mogła
sobie przypomnieć, czy kobieta miała makijaż czy nie. Co ciekawe,
obie kobiety w makijażu zdawały się również nosić krótsze spódnice
niż te nie umalowane, co wskazuje na to, iż makijaż przydaje seksapilu.
Podsumowując, makijaż nadaje kobiecie bardziej inteligentnego, pew
nego siebie i seksownego wyglądu, a połączenie okularów z makijażem
w sytuacjach biznesowych wywiera najlepszy i najbardziej wyraźny
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wpływ na obserwatora. Tak więc posiadanie pary okularów ze zwykłymi
szkłami i noszenie ich w pracy jest doskonałym pomysłem.

Trochę szminki, proszę pani?
Do udziału w jednym z naszych programów telewizyjnych zaprosiliśmy
dziewięć kobiet. Najpierw musiały one uczestniczyć w kilku rozmowach
kwalifikacyjnych prowadzonych zarówno przez kobiety, jak i przez męż
czyzn. W czasie połowy rozmów kandydatki miały na ustach szminkę,
w czasie drugiej połowy - nie. Osoby przeprowadzające rozmowy jasno
określiły swoje nastawienie po eksperymencie - kobiety o ustach uma
lowanych czerwoną i powiększającą optycznie szminką były postrzegane
jako bardziej skupione na sobie i zainteresowaniu mężczyzn, podczas
gdy kobiety skromniej malujące usta i używające przytłumionych liib
pastelowych odcieni szminki wydawały się bardziej rzeczowe i oddane
karierze. Kobiety z nie umalowanymi ustami uważane były za osoby
poważniej niż mężczyźni traktujące swoją pracę, ale za to o mniejszych
umiejętnościach interpersonalnych. Prawie wszystkie kobiety i jedynie
co drugi mężczyzna spośród osób przeprowadzających rozmowy zauwa
żali, że kandydatki miały umalowane lub nie umalowane usta. Ozna
cza to, że kobieta powinna wyraźnie malować usta jaskrawoczerwoną
szminką, kiedy wybiera się na randkę, ale robić skromniejszy i bardziej
powściągliwy makijaż, idąc na spotkanie zawodowe. Jeśli jednak pracuje
w branży promującej kobiecy wizerunek, takiej jak przemysł odzieżowy,
kosmetyczny czy fryzjerstwo, jaskrawe usta mogą być atutem, ponieważ
„sprzedają" kobiecą atrakcyjność.

Sygnały wysyłane za pomocą aktówki
Wielkość aktówki wpływa na nasze postrzeganie pozycji jej właściciela.
Osoba niosąca wielką, wypchaną aktówkę robi wrażenie, że sama wy
konuje całą pracę i prawdopodobnie zabiera jej część do domu, bo nie
potrafi zarządzać czasem. Cienka aktówka natomiast świadczy o tym,
że jej właściciel ogranicza się do najważniejszych spraw i dlatego jego
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status jest wyższy. Zawsze noś aktówkę z boku, najlepiej w lewej ręce,
co da ci swobodę podawania prawej dłoni bez ciągłego przekładania
aktówki. Jeżeli jesteś kobietą, nigdy nie noś jednocześnie aktówki i to
rebki - zostaniesz oceniona jako mniej rzeczowa i niezorganizowana.
Nigdy nie twórz także z aktówki bariery między tobą a rozmówcą.

Podsumowanie
Niezależnie od tego, czy palimy papierosy czy cygara, i niezależnie od
rodzaju przedmiotu lub rzeczy, którą się bawimy czy nosimy, zawsze
nieświadomie wykonujemy przy tym określone, rytualne czynności.
Im więcej takich przedmiotów używamy, tym bardziej komuniku
jemy innym nasze intencje lub emocje. Nauczenie się odczytywania
tych sygnałów zaś da nam dodatkowy zestaw narzędzi do obserwacji
mowy ciała.

pusta strona

Rozdział 14

JAK CIAŁO WSKAZUJE
NA TO, DOKĄD CHCE IŚĆ
UMYSŁ

Często ciało podąża w innym kierunku niż umysł

C

zy kiedykolwiek, rozmawiając z kimś, miałeś wrażenie, że
wolałby on być w tym momencie gdzie indziej, choć wygląda
na to, że lubi twoje towarzystwo? Gdyby sfotografować taką
scenę, dostrzegłbyś prawdopodobnie dwie rzeczy: po pierwsze, głowa tej
osoby jest zwrócona ku tobie, osoba ta wyraźnie się uśmiecha i potakuje
oraz, po drugie, jej ciało i stopy są zwrócone ku komuś innemu bądź
w stronę drzwi. Kierunek, w jakim ktoś zwraca ciało i stopy, wskazuje,
dokąd chciałby się udać.
Na ilustracji poniżej widzimy dwóch mężczyzn rozmawiających ze
sobą w drzwiach. Ten po lewej stronie próbuje utrzymać zainteresowanie
rozmówcy, lecz on najwyraźniej pragnie udać się w kierunku, który
wskazuje jego ciało, chociaż twarz zwraca ku towarzyszowi. Gdyby obaj
mężczyźni byli zainteresowani rozmową, staliby zwróceni do siebie.
W przypadku jakiejkolwiek bezpośredniej rozmowy, gdy jedna
z osób będzie chciała ją zakończyć i wyjść, skieruje ciało ku najbliż
szym drzwiom. Jeśli zaobserwujesz takie zachowania, jest to sygnał, że
powinieneś zrobić coś, co przyciągnie uwagę twojego rozmówcy, albo

Mężczyzna po prawej stronie
pokazuje, że chce wyjść
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skończyć rozmowę na własnych warunkach, zachowując kontrolę nad
sytuacją.

Co mówi kąt ustawienia ciała
I. Pozycje o t w a r t e
Wiesz już, że odległość pomiędzy ludźmi świadczy o stopniu ich zaży
łości i wzajemnego zainteresowania. Kąt, pod jakim zwracają ku sobie
ciała, również niewerbalnie sygnalizuje, jakie mają do siebie nastawienie
i jaki łączy ich związek.
Większość zwierząt sygnalizuje chęć ataku przez frontalne podej
ście do przeciwnika. Jeśli drugie zwierzę przyjmie wyzwanie, również
ustawi się głową w kierunku agresora. Zasada ta odnosi się także do
ludzi. Jeśli jednak zwierzę chce po prostu zbliżyć się do drugiego osob
nika, bez zamiaru zaatakowania, podejdzie bokiem - tak jak robią to

Rozmówcy stoją pod kątem 45 stopni,
aby uniknąć posądzenia o agresję

zaprzyjaźnione psy. Ludzie zachowują się podobnie. Osoba, która chce
zaznaczyć swoją obecność poprzez ustawienie się na wprost rozmówcy,
bezpośrednio twatzą w twarz, jest postrzegana jako agresywna. Nato
miast ten, kto przekazuje dokładnie ten sam komunikat, ale stoi lekko
obrócony w innym kierunku, jest uznawany za człowieka pewnego
siebie, wiedzącego, czego chce, lecz pozbawionego agresji.
334

Aby uniknąć posądzenia o agresję, należy podczas przyjacielskich
pogawędek zwracać ciało pod kątem 45 stopni do rozmówcy, tworząc
razem z nim kąt 90 stopni.
Rysunek na stronie obok przedstawia dwóch mężczyzn zwróconych
w kierunku nie istniejącego punktu, z którym tworzą razem kształt
trójkąta. Kąt, pod jakim stoją, sugeruje, że ich rozmowa jest pozbawiona
agresji, a wzajemne odzwierciedlanie ustawienia ciała świadczy o po
dobnym statusie. Formacja trójkąta oznacza, że do pogawędki może
potencjalnie przyłączyć się osoba trzecia. Jeśli zaakceptują czwartą osobę
w tym gronie, to uformują kwadrat, a w przypadku piątego i szóstego
rozmówcy odpowiednio: koło lub dwa nowe trójkąty.
W pomieszczeniach zamkniętych, takich jak windy, zatłoczone
autobusy czy metro, gdzie nie można zwrócić się do innych pod kątem
45 stopni, obracamy w ten sposób głowy.

2. Pozycje z a m k n i ę t e
Kiedy dwie osoby pragną intymności, kąt ustawienia ich ciał zmienia
się z 45 do 0 stopni, czyli, innymi słowy, osoby te stają dokładnie na
wprost siebie. Kobieta lub mężczyzna, którzy chcą skupić na sobie całą
uwagę drugiej strony, przyjmują właśnie tę pozycję, wykonując zara
zem inne gesty z zalotnego repertuaru. Mężczyzna nie tylko skieruje
wówczas ciało ku kobiecie, lecz także zamknie przestrzeń między nimi,
zbliżając się do jej strefy intymnej. Jeśli kobieta to akceptuje, wystarczy,
że zwróci się ku niemu, pozwalając mu wkroczyć w tę strefę. Odległość
pomiędzy osobami stającymi w p o z y c j i z a m k n i ę t e j jest zwykle
mniejsza niż w przypadku formacji otwartej.
Oprócz wykonywania gestów typowych dla zalotów, rozmawiające
osoby mogą odzwierciedlać nawzajem swoją gestykulację oraz nasilić
kontakt wzrokowy, jeżeli są sobą zainteresowane. Pozycję zamkniętą
mogą także tworzyć osoby, które są do siebie wrogo nastawione, aby
rzucić wyzwanie.
Badania wykazują, że mężczyźni obawiają się ataku z przodu, są
więc nieufni, gdy ktoś zbliża się na wprost nich. Kobiety natomiast
boją się ataku z tyłu, wykazują zatem nieufność w stosunku do osób
podchodzących z tego kierunku. Nigdy więc nie należy stawać na wprost
mężczyzny, którego się właśnie poznało. On bowiem zinterpretuje to
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Bezpośrednie ustawienie ciała na
wprost rozmówcy w pozycji zamknię
tej stanowi próbę skupienia na sobie
całej jego uwagi

jako agresję, jeżeli jesteś' mężczyzną, lub seksualną zaczepkę, jeżeli
jesteś kobietą. Mężczyźni mogą podchodzić do kobiet z przodu lub
pod kątem 45 stopni.

Jak wykluczamy innych
Kolejna ilustracja pokazuje pozycję otwartą p o d kątem 45 stopni,
utworzoną przez dwie osoby zapraszające w ten sposób do rozmowy
osobę trzecią.

Otwarta pozycja trójkąta zachęca
trzecią osobę do przyłączenia się do
rozmowy

Jeśli ktoś pragnie przyłączyć się do dwóch rozmówców, którzy stoją
w pozycji zamkniętej, otrzyma zaproszenie tylko w przypadku, gdy
uformują oni trójkąt. Jeśli trzecia osoba nie jest mile widziana, dwie
pozostałe utrzymają pozycję zamkniętą, zwracając w stronę nowo przy
byłego tylko głowy i uśmiechając się do niego z zaciśniętymi ustami.
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Czas znikać — nowo przybyły nie jest
mile widziany przez dwójkę rozmów
ców

Czasem rozmowa pomiędzy trzema osobami może się zacząć od
utworzenia trójkąta, ale w pewnym momencie się zdarzy, że dwie osoby
zechcą przyjąć pozycję zamkniętą, aby wykluczyć trzeciego rozmówcę.
Takie ustawienie to jasny sygnał dla tej osoby, że powinna się oddalić,
aby nie poczuć się niezręcznie.

Kierunek wskazywany przez ciało w pozycji
siedzącej
Zakładanie nogi na nogę w kierunku innej osoby wyraża akceptację
i zainteresowanie. Gdy ta druga osoba również jest zainteresowana,
założy nogę na nogę i zwróci ją w stronę rozmówcy. Coraz bardziej
angażując się emocjonalnie w daną relację, ludzie zaczynają odzwier
ciedlać swoje ruchy i gesty.

Przyjęcie takich pozycji ma na celu wykluczenie mężczyzny po prawej
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Na rysunku na poprzedniej stronie mężczyzna i kobieta po lewej
utworzyli zamkniętą pozycję, która wyklucza wszystkich innych, na
przykład mężczyznę po prawej stronie. Jedynym sposobem, w jaki
mógłby on włączyć się do rozmowy, byłoby przystawienie krzesła
z przodu, w celu uformowania trójkąta. Mężczyzna mógłby również
spróbować w inny sposób naruszyć tę formację zamkniętą, ale na ra
zie wygląda na to, że kobieta i jej rozmówca woleliby, żeby ten trzeci
zniknął.

Ustawienie stóp
Stopy nie tylko wskazują kierunek, w jakim podążają nasze myśli, lecz
także zdradzają, którą z osób w grupie uważamy za najciekawszą lub
najbardziej atrakcyjną. Wyobraź sobie, że jesteś na przyjęciu i zauważasz
grupę trzech mężczyzn z jedną kobietą. Rozmowa, którą prowadzą,
zdaje się zdominowana przez mężczyzn, kobieta jest tylko słuchaczką.
Nagle jednak zauważasz, że stopy wszystkich mężczyzn są zwrócone
w jej stronę.

Stopy sygnalizują, o czym myśli
dana osoba
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Ta prosta, niewerbalna wskazówka sygnalizuje kobiecie, że mężczyź
ni są nią zainteresowani. Podświadomie odbiera ona sygnał wysyłany
przez ich stopy, prawdopodobnie więc pozostanie w towarzystwie męż
czyzn tak długo, jak długo będą nią zainteresowani. Jej stopy ustawione
są razem, w sposób neutralny, ale może w pewnym momencie zwrócić
je w kierunku mężczyzny, który najbardziej jej się spodoba.

Podsumowanie
Niewielu ludzi bierze pod uwagę, jakie znaczenie ma ustawienie ciała
i stóp przy wywieraniu wpływu na innych. Jeśli chcesz, aby inni czuli się
swobodnie w twoim towarzystwie, przyjmij pozycję otwartą pod kątem
45 stopni, gdy zaś chcesz wywrzeć na nich presję, stań naptzeciwko.
Ustawienie pod kątem 45 stopni pozwala drugiej osobie na niezależne
działanie i myślenie, bez poczucia zewnętrznej presji. Nigdy nie pod
chodź do mężczyzny bezpośrednio z przodu, a do kobiety z tyłu.
Opanowanie umiejętności przyjmowania właściwej pozycji ciała
wymaga trochę praktyki, ale z czasem zaczniesz to robić w sposób cał
kowicie naturalny. W codziennych spotkaniach z innymi odpowiednie
ustawienie stóp i całego ciała, pozytywne gesty, takie jak otwatte ra
miona, widoczne wnętrza dłoni, pochylanie się to przodu, przechylanie
głowy oraz uśmiech, pozwolą ci nie tylko zjednać sobie sympatię ludzi,
lecz także skutecznie przekonać ich do twojego p u n k t u widzenia.

Rozdział 15

ZALOTNE GESTY
I OZNAKI
ZAINTERESOWANIA

2. Dostrzegają się nawzajem

3- Idą dalej

D

r Albert Scheflen, autor książki Body Language and Social
Order, odkrył, że kiedy kobieta lub mężczyzna znajdują się
w towarzystwie przedstawicieli płci przeciwnej, w ich organi
zmach następują pewne fizjologiczne zmiany. Uwidacznia się napięcie
mięśniowe, w oczekiwaniu na ewentualny kontakt seksualny, maleje
„obwisłość" twarzy i powiek, poprawia się postawa, klatka piersiowa
wysuwa się do przodu, a brzuch zostaje wciągnięty, tułów się prostuje
i w rezultacie wyglądamy zdecydowanie bardziej młodzieńczo. Dr Sche
flen zauważył również, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni poruszają
się żwawszym i bardziej sprężystym krokiem, co ma świadczyć o ich
zdrowiu i witalności, a co za tym idzie, o atrakcyjności jako partne
rów. Mężczyzna się prostuje, dodając sobie wzrostu, wysuwa szczękę
do przodu i pręży klatkę piersiową, by podkreślić swoją dominację.
Zainteresowana kobieta odpowie na te gesty, uwydatniając biust, prze
chylając głowę, przegarniając włosy i eksponując nadgarstki, aby zrobić
wrażenie bardziej uległej.
Idealnym miejscem do obserwacji takich metamorfoz może być
plaża. Kobieta i mężczyzna, którzy idą naprzeciwko siebie, zmieniają
swoje postawy z chwilą, gdy nawiążą kontakt wzrokowy. Z m i a n y
utrzymują się do momentu, gdy kobieta i mężczyzna się mijają, tracąc
się nawzajem z oczu. Dopiero wówczas następuje powrót do postawy
wyjściowej.
Mowa ciała odgrywa zasadniczą rolę w zalotach, ponieważ zdradza,
czy jesteśmy „do wzięcia", a także na ile jesteśmy atrakcyjni, seksowni,
gotowi i chętni lub zdesperowani. Niektóre zalotne gesty są wystudio
wane i celowe, inne, takie jak te przedstawione na poprzedniej stronie,
są całkowicie nieświadome. Nadal nie jest jasne, w jaki sposób uczymy
się tych sygnałów, ale najnowsze badania wskazują, że wiele z nich jest
wrodzonych.
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Powrót barwnego samca
U większości ssaków to samiec „stroi się", by zrobić wrażenie na raczej
mało barwnej samicy. U ludzi jest odwrotnie. Przez wieki kobiety
zachwalały swoje wdzięki, nosząc kolorowe stroje, biżuterię i malując
twarze. Wyjątkiem była Europa w wiekach XVI i XVII, kiedy to męż
czyźni nosili piękne peruki i barwne ubrania, przewyższając w tym
przeciętną kobietę. Historia uczy również, że kobiety poprzez strój
przyciągały uwagę mężczyzn, natomiast mężczyźni używali go dla wy
rażania statusu lub odstraszania wrogów. Obecnie mamy do czynienia
z powrotem do ówczesnych tendencji: zapatrzeni w siebie mężczyźni
stroją się w pawie piórka. Piłkarze poddają się zabiegom oczyszczania
cery i robią pedicure, a zapaśnicy farbują włosy. Pojawił się typ metroseksualny - heteroseksualnego mężczyzny, który naśladuje kobiece
wzorce zachowań: chodzi do kosmetyczki, farbuje włosy, nosi fanta
zyjne stroje, korzysta z jacuzzi, przestrzega organicznej wegetariańskiej
diety, poddaje się zabiegom wstrzykiwania botoksu i liftingu twarzy
oraz pozostaje w bliskim kontakcie z „kobiecą stroną swojej natury".
Wielu heteroseksualnych mężczyzn uważa tych metroseksualnych za
dziwaków, z naszych analiz zaś wynika, że tych ostatnich można po
dzielić na trzy kategorie: homoseksualnych, zniewieściałych oraz tych,
którzy zdają sobie sprawę, że przyjęcie tradycyjnie kobiecych wzorców
zachowań to doskonały sposób poznania wielu kobiet.

Historia Grahama
G r a h a m posiadł umiejętność, za którą większość mężczyzn gotowa
byłaby zabić.
Pojawiając się na imprezie, G r a h a m potrafił w sobie tylko znany
sposób namierzyć wolne kobiety, dokonać wyboru, po czym, w rekor
dowo krótkim czasie, kierował się do wyjścia w towarzystwie wybranki,
którą zawoził do swojego mieszkania. Następnie wracał na przyjęcie
i powtarzał cały proces, czasem nawet kilka razy w ciągu wieczoru.
Wydawało się, że ma wbudowany radar pozwalający we właściwym
czasie wykryć zainteresowanie kobiety, a potem ją przekonać, by z nim
pojechała. Nikt nie wiedział, jak on to robi.
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Badania nad rytuałami godowymi zwierząt, przeprowadzone przez
zoologów i przedstawicieli nauk o zachowaniu, wykazały, że samice
i samce stosują cały szereg skomplikowanych gestów zalotnych, z których
pewne są wyraźne i oczywiste, a inne subtelne, oraz że większość tych
gestów wykonywana jest nieświadomie. W świecie zwierząt zachowania
godowe każdego gatunku opierają się na z góry określonych wzorcach.
Na przykład u kilku gatunków ptaków samiec przechadza się wokół
samicy, wydając określone dźwięki, strosząc pióra i wykonując skompli
kowane ruchy, by zwrócić na siebie jej uwagę, samica natomiast wykazuje
niewielkie zainteresowanie lub całkowitą obojętność. Ten rytuał jest
podobny do ludzkich zachowań w początkowej fazie zalotów.
Grupy gestów i mimika, zaobserwowane u flirtujących kobiet i męż
czyzn, nie różnią się specjalnie od tańców godowych ptaków czy innych
zwierząt, jakie możemy oglądać w programach przyrodniczych.
Najważniejsze jest to, że kiedy kobieta lub mężczyzna chcą przycią
gnąć uwagę przedstawiciela płci przeciwnej, podkreślają różnice pomię
dzy płciami. Aby zniechęcić do siebie płeć przeciwną, minimalizujemy
zaś lub ukrywamy owe różnice.

Podkreślanie różnic między płciami sprawia,
że wydajemy się seksowni.

Technika Grahama opierała się na tym, by wyłowić kobiety, których
mowa ciała wskazywała, że są „do wzięcia", a następnie zareagować na
ich sygnały odpowiednimi męskimi gestami zalotnymi. Zainteresowane
panie odpowiadały kobiecymi sygnałami, dając mu niewerbalnie zielone
światło do dalszego działania.
Powodzenie, jakim cieszy się kobieta, jest bezpośtednio związane
z jej umiejętnością wysyłania mężczyznom zalotnych sygnałów oraz roz
szyfrowywania ich reakcji. W przypadku mężczyzny sukces w zalotach
bardziej zależy od zdolności odczytywania wysyłanych mu sygnałów
niż od umiejętności inicjowania własnych działań. Większość kobiet
jest świadoma sygnałów zalotnych, ale mężczyźni są dużo mniej spo
strzegawczy, a często wręcz na nie ślepi, co sprawia, że tak wielu panów
ma kłopoty ze znalezieniem potencjalnej partnerki. Kobiety z kolei nie
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mają trudności z odczytywaniem sygnałów, lecz raczej ze znalezieniem
mężczyzny, który spełnia ich kryteria.
G r a h a m w jakiś sposób dobrze wiedział, czego szukać, a kobiety
opisywały go jako „seksownego", „męskiego", „dowcipnego" i „kogoś,
kto sprawia, że czuję się kobieca". Reagowały tak na ciągłą uwagę,
jaką im poświęcał, i sygnały zalotne, jakie wysyłał. Mężczyźni z kolei
uważali go za „agresywnego", „nieszczerego", „aroganckiego" i „nie
zbyt zabawnego" - w reakcji na konkurencję, jaką dla nich stanowił.
W efekcie Graham z oczywistych powodów miał niewielu przyjaciół
wśród mężczyzn - żaden nie chce mieć w pobliżu potencjalnego rywala
ubiegającego się o względy jego kobiety. Rozdział ten jest poświęcony
kobiecym sygnałom, które potrafił zaobserwować Graham, oraz mowie
ciała, jakiej używał w odpowiedzi.

Dlaczego kobiety zawsze grają pierwsze
skrzypce
Jeśli spytać mężczyznę, kto zwykle robi pierwszy krok, odpowie, że
mężczyzna. Wszystkie badania nad zalotami wykazują jednak zgodnie,
że w 9 0 % przypadków to kobiety nawiązują kontakt. Kobieta robi
pierwszy krok, wysyłając interesującemu ją mężczyźnie serię subtelnych
sygnałów za pomocą spojrzeń, mimiki i ruchów całego ciała. Mężczyzna
(jeśli oczywiście jest na tyle spostrzegawczy, by zauważyć te sygnały)
reaguje na jej gesty. Niektórzy mężczyźni podchodzą do kobiet w klu
bach czy barach, zanim otrzymają od nich „zielone światło". Jednak
chociaż wielu może regularnie znajdować w ten sposób partnerki,
statystyczna skuteczność takich działań jest niewielka, ponieważ nie
zostali oni wcześniej przez kobietę zaproszeni - po prostu stawiają na
liczbę prób.

W zalotach to kobiety przygrywają do tańca
przez większość czasu mężczyźni najczęściej tańczą, jak im zagrają.
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W takich przypadkach, jeśli mężczyzna wyczuwa, że próba może
zakończyć się porażką, często udaje, że podszedł, by porozmawiać na
jakiś neutralny temat, i rzuca banalne pytania, takie jak: „Pracujesz
w banku, prawda?" lub „Jesteś siostrą Johna Smitha?" Aby odnieść
sukces w zalotach, mężczyzna stawiający na liczbę prób musi podejść do
wielu kobiet - chyba że wygląda jak Brad Pitt. Zazwyczaj mężczyzna,
podchodząc do kobiety, robi to za jej przyzwoleniem, wychwytując
wysyłane przez nią niewerbalne sygnały. Tylko wydaje się, że robi
pierwszy krok, ponieważ to on do niej podchodzi. Tak naprawdę to
kobiety inicjują 9 0 % flirtów, robią to jednak w tak subtelny sposób,
że większość mężczyzn sądzi, że byli pierwsi.

Różnice między flirtującymi mężczyznami
i kobietami
Mężczyźni mają trudności z interpretacją bardziej subtelnych sygna
łów kobiecej mowy ciała. Badania wykazały, że często mylą przyjazne
nastawienie i uśmiech z seksualnym zainteresowaniem. Dzieje się tak
dlatego, że mężczyźni postrzegają świat przez pryzmat seksu w znacznie
większym stopniu niż kobiety, ponieważ poziom testosteronu w ich
organizmach jest 10-20 razy wyższy.

Zdaniem niektórych mężczyzn, kiedy dama mówi „nie'
ma na myśli „być może", kiedy mówi „być może",
ma na myśli „tak", ale kiedy mówi „taj
nie jest żadną damą.

Spotykając potencjalnego partnera, kobieta wysyła subtelne, ale
często mylące sygnały zalotne, aby sprawdzić, czy kandydat jest godny
uwagi. Kobiety na ogół bombardują mężczyzn rytuałami zalotnymi
w pierwszych m i n u t a c h znajomości. Mężczyźni mogą te sygnały
błędnie zinterpretować i popełnić gafę, niwecząc swoje szanse. Poprzez
wysyłanie sprzecznych i wieloznacznych sygnałów na wczesnym etapie
znajomości kobiety manipulują mężczyznami, chcąc, by odkryli karry.
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To jeden z powodów, dla których wiele kobiet ma kłopoty z przycią
gnięciem męskiej uwagi - mężczyźni tracą orientację i nie próbują się
do nich zbliżyć.

Proces przyciągania uwagi
Tak jak u zwierząt, ludzkie zaloty przebiegają w przewidywalny sposób.
Ten proces, który wszyscy przechodzimy, gdy poznajemy atrakcyjną
osobę, można podzielić na pięć etapów.
Etap 1. Kontakt wzrokowy: Kobieta rozgląda się wokół i zauważa
atrakcyjnego mężczyznę. Czeka, aż on ją zauważy, następnie pod
trzymuje kontakt wzrokowy przez około pięciu sekund, po czym
odwraca wzrok. On dalej ją obserwuje, chcąc się przekonać, czy
spojrzy na niego ponownie. Kobieta musi powtórzyć ten manewr
średnio trzykrotnie, zanim przeciętny mężczyzna zda sobie sprawę,
co się dzieje. Kontakt wzrokowy może być nawiązywany kilkakrot
nie i stanowi początek flirtu.
Etap 2. Uśmiech: Kobieta uśmiecha się przelotnie, raz lub kilka
razy. Szybki półuśmiech daje kandydatowi „zielone światło". Nie
stety, wielu mężczyzn nie reaguje na te sygnały i kobiety odnoszą
wrażenie, że nie są zainteresowani.
Etap 3. Prostowanie się, poprawianie włosów i garderoby: Ko
bieta siada prosto, podkreślając piersi, i krzyżuje nogi lub kostki, by
zaprezentować je z jak najlepszej strony. Jeśli stoi, przenosi ciężar ciała
na jedną nogę, uwypuklając biodro, i przechyla głowę, odsłaniając
szyję. Bawi się włosami przez nie więcej niż sześć sekund, sugerując,
że poprawia swój wygląd dla mężczyzny. Może też zwilżać wargi
językiem, odgarniać włosy oraz poprawiać ubranie i biżuterię. Męż
czyzna z kolei reaguje na to takimi gestami, jak przyjęcie postawy
wyprostowanej, wciągnięcie brzucha, prężenie klatki piersiowej, po
prawianie ubrania, dotykanie włosów i wkładanie kciuków za pasek
spodni. Oboje kierują stopy lub całe ciało do siebie nawzajem.
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Etap 4. Rozmowa: Mężczyzna podchodzi do kobiety i próbuje na
wiązać niezobowiązującą pogawędkę, używając banalnych zwrotów,
takich jak: „Czy my się skądś znamy?" i innych popularnych pytań,
których jedynym celem jest przełamanie lodów.
Etap 5. Dotyk: Kobieta szuka okazji, by przelotnie dotknąć ramienia
mężczyzny - albo „przez przypadek", albo pod jakimś pretekstem.
Dotknięcie jego dłoni wskazuje na większą bliskość niż dotyk ramie
nia. Każde kolejne dotknięcie służy upewnieniu się, że druga osoba
jest zadowolona ze stopnia zażyłości, i przekonaniu jej, że pierwszy
dotyk nie był przypadkowy. Delikatne muśnięcie lub dotknięcie
ramienia mężczyzny ma wywołać wrażenie, że kobiecie zależy na
jego zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Uścisk dłoni na powitanie
jest szybkim sposobem przejścia do etapu dotyku.
Przedstawione powyżej etapy mogą się wydać mało znaczące, a nawet
marginalne, ale są podstawą rozpoczęcia nowego związku. Większość
ludzi, zwłaszcza mężczyzn, ma z nimi trudności. W rozdziale tym
omówimy sygnały najczęściej wysyłane przez kobiety - i przez Graha
ma — na tych pięciu etapach.

13 najczęściej stosowanych
kobiecych gestów zalotnych
Kobiety zwykle prostują się, poprawiają włosy i garderobę, wykonując
takie same gesty jak mężczyźni: dotykają włosów, wygładzają ubra
nie, kładą jedną lub obie ręce na biodrach, zwracają stopy i całe ciało
w stronę interesującej je osoby, nawiązują przedłużony i stopniowo
coraz częstszy kontakt wzrokowy. Niektóre kobiety przejęły nawet
typowo męski gest wkładania kciuków za pasek spodni, choć stosują
go w sposób bardziej subtelny, zazwyczaj tylko jeden kciuk znajduje się
za paskiem lub jest zaczepiany o pasek torebki czy kieszeń.
Kobiety są najbardziej aktywne seksualnie w połowie cyklu men
struacyjnego, kiedy prawdopodobieństwo zapłodnienia jest najwyższe.
W tym czasie najczęściej wkładają krótsze sukienki i buty na wyższych
obcasach, a także chodzą, mówią, tańczą i zachowują się bardziej prowo349

kująco. Częściej też wysyłają sygnały, któte za chwilę omówimy. Poniżej
przedstawiamy 13 gestów, które kobiety na całym świecie najczęściej
wykonują, by dać mężczyźnie do zrozumienia, że są do wzięcia.
I . O d c h y l a n i e g ł o w y d o tyłu i o d g a r n i a n i e w ł o s ó w
To pierwszy sygnał wysyłany przez kobietę, która znajdzie się w pobliżu
atrakcyjnego mężczyzny. Kobieta odchyla głowę do tyłu, by włosy opa
dły jej na ramiona, lub odgarnia je z twarzy. Nawet kobiety o krótkich
włosach wykonują ten gest. W ten sposób subtelnie sugerują, że zależy
im na tym, jak prezentują się w oczach mężczyzny. Unosząc rekę, by
odgarnąć włosy, odsłaniają też pachę, pozwalając „perfumom seksu",
znanym jako feromony, dotrzeć do interesującego mężczyzny.

Poprawianie włosów i odsłanianie pachy uwalnia magiczne feromony

2. Wilgotne, wydęte, lekko o t w a r t e u s t a
W okresie dojrzewania struktura kostna chłopięcej twarzy pod wpły
wem testosteronu ulega gwałtownym przemianom: zarys szczęki staje się
ostrzejszy i bardziej wysuwa się ona do przodu, nos - robi się większy,
a czoło bardziej wyraziste. Te cechy służyły ochronie twarzy podczas
polowań i walk. Struktura dziewczęcej twarzy pozostaje zasadniczo
niezmienna: zachowuje ona dziecinny wygląd, a większa ilość pod
skórnego tłuszczu sprawia, że twarz nastolatki wydaje się pełniejsza,
zwłaszcza usta. Większe, pełniejsze wargi są zatem atrybutem kobieco
ści, w przeciwieństwie do dużo węższych męskich ust. Niektóre kobiety
poddają się powiększającemu usta zabiegowi wstrzyknięcia kolagenu, by
jeszcze bardziej podkreślić tę różnicę i przez to zwiększyć swoją atrak350

Kobiety uznawane za symbole
seksu instynktownie wiedzą,
jak eksponować usta, by zwró
cić na siebie uwagę

cyjność w oczach mężczyzn.
Wydymanie warg po prostu
pomaga je eksponować.
Zewnętrzne narządy płcio
we k o b i e t y mają p o d o b n y
kształt i grubość jak usta.
Desmond Morris określa to
jako „automimikrę", której celem jest odzwierciedlanie przez usta
okolic narządów płciowych. Usta mogą być zwilżane śliną lub za po
mocą kosmetyków, przydając kobiecie wyglądu, który jest rodzajem
seksualnego zaproszenia.
Kiedy kobieta jest podniecona seksualnie, jej usta, piersi i narządy
płciowe się powiększają i czerwienieją pod wpływem napływającej do
nich krwi. Szminka jest egipskim wynalazkiem sprzed czterech tysię
cy lat, który ma naśladować zaczerwienienie zewnętrznych narządów
płciowych u podnieconej kobiety. To wyjaśnia, dlaczego w badaniach
z wykorzystaniem zdjęć kobiet używających różnych kolorów szminki
mężczyźni konsekwentnie uznają jaskrawą czerwień za najbardziej
atrakcyjną i zmysłową.

3. Dotykanie własnego ciała
Jak wspomnieliśmy wcześniej, umysł nakazuje ciału uzewnętrzniać
nasze skryte pragnienia - tak właśnie dzieje się w przypadku dotykania
własnego ciała. Kobiety mają znacznie więcej zakończeń nerwowych
pozwalających odbierać bodźce dotykowe, co sprawia, że są bardziej
niż mężczyźni wrażliwe na dotyk. Kiedy kobieta wolno i zmysłowo
gładzi swoje uda, boczną lub przednią część szyi, ma to sugerować, że
jeśli mężczyzna dobrze to rozegra, będzie mógł jej dotknąć w ten sam
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Na większości zdjęć kobiety przyjmu
jące zmysłowe pozy często się dotykają

sposób. Dotykając się, kobieta
wyobraża sobie, jak by się czuła,
gdyby to mężczyzna ją dotykał.

4. Wiotki n a d g a r s t e k
Chodzenie lub siedzenie z w i o t k i m n a d g a r s t k i e m t o syg
nał uległości, stosowany wyłącznie przez kobiety i homoseksualnych
mężczyzn. W podobny sposób ptaki udają, że mają zranione skrzydło,
by odciągnąć drapieżnika od gniazda. Innymi słowy, jest to wspaniały
sposób zwrócenia na siebie uwagi, który mężczyźni uważają za bardzo
atrakcyjny, ponieważ czują, że mogą dominować.
W sytuacjach zawodowych wiotki nadgarstek zmniej
sza jednak wiarygodność kobiety i sprawia, że inni nie
traktują jej poważnie, choć niektórzy koledzy będą
prawdopodobnie próbowali zaprosić ją na randkę.

Ptaki symulują zranione skrzydło, by zwrócić na siebie uwagę.
Kobiety wykonują gest wiotkiego nadgarstka
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5.Zabawa podłużnym przedmiotem
Z a b a w a papierosem, p a l c e m , n ó ż k ą kieliszka,
wiszącym kolczykiem lub jakimkolwiek i n n y m
przedmiotem o fallicznym kształcie to podświadomy
sygnał, który świadczy o tym, co się dzieje w umyśle
kobiety. Zdejmowanie i zakładanie pierścionka też
może odzwierciedlać akt seksualny. Kiedy kobieta
wykonuje takie gesty, mężczyzna prawdopodobnie
spróbuje posiąść ją w symboliczny sposób, bawiąc
się jej zapalniczką, kluczykami do samochodu lub
i n n y m osobistym p r z e d m i o t e m znajdującym się
w pobliżu.

Nóżka kieliszka
może sygnalizo
wać, co jeszcze
może się wyda
rzyć

6. Eksponowanie n a d g a r s t k ó w
Zainteresowana kobieta stopniowo odkrywa przed
potencjalnym partnerem gładką, delikatną skórę
wewnętrznej strony nadgarstków. Częstotliwość
tego gestu zwiększa się w miarę wzrostu jej zain
teresowania. Wewnętrzna strona nadgarstków od
dawna była uważana za bardzo erotyczną strefę ze
względu na delikatność skóry w tym miejscu. Nie
jest do końca jasne, czy eksponowanie tej części
ręki jest zachowaniem nabytym czy wrodzonym,
ale z całą pewnością działa ono na nieświadomym
Eksponowanie
poziomie. Podczas rozmowy, gdy kobieta zabiera
delikatnej skóry
głos, często ukazuje mężczyźnie także dłonie.
po wewnętrznej
stronie nadgarstka
Kobiety palące papierosy mogą łatwo wykorzystać
t ę czynność d o e k s p o n o w a n i a n a d g a r s t - jest bardzo silnym
sygnałem atrakcyj
k a, trzymając dłoń z papierosem na wysokości
ności
ramienia. Zarówno prezentowanie nadgarstka, jak
i odrzucanie do tyłu głowy są gestami często wykonywanymi przez
homoseksualnych mężczyzn, którzy chcą sprawić wrażenie bardziej
kobiecych
Kobiety często perfumują właśnie wewnętrzne strony nadgarstków,
sądząc, że ma to jakiś związek z tym, że puls sprzyja rozchodzeniu się
zapachu. Ale prawdziwym celem tej czynności jest późniejsze wycią353

gniecie nadgarstka w stronę potencjalnego partnera. Perfumy po prostu
przyciągają uwagę i sprawiają, że mężczyzna spogląda na delikatną skórę
wewnętrznej strony kobiecego nadgarstka.
7. U k r a d k o w e spoglądanie nad uniesionym r a m i e n i e m
Uniesione ramię naśladuje krągłość kobiecych piersi.- Częściowo
przymykając powieki, kobieta przytrzymuje spojrzenie mężczyzny
wystarczająco długo, by to zauważył, po czym szybko odwraca wzrok.
Wywołuje to wrażenie, że zerkająca w ten sposób kobieta podgląda,
a mężczyzna czuje się podglądany.

Uniesienie ramienia podkreśla kobiece krągłości
8. Kołysanie b i o d r a m i
Dla celów rozrodczych kobiety mają szersze biodra i rozstaw nóg.
Oznacza to, że chodząc, kobieta bardziej kołysze biodrami, co uwydat
nia zarys jej miednicy. Mężczyźni nie potrafią chodzić w ten sposób.
Kołysanie biodrami jest więc jednym z najważniejszych sygnałów
podkreślających różnice między płciami. Z tego samego powodu nie
wiele kobiet jest dobrymi biegaczkami - szersze biodra sprawiają, że
szeroko rozstawiają nogi podczas biegu. Kołysanie biodrami jest jednym
z subtelnych kobiecych gestów zalotnych, od stuleci używanym w re
klamie towarów i usług. Kobiety, widząc ten rodzaj reklamy, pragną
być takie jak przedstawiona w niej modelka, dzięki czemu wzrasta ich
świadomość promowanego produktu.
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Kołysanie biodrami podkreśla różnice
między mężczyznami a kobietami

9. Uwypuklenie biodra przez przechylenie miednicy
Badania medyczne dowodzą, że u kobiety w doskonałej formie, która
ma największe szanse na urodzenie zdrowego potomka, obwód talii
stanowi 7 0 % obwodu bioder. Taka figura, potocznie nazywana „talią
osy" lub „klepsydrą", od wieków skutecznie przyciąga męską uwagę.
Mężczyźni tracą zainteresowanie, jeżeli proporcja ta przekracza 8 0 % ,
a większość z nich tym mniej uwagi poświęca kobiecie, im proporcja
ta jest mniejsza lub większa niż 7 0 % . Zainteresowanie znika zupełnie
przy proporcji 100%, ale utrzymuje się na pewnym poziomie przy
wartości nieco poniżej 7 0 % . Niemniej jednak 7 0 % pozostaje idealną
proporcją dla celów reprodukcyjnych. Kobieta podkreśla swoje propor
cje w prosty sposób - stojąc, przenosi po prostu ciężar ciała na jedną
nogę, przechylając miednicę i uwypuklając biodro.

Przechylenie miednicy w pozycji stojącej podkreśla zdolność
kobiety do rodzenia zdrowych dzieci.
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Profesor Devendra Singli, psycholog
ewolucyjny z Uniwersytetu Teksańskie
go, przeprowadził badania nad fizyczną
atrakcyjnością uczestniczek konkursu
piękności Miss America oraz modelek
z rozkładówki „Playboya" na przestrzeni
50 lat i ustalił, że najbardziej atrakcyjna
w oczach mężczyzn proporcja talia-biodra wynosi od 6 7 % do 8 0 % .
Profesor Singh przeprowadził test
z wykorzystaniem zdjęć kobiet o prze
ciętnej wadze, z niedowagą oraz z nadwa
gą. Zdjęcia pokazano grupie mężczyzn,
prosząc o ocenę atrakcyjności fizycznej
Kylie Minogue prezentuje mie sfotografowanych kobiet. Kobiety o prze
szankę wszystkiego, co kochają ciętnej wadze i proporcji talia-biodra
mężczyźni — długie włosy,
wynoszącej około 7 0 % zostały uznane
odsłoniętą szyję, proporcję
za najbardziej pociągające. W grupach
talia—biodra równą 70%,
z nadwagą i niedowagą najwyżej ocenio
rozchylone, wilgotne i wy
no kobiety o najszczuplejszej talii. Ważny
dęte usta, lekko przymknięte
wniosek płynący z tego eksperymentu
powieki, sterczące piersi i za
był taki, iż mężczyźni najwyżej ocenili
okrąglone pośladki, dotykanie
kobiety o proporcji o b w o d u talii do
własnego ciała i rękę opartą
obwodu bioder zbliżonej do 7 0 % , na
na biodrze
wet jeżeli kobieta miała sporą nadwagę.
Oznacza to, że za kobietą słusznej postawy mężczyźni nadal będą się
oglądać, jeśli tylko będzie miała właściwe proporcje.

10. T o r e b k a w p o b l i ż u
Większość mężczyzn nigdy nie widziała zawartości damskiej torebki,
a z badań wynika, że większość z nich boi się jej nawet dotknąć, nie
mówiąc już o otwarciu. Torebka kobiety jest przedmiotem osobistego
użytku, traktowanym przez nią niemal jak przedłużenie własnego cia
ła, dlatego też ^mieszczenie jej w pobliżu mężczyzny jest ważnym
sygnałem świadczącym o bliskości. Jeśli mężczyzna wyda się kobiecie
szczególnie atrakcyjny, może ona pozwolić mu bawić się torebką lub
delikatnie ją pieścić. Może też poprosić mężczyznę o podanie torebki
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albo wręcz o wyjęcie z niej czegoś. Położenie torebki w zasięgu wzroku
lub ręki mężczyzny to sygnał, że kobieta jest zainteresowana, natomiast
trzymanie jej z dala od niego wskazuje na dystans uczuciowy.

Położenie torebki w pobliżu mężczy
zny jest oznaką akceptacji

I I. Kolano w s k a z u j e o b i e k t z a i n t e r e s o w a n i a
Kobieta siedzi z jedną nogą podwiniętą pod drugą, z kolanem zwró
conym w stronę najbardziej interesującej dla niej osoby. Ta swobodna
pozycja pozbawia również rozmowę formalnego charakteru i daje
możliwość przelotnego odsłonięcia ud.

Kolano skierowane w stronę najbar
dziej interesującej osoby.

12. Z a b a w a b u t e m
Delikatne wymachiwanie butem zawieszonym na czubkach palców
wskazuje na swobodny charakter rozmowy. Wsuwanie i wysuwanie
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stopy z buta symbolizuje również stosunek. Ta
czynność porusza wielu mężczyzn, którzy nie
są nawet świadomi, co się z nimi dzieje.
13. S p l a t a n i e n ó g
Większość mężczyzn zgodnie przyznaje, że
splatanie nóg jest jedną z najbardziej pocią
gających pozycji, jakie może przyjąć kobieta.
Kobiety robią to świadomie,
by p r z y c i ą g n ą ć uwagę do
swoich nóg. Albert Scheflen
stwierdził, że jedna noga ściśle

But daje wskazówkę

przylega do drugiej, by wyeksponować napięcie mięśni,
które, jak wcześniej wspomniano, pojawia się, gdy
jesteśmy gotowi do aktu seksualnego.
Inne sygnały związane z nogami to powolne krzy
żowanie i prostowanie nóg w obecności mężczyzny
oraz delikatne gładzenie ud, wyrażające pragnienie
bycia dotykaną.

Splatanie nóg: pozycja siedząca kobiet,
którą mężczyźni uwielbiają

Na które części kobiecego ciała patrzą
mężczyźni
W książce Dlaczego mężczyźni kłamią, a kobiety płaczą przedstawi
liśmy podsumowanie wyników badań dotyczących części ciała, na
które mężczyźni i kobiety zwracają uwagę u płci przeciwnej. Wyniki
były jednoznaczne: męski mózg jest zaprogramowany na odczuwanie
pociągu do kobiety, która ma największe zdolności rozrodcze i jest do
stępna pod względem seksualnym. Jeśli chodzi o kształty ciała, zarówno
mężczyźni, jak i kobiety wolą partnerów o wysportowanej sylwetce. Dla
mężczyzny taka sylwetka oznacza dobre zdrowie i zdolność kobiety do
przekazania jego genów.
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Nie zaglądając do tekstu, wymień wszystkie zalotne gesty i sygnały, które
dostrzegasz na tym obrazku
Istnieją naukowe dowody na to, że mężczyzn bardziej pociągają
kobiety o dziecięcych twarzach - dużych oczach, małych nosach,
pełnych ustach i policzkach - ponieważ to u większości z nich budzi
ojcowskie, opiekuńcze uczucia. Właśnie dlatego chirurgia plastyczna
kładzie nacisk na uwydatnienie tych cech. Kobiety zaś przeciwnie - wolą
mężczyzn o „dojrzałych" twarzach, które wskazują na ich zdolność do
obrony - silnie zarysowana szczęka, większe brwi i wydatniejszy nos.

Kobiety o dziecięcych twarzach wywołują u mężczyzn
wydzielanie hormonu, który sprawia, że chcą je chronić.
Dobra wiadomość jest taka, że kobieta nie musi być naturalnie
piękna, by pociągać mężczyzn - choć uroda z pewnością daje jej po
czątkową przewagę nad rywalkami - przede wszystkim musi umieć
wysyłać sygnały wskazujące, że m o g ł a b y być dostępna. Dlatego
niektóre kobiety, choć niezbyt atrakcyjne fizycznie, zawsze mają wielu
wielbicieli. Ogólnie rzecz biorąc, mężczyznę bardziej pociągają sygnały
świadczące o kobiecym zainteresowaniu niż jej atrakcyjność fizyczna,
a takich gestów można się po prostu nauczyć i stosować je w praktyce.
Niektóre panie oburza myśl, że współczesnych mężczyzn na początku
znajomości może pociągać przede wszystkim wygląd kobiety i wysyłane
przez nią sygnały zainteresowania, a nie na przykład jej opiekuńczość,

359

zdolności komunikacyjne, umiejętność dbania o domowe ognisko czy
gra na pianinie. Postrzegają dyskusje na ten temat jako poniżające dla
współczesnej kobiety.
Jednak prawie wszystkie badania przeprowadzone na ten temat
w ciągu ostatnich 60 lat prowadziły do tych samych wniosków, do
jakich doszli malarze, poeci i pisarze na przestrzeni ostatnich 6 tysięcy
lat - wygląd kobiety, jej ciało i to, co potrafi z nim zrobić, są bardziej
pociągające dla mężczyzny niż jej inteligencja i inne atuty, nawet
w politycznie poprawnym XXI wieku. Kiedy współczesny mężczyzna
poznaje kobietę, na początku pragnie tego samego, czego pragnęli jego
przodkowie, ale, jak powiedzieliśmy w Dlaczego mężczyźni kłamią,
a kobiety płaczą, stosuje inne kryteria, wybierając stałą pattnerkę.
Faktem jest, że aby mężczyzna odkrył wewnętrzne piękno kobiety,
musi go ona najpierw zainteresować. Kiedy idziemy na ryby, nie za
kładamy jako przynęty naszych ulubionych smakołyków - wybieramy
taką, która spodoba się rybie. Czy zjedliście kiedyś robaka? Sama myśl
może wywołać obrzydzenie, ale dla ryby nie ma nic lepszego.

Na czym tracą piękni ludzie
Większość ludzi chce wierzyć, że atrakcyjność fizyczna to najlepszy
sposób wzbudzenia zainteresowania u potencjalnego partnera, ale
w rzeczywistości jest to idea wypromowana przede wszystkim przez
telewizję, film i inne media. Wyjątkowo atrakcyjni ludzie są rzadkością
i niesłusznie przedstawia się ich jako standard, do którego wszyscy
powinniśmy dążyć. Badania wykazują natomiast, że większość z nas
sceptycznie odnosi się do bardzo atrakcyjnych osób. Wolimy partne
rów, którzy są w przybliżeniu tak atrakcyjni jak my sami, co zmniejsza
ryzyko, że nas opuszczą i zaczną szukać kogoś lepszego. To zachowanie
wydaje się wrodzone - niemowlęta chętniej patrzą na przeciętne niż
na piękne twarze.
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Kobiece ciało - co najbardziej pociąga mężczyzn
Jeśli chodzi o ulubione części kobiecego ciała, mężczyzn można zasad
niczo podzielić na trzy grupy, mniej więcej równe liczebnie - wielbicieli
kobiecych pośladków, piersi i nóg.
Zajmiemy się tutaj analizą wyłącznie fizycznych cech ciała kobiety
oraz wyjaśnimy, dlaczego każda z jego części tak silnie oddziałuje na
męskie zmysły. Ciało kobiety ewoluowało jako stały, przenośny system
sygnalizacji seksualnej stworzony do przyciągania mężczyzn w celach
reprodukcyjnych, a pośladki, piersi i nogi odgrywają w tym procesie
kluczową rolę. Choć niepoprawne politycznie, jest to poprawne bio
logicznie.

I. P o ś l a d k i
Mężczyźni uważają zaokrąglone pośladki w kształcie brzoskwini za
najbardziej atrakcyjne. Pośladki kobiety różnią się od pośladków samic
u innych naczelnych, ponieważ u tych ostatnich powiększają się one
tylko w okresie godowym. Kobie
ty zaś mają wydatne pośladki na
stałe, są również niemal zawsze
gotowe do zbliżenia seksualnego.
Regularna aktywność seksualna
człowieka ma na celu stworzenie
więzi prowadzących do powstania
trwałych związków, które pozwa
lają wychować potomstwo.
Tylko u ludzi łączenie się w pa
ry odbywa się twarzą w twarz.
U pozostałych gatunków naczel
nych samce podchodzą do samic
od tyłu, kierując się widokiem ich
nabrzmiałych, czerwonych poślad
ków, które świadczą o gotowości
do zbliżenia. I tu leży klucz do
tajemnicy atrakcyjności kobiecych Kobiety jako jedyne wśród samic
pośladków - stwarzają one wrażenaczelnych na stałe mają wydatne
nie, że kobieta jest stale dostępna
pośladki
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dla mężczyzny. Pośladki pełnią jeszcze dwie funkcje: magazynują
tłuszcz potrzebny do karmienia piersią i odgrywają rolę spiżarni, prze
chowującej zapasy na czarną godzinę — niczym garb wielbłąda.
Dżinsy zyskały wielką popularność, ponieważ pośladki wyglądają
w nich na jędrne i zaokrąglone. Nosząc buty na wysokim obcasie,
kobieta wygina plecy w łuk, lekko wypina pośladki, a jej chód staje
się bardziej rozkołysany, co niezmiennie przyciąga uwagę mężczyzn.
Podobno Marilyn Monroe miała w zwyczaju odcinać 2 cm obcasa przy
lewym bucie, aby podkreślić kołysanie bioder. Samice kilku gatunków
chrząszczy także kołyszą tylną częścią ciała, by zwrócić uwagę poten
cjalnych partnerów.

2. P i e r s i
W ostatnich latach na świecie panuje obsesja na tle piersi, a produkcja
biustonoszy i kosmetyków poprawiających ich wygląd to obecnie branża
warta miliardy dolarów. Całkiem nieźle, jeśli wziąć pod uwagę, że piersi
to niewiele więcej jak przerośnięte gruczoły potowe.
Są zbudowane głównie z tkanki tłuszczowej, która nadaje im zaokrą
glony kształt. Większość tej tkanki nie bierze udziału w wytwarzaniu
pokarmu.

Nie umiem gotować, ale kogo to obchodzi:
Ogólnie rzecz biorąc, piersi służą jednemu oczywistemu celowi - wy
syłaniu sygnałów seksualnych. Przypominają wyglądem pośladki - to
pozostałość z czasów, gdy ludzie poruszali się na czworakach. Gdyby
małpa lub szympans podeszły do nas na dwóch nogach, nie bylibyśmy
w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z samcem czy samicą. Lu362

Badania wykazały, że mężczyźni nie
potrafią odróżnić rowka między poślad
kami od rowka między piersiami

cizie poruszają się na dwóch nogach,
a piersi rozwinęły się jako odzwiercie
dlenie kobiecych pośladków. Badania
z w y k o r z y s t a n i e m zdjęć rowków
między pośladkami i piersiami wy
kazały, że większość mężczyzn nie
jest w stanie odróżnić jednego od
drugiego.
Sukienki z głębokim dekoltem
i biustonosze typu push-up wzmac
niają sygnał, jakim są piersi same w sobie, poprzez uwydatnianie rowka
między nimi. Na szczęście niemal ze wszystkich badań wynika, że
mężczyźni uwielbiają piersi praktycznie wszystkich kształtów i rozmia-

PRZED
PO
Mona Liza po dwóch tygodniach pobytu w Stanach Zjednoczonych
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rów - to właśnie rowek pobudza ich najbardziej. Nie ma znaczenia, czy
piersi są rozmiaru cytryny czy arbuza - większość mężczyzn jest nimi
szczerze zainteresowana i uwielbia rowek pomiędzy nimi. Kobieta,
której podoba się mężczyzna, często pochyla się do przodu i przyci
ska ramiona do ciała, co zbliża do siebie piersi i powoduje powstanie
rowka.
Mężczyźni najbardziej lubią piersi kobiet u szczytu ich możliwości
seksualnych i rozrodczych, czyli około dwudziestego roku życia. Takie
piersi możemy zobaczyć na rozkładówkach czasopism dla mężczyzn,
u tancerek erotycznych i w reklamach, które wykorzystują seksapil.
Badacze z Uniwersytetu Purdue w Stanach Zjednoczonych ustalili,
że autostopowiczka może podwoić liczbę zatrzymujących się samocho
dów, zwiększając rozmiar biustu przez włożenie do stanika 5-centymetrowych wkładek.
Kiedy ktoś jest „gorącym towarem"
Temperatura ludzkiego ciała wynosi zasadniczo 36,6°C, ale temperatura
skóry zmienia się w zależności od naszego stanu emocjonalnego. Jak
wspomnieliśmy wcześniej, ludzie określani jako „chłodni" i „sztywni"
zwykle mają również niższą temperaturę ciała, ponieważ większa ilość
krwi odpływa do mięśni ramion i nóg na skutek reakcji „walka lub
ucieczka" wywołanej przez napięcie. Kiedy więc mówimy, że ktoś jest
„zimny jak lód", mamy rację, zarówno na poziomie emocjonalnym, jak
i fizycznym. Odwrotna sytuacja zdarza się, gdy spotykamy atrakcyjną
osobę - więcej krwi krąży pod powierzchnią skóry, co podnosi tem
peraturę ciała. Dlatego atrakcyjną osobę określa się mianem „gorącego
towaru", a kochankowie „w ogniu namiętności" obdarzają się „gorącymi
uściskami". U wielu kobiet ten wzrost temperatury objawia się zaró
żowieniem lub czerwonymi plamami na dekolcie, a także rumieńcem
na policzkach.

Jeśli jesteś mężczyzną, właśnie przeczytałeś o rzeczach,
dla których warto było kupić tę książkę.
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Supermodelki i gwiazdy filmowe mają nieproporcjonal
ne ciała, jako że zachowały długie nogi z okresu dojrze
wania

3. U r o k długich n ó g
Istnieje biologiczne uzasadnienie męskiego uwiel
bienia dla długich kobiecych nóg. Kiedy dziew
czynka wchodzi w okres dojrzewania, jej nogi
gwałtownie się wydłużają pod wpływem powodzi
hormonów, jaka zalewa jej ciało, zmieniając ją
w kobietę. Nadzwyczajnie długie nogi są zatem
ważnym sygnałem dla mężczyzn, że oto dziewczy
na dojrzewa i jest zdolna do macierzyństwa. Dla
tego długie nogi zawsze kojarzono z rozbudzoną
kobiecą seksualnością.
Mężczyźni uwielbiają wysokie obcasy, ponie
waż tworzą one złudzenie długich nóg świadczących o płodności.
Wysokie obcasy podreślają kojarzone z seksualnością kształty k o b i e t y wydłużają nogi, powodują wygięcie pleców w łuk, wypięcie pośladków
i przesunięcie miednicy w przód. Dlatego buty na bardzo wysokim
obcasie - szpilki - są zdecydowanie najskuteczniejszym seksownym
gadżetem dostępnym na rynku.

Wysokie obcasy wydłużają nogi, podkreślają kołyszący ruch
pośladków i powodują wypięcie piersi.

Mężczyźni wolą także kobiety o zgrabnych, pełnych nogach od
posiadaczek szczuplejszych, bardziej wiotkich kończyn, ponieważ
dodatkowy tłuszcz uwydatnia różnicę między męskimi a kobiecymi
nogami i wskazuje na lepszą laktację. Mężczyźni lubią wysportowa
ne, umięśnione nogi, pod warunkiem że kobieta nie wygląda, jakby
grała w reprezentacji kraju w piłce nożnej - to zdecydowanie ich znie
chęca.
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Męskie gesty i sygnały zalotne
Męskie sygnały opierają się na demonstracji władzy, zamożności i sta
tusu społecznego. Jeśli jesteś kobietą, prawdopodobnie rozczaruje cię
nasze zestawienie męskich gestów zalotnych, bo jest ich niewiele w po
równaniu do bogatego asortymentu sygnałów, jakim dysponują kobiety.
Kobieta ubiera się zmysłowo, robi makijaż, wykonuje mnóstwo gestów
zalotnych, a mężczyzna podrasowuje silnik samochodu, przechwala się
zarobkami i podważa pozycję rywali. W dziedzinie zalotów mężczyź
ni są równie skuteczni jak człowiek, który próbuje łowić ryby, stojąc
pośrodku rzeki i waląc w wodę wielkim kijem. Kobiety mają więcej
czaru i lepsze umiejętności wędkarskie, pozwalające im łowić ryby ze
skutecznością, o jakiej mężczyźni mogą tylko pomarzyć.
Zajmiemy się teraz najpopularniejszymi elementami męskiej mowy
ciała, z których większość, jak się przekonasz, koncentruje się wokół
krocza. Ogólnie mężczyźni nie mają zbyt wielkiej wprawy w wysyłaniu
i odbieraniu zalotnych sygnałów, co więcej - jak wspomnieliśmy wcze
śniej - kobiety nie tylko kontrolują tę grę, ale również ustalają własne
reguły i mają w posiadaniu tablicę wyników. Przez większość czasu
mężczyźni po prostu reagują na sygnały, które dosttzegają.
Niektóre czasopisma próbują przekonać czytelników, że męskie
umiejętności w dziedzinie zalotów ulegają poprawie, ponieważ coraz
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więcej mężczyzn dba o wygląd. Poddają się zabiegom oczyszczania
twarzy, robią manicure, pedicure, farbują włosy, prostują zęby, używają
odżywki do włosów, kremu do twarzy i pudru. Badanie przeprowadzone
przez firmę Gillette w 2004 roku wykazało, że najbardziej próżni wśród
mieszkańców Wysp Brytyjskich są Szkoci, którzy spędzają średnio 16
minut dziennie przed lustrem. Większość tych zachowań świadczy
jednak wyłącznie o wzroście męskiej próżności, a nie o poprawie umie
jętności odczytywania kobiecych gestów zalotnych.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie,
z którego wynika, że najpiękniejsze dwa słowa, które
kobieta pragnie usłyszeć od partnera, nie brzmią
„Kocham cię", ale „Kochanie, schudłaś".

Tak jak samce większości gatunków, mężczyzna demonstruje zacho
wania, których celem jest poprawienie wyglądu, gdy tylko w pobliżu
pojawi się interesująca przedstawicielka płci przeciwnej. Oprócz już
wspomnianych automatycznych, fizjologicznych reakcji, mężczyzna
może też poprawiać krawat i kołnierzyk, strzepywać nie istniejący pyłek
z ramienia, dotykać spinek mankietów lub zegarka, poprawiać koszulę,
marynarkę i inne części garderoby.

Męski gest poprawiania krawata
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Dlaczego na początku związku mężczyźni rozmawiają
z kobietami
Wielu mężczyzn rozumie, że długie rozmowy z kobietą o osobistych
sprawach ich obojga mogą zjednać mu jej sympatię i sprawić, że otwo
rzy na niego swój umysł, a może i więcej. Na początkowym etapie
znajomości mężczyźni często stosują strategię rozmowy, ale gdy minie
okres pierwszej fascynacji, równie często wracają do stereotypowych
męskich zachowań - nie rozmawiają, a jeśli to robią, trzymają się faktów,
informacji i sposobów rozwiązywania problemów.

Męska obsesja na punkcie krocza
Najbardziej bezpośrednią seksualną demonstracją mężczyzny wobec
kobiety jest agresywny gest wsunięcia kciuków za pasek spodni, który
uwydatnia zarys krocza. Mężczyzna może też skierować stopy lub całe
ciało w stronę kobiety, spojrzeć w znaczący sposób lub przytrzymać jej
spojrzenie. Kiedy stoi lub opiera się o ścianę, może rozstawić szerzej
nogi, eksponując krocze.
W stadach pawianów i u kilku innych gatunków naczelnych samce
wyrażają dominację przez demonstrowanie penisa. Rozstawiając nogi,
wystawiają przyrodzenie na widok publiczny, a poprawiając je od czasu
do czasu, podkreślają swoją dominującą pozycję. Podobny mechanizm
zachodzi u mężczyzn, którzy potwierdzają swoją męskość przez ekspo
nowanie krocza, co prawda subtelniejsze niż w przypadku pawianów,
ale głównie dlatego, że groziłaby im za to kara więzienia.

Mężczyźni, którzy noszą Sloggi, nigdy nie noszą nic innego
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Dotykanie paska i krocza
w tańcu to mniej subtel
ne formy eksponowania
krocza

W XV wieku pojawiło się znacznie mniej subtelne suspensorium,
które miało podkreślać rozmiar męskiego przyrodzenia, a co za tym
idzie - status społeczny. W XXI wieku mieszkańcy Nowej Gwinei nadal
publicznie prezentują penisy, podczas gdy mężczyźni na Zachodzie
mogą osiągnąć podobny efekt, nosząc dopasowaną bieliznę i kąpielówki
lub zawieszając u paska pęk kluczy czy też pozostawiając luźny koniec
paska, tak by kierował uwagę w stronę krocza.
Zwisające w stronę krocza przedmioty dają mężczyźnie pretekst do
sięgania w jego kierunku w celu dokonania niezbędnych poprawek.
Większości kobiet nie mieści się w głowie, że mogłyby podrapać się

Osłona penisa tego luojownika
z plemienia Meków z Irian Jaya nie
pozostawia wątpliwości co do treści
wysyłanego przez niego komunikatu
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w krocze w miejscu publicznym. Szokuje je, że wielu mężczyzn robi to
regularnie, i to z ogromną nonszalancją. Jest to taki sam komunikat,
jaki wysyłają wszystkie samce naczelnych, mężczyźni po prostu używają
zmodyfikowanych metod.
Poprawianie genitaliów
Najczęstszą formą męskiej demonstracji seksualnej jest poprawianie
genitaliów. Kobiety na całym świecie skarżą się, że gdy rozmawiają
z mężczyzną, on nagle zaczyna poprawiać genitalia albo dotykać ich
okolic. Można to wytłumaczyć wielkością i „nieporęcznością" męskich
genitaliów, które wymagają nieustannej uwagi, aby zapobiec odcięciu
dopływu krwi.

Wspaniałe w byciu mężczyzną jest to,
że nie trzeba wychodzić z pokoju,
żeby poprawić swój wygląd.

Jeżeli przyjrzymy się jakiejkolwiek grupie mężczyzn, zwłaszcza
takiej, która prezentuje styl macho, na przykład drużynie sportowej,
zauważymy, że jej członkowie stale poprawiają genitalia, by nieświadomie
potwierdzić swoją męskość wobec kolegów. Kobiety są przerażone,
widząc, jak mężczyzna w następnym momencie podaje jej drinka tą
samą ręką, którą wcześniej dokonał poprawek w kroczu, a zaraz potem
wita innych ludzi uściskiem dłoni.

Przekrzywiony krawat
Jeśli jesteś mężczyzną i chcesz się dowiedzieć, którym kobietom się
podobasz, włóż schludny garnitur, ale przekrzyw nieco krawat, a na
ramieniu połóż kawałek nitki. Ż a d n a kobieta, która uważa cię za
atrakcyjnego, nie oprze się pokusie strzepnięcia nitki i wyprostowania
krawata, żebyś wyglądał porządnie.

370

Lekko przekrzywiony krawat daje
zainteresowanej kobiecie okazję, by
go wyprostować

Męskie ciało - co najbardziej podnieca kobiety
Badania wykazują, że kobiety wolą mężczyzn o niższym, łagodnym
głosie, ponieważ głęboki tembr bezpośrednio wiąże się z poziomem
testosteronu. Z m i a n a brzmienia głosu jest tak wyraźna u chłopców,
ponieważ kiedy zaczynają dojrzewać, ich ciała zalewa fala męskich
hormonów. Gdy zaczynają stawać się mężczyznami, ich głosy załamują
się praktycznie z dnia na dzień. Kiedy mężczyzna znajduje się w towa
rzystwie kobiety, która mu się podoba, najprawdopodobniej zacznie
mówić niskim głosem, aby podkreślić swoją męskość, natomiast kobieta
zapewne przejdzie na wyższe tony, aby uwydatnić swoje cechy kobiece.
Od narodzin ruchu feministycznego w latach sześćdziesiątych kobiety
zaczęły wykonywać męskie zadania i prace, które wymagają testoste
ronu, hormonu ukierunkowującego nas między innymi na osiąganie
celów i dlatego nazywanego też „hormonem sukcesu". Obecne badania
wykazują, że w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Wielka Bry
tania, Australia i Nowa Zelandia, gdzie feminizm ma istotny wpływ
na życie społeczne, kobiece głosy stały się niższe, ponieważ kobiety są
bardziej asertywne i zdecydowane. Miejmy nadzieję, że nie wyrosną
im też włosy na klatce piersiowej.

Czy ona woli tors, nogi czy pośladki?
Seksualna reakcja kobiety na mężczyznę jest często wywołana przez
bodziec wizualny - konkretny aspekt jego ciała. Pod względem ulu
bionych partii męskiego ciała kobiety również można podzielić na trzy
kategorie - wielbicielki nóg, pośladków oraz torsu i ramion, przy czym
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pośladki znajdują się na pierwszym miejscu w opinii 4 0 % ankietowanych
kobiet. Poniżej przeanalizujemy wyłącznie fizyczne cechy ciała mężczyzny
i przyczyny oddziaływania poszczególnych partii na kobiece zmysły.
Uogólniając, możemy powiedzieć, że wszystkie kobiety pociąga
atletyczna sylwetka, barczyste ramiona, umięśniony tors i jędrne po
śladki. Nawet w XXI wieku badania w przeważającej części wykazują,
że kobiety nadal pragną mężczyzny, który wygląda, jakby mógł walczyć
ze zwierzętami i najeźdźcami.

Męskie ciało jest stworzone do pościgu, chwytania
i mocowania się ze zwierzętami, dźwigania ciężkich
przedmiotów i zabijania pająków.

I. B a r c z y s t e r a m i o n a i muskularny t o r s
Wyższe partie tułowia mężczyzny-myśliwego są szerokie i zwężają
się ku biodrom, kobieta zaś ma węższe ramiona i jej ciało rozszerza się
w kierunku bioder. Rozwój tych cech u mężczyzn pozwalał im dźwigać
na ramieniu ciężką broń podczas dalekich wypraw, a potem przynosić
do domu upolowaną zwierzynę.
Klatka piersiowa mężczyzny mieś
ci większe płuca, które umożliwiają
mu skuteczniejszą dystrybucję tlenu
i wydajniejszy oddech podczas biegu
i pogoni. W przeszłości im większą
klatkę piersiową miał mężczyzna,
tym większa była jego władza i tym

Kobiety pociągają dobrze ukształtowa
ne wyższe partie ciała mężczyzny, ale
większości z nich nie podoba się ciało
„mięśniaka"-kulturysty — kobieta odnosi
wrażenie, że bardziej interesuje go wła
sna uroda niż ona
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głębszy wzbudzał szacunek. Ta zasada obowiązuje nadal w wielu
żyjących obecnie prymitywnych plemionach.
2. Małe, jędrne pośladki
Wiele kobiet uwielbia u mężczyzn małe, jędrne pośladki, ale mało która
rozumie przyczynę ich magnetycznej mocy. Tajemnica tkwi w tym, że
twarde, umięśnione pośladki są mężczyźnie pottzebne, by odpowiednio
wypchnąć ciało do przodu podczas stosunku i tym samym skutecznie
przekazać nasienie. Mężczyzna o zwiotczałych, słabo umięśnionych
pośladkach ma trudności z wykonaniem takiego ruchu i często używa
do niego ciężaru całego ciała. To nie jest idealna sytuacja dla kobiety,
która może odczuwać dyskomfort pod ciężarem mężczyzny i mieć
problemy z oddychaniem. Mały, jędrny tyłeczek zaś - wprost przeciw
nie - stanowi obietnicę skutecznego działania.

W Internecie można znaleźć wiele
stron, na których kobiety oceniają
męskie pośladki

3. W ą s k i e b i o d r a i u m i ę ś n i o n e nogi
Nogi przyciągają kobiecą uwagę jako symbol męskiej siły i wytrzyma
łości. M o c n o zbudowane, kanciaste nogi mężczyzny są najdłuższymi
kończynami dolnymi u ssaków naczelnych, a wąskie biodra pozwalają
mu biegać szybko i na długich dystansach, co przydawało się podczas
pościgu i polowań. Szerokie biodra kobiet sprawiają natomiast, że wielu
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z nich bieganie sprawia trudność, ponieważ dolne partie nóg i stopy
muszą być szerzej rozstawiane, by utrzymać równowagę. Wybitny ame
rykański neuropsycholog profesor Devendra Singh ustalił, że najbardziej
atrakcyjne proporcje obwodu talii do obwodu bioder u mężczyzny to,
zdaniem kobiet, 9 0 % .

Podsumowanie
Świat ogarnęła epidemia singli. We wszystkich zachodnich krajach
odsetek zawieranych małżeństw jest najniższy od stu lat i o połowę
niższy niż 25 lat temu. W takich rejonach jak Australia 2 8 % dorosłych
obywateli nigdy nie zawarło związku małżeńskiego.
Fakt, iż mężczyzn i kobiety na początkowym etapie znajomości
pociąga przede wszystkim ciało, może zniechęcać niektórych czytelni
ków, ale istnieje też pozytywna strona tego zagadnienia - każdy może
poprawić swój wygląd i podjąć świadomy wysiłek podniesienia swojej
atrakcyjności w oczach płci przeciwnej. Tym, którzy wolą pozostać
tacy, jacy są, zostają randki przez Internet, internetowe biura matrymo
nialne, maratony flirtu i szybkie randki. Takie sposoby nawiązywania
znajomości są coraz bardziej popularne, a „New York Times" szacuje,
że w 2 0 0 3 roku obroty tego sektora na świecie przekroczyły 3 miliardy
dolarów. A ponieważ mężczyźni mają większe kłopoty z poznawaniem
przedstawicielek płci pięknej, to właśnie oni przeważają na kursach
flirtowania.

pusta strona
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GESTY WŁASNOŚCI
I TERYTORIALNE.
ZNACZENIE WZROSTU

Fizycznie rościmy sobie prawo do tego, co uważamy za swoją własność

O

pieramy się o osoby lub przedmioty, by wyrazić wobec nich
roszczenia terytorialne. Może to też oznaczać dominację lub

zastraszanie, jeśli przedmiot, o który się opieramy, należy do

kogoś innego. Na przykład kiedy robisz zdjęcie przyjacielowi na tle

jego nowego samochodu, łodzi czy innej rzeczy, najprawdopodobniej
oprze się on o swoją własność, postawi na niej nogę lub obejmie ją ra
mieniem. Kiedy dotyka swojej własności, staje się ona przedłużeniem
jego ciała, co informuje innych ludzi, że przedmiot ten należy do niego.
Zakochani trzymają się za ręce lub obejmują ramionami, by pokazać po
tencjalnym rywalom, że roszczą sobie prawo do partnera lub partnerki.
Dyrektor firmy kładzie nogi na biurku lub opiera się o futrynę, stojąc
w drzwiach biura, by podkreślić swoje prawo do tego pomieszczenia
i jego zawartości. Kobieta strzepuje nie istniejący pyłek z ramienia męża,
by powiedzieć w ten sposób innym kobietom, że jest zajęty.

Ludzie okazują, iż są posiadaczami, przez dotykanie swojej własności
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Prostym sposobem zastraszenia ko
goś jest oparcie się, zajęcie miejsca lub
użycie jakiejś IZZCLJ tej osoby bez jej
zezwolenia. Oprócz tak oczywistego
naruszenia czyjegoś t e r y t o r i u m lub
własności, jak siadanie za c u d z y m
biurkiem lub pożyczanie samochodu
bez pozwolenia, istnieje również wiele
subtelnych technik zasttaszania. Jedną
z nich jest opieranie się o futrynę drzwi
czyjegoś biura lub zajęcie jego krzesła.

Victoria Beckham potwierdza
swoje prawo do Davida, kładąc
dłoń na jego piersi

Sprzedawca przychodzący do do
mu klienta powinien spytać: „Które
krzesło należy do pana?", ponieważ
zajęcie niewłaściwego miejsca odstraszy
gospodarza i postawi sprzedawcę na
straconej pozycji.

Niektórzy ludzie nawykowo opie
rają się o każde drzwi, odstraszając
wszystkich od pierwszej chwili. Takim osobom radzimy, aby ćwiczyły
wyprostowaną postawę z widocznymi wnętrzami dłoni, aby wywrzeć
dobre wrażenie na innych. Ponad 9 0 % opinii o nowo poznanej oso
bie wyrabiamy sobie w ciągu pierwszych czterech minut znajomości,
a szansa, by zrobić dobre pierwsze wrażenie, nigdy się nie powtórzy.
Jeśli fotel szefa nie ma podłokietników, co jest rzadkością, bo brak
podłokietników cechuje zwykle krzesło gościa, możemy czasem zoba-

Drzwiowy terrorysta
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Niesławny incydent „wymachiwania dziec
kiem" miał, w odczuciu Michaela Jacksona,
zmniejszyć dystans między jego pociechą a fa
nami, tak aby mogli oni doświadczyć chwi
lowego „posiadania" dziecka. Przeoczył tylko
dystans dzielący dziecko od ziemi

czyć szefa z jedną lub obiema nogami na
biurku. Jeśli do biura wejdzie jego prze
łożony, szef - który teraz przyjmuje rolę
podwładnego - raczej zrezygnuje z tak de
monstracyjnego gestu własności i zamiast
niego ucieknie się do bardziej subtelnych
technik: postawi stopę na najniższej szu
fladzie biurka lub, jeśli nie ma ono szuflad, przyciśnie mocno stopę do
jego nogi, by zaznaczyć, że należy ono do niego.

Roszczenie sobie prawa własności
do biurka

Pochylanie się a status
Od wieków prostowanie się lub pochylanie w obecności innej osoby
ustanawia relacje przełożony-podwładny. Do członków rodziny kró
lewskiej zwracamy się per „Wasza Wysokość", a sprawcy niesmacznych
lub kompromitujących czynów to „szumowiny", „mali" ludzie kierujący
się „niskimi pobudkami". Nikt nie chce, by „patrzono na niego z góry",
mówiono, że „nie dorasta do czegoś", czy nazywano „krótkowzrocznym".
Przywódca grupy demonstrantów wchodzi na podwyższenie, by być
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Pochylamy się, by wyrazić podporządkowanie innym,
a prostujemy, by dodać sobie znaczenia
wyższym od pozostałych, główny sędzia siedzi wyżej niż reszta sędziow
skiego składu, zdobywca złotego medalu olimpijskiego stoi wyżej na
podium od srebrnego i brązowego medalisty, a mieszkańcy apartamentu
na najwyższym piętrze mają wyższy status niż ich sąsiedzi z parteru.
Niektóre społeczeństwa zaś podzielone są na „klasy wyższe i niższe".
Ludzie o wyższej pozycji czasem „stają na wysokości zadania",
„stawiają siebie na piedestale" lub zaczynają „zadzierać nosa". Żaden
szanujący się bóg nie zamieszkałby nigdy na nizinie, w dolinie czy
w innym „niskim" miejscu - mieszkają w Walhalli, na górze Olimp lub
w niebie. Wszyscy rozumiemy też znaczenie przemawiania w pozycji
stojącej dla zdobycia kontroli nad słuchaczami.
Przy powitaniu z członkiem rodziny królewskiej kobiety dygają,
a mężczyźni skłaniają głowę lub zdejmują kapelusz, by wydać się
niższym. Współczesny salut jest pozostałością gestu zdejmowania
kapelusza, co miało na celu ujęcie sobie wzrostu. Dzisiejsi mężczyźni
nie noszący nakrycia głowy czasami pozdrawiają napotkane kobiety,
dotykając czoła - ich przodkowie uchyliliby kapelusza. Im bardziej
skromna i podporządkowana jest nasza postawa wobec drugiej osoby,
tym niżej się pochylamy.
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Niektórzy ludzie nazywali Rogera kręgosłupem organizacji.
Inni nie mieli o nim tak wysokiego mniemania.

Niektóre japońskie firmy powróciły do używania „kłaniających się
maszyn", które uczą pracowników, pod jakim kątem mają kłaniać się
klientowi, który tylko ogląda towar - zwykle 15 stopni, a pod jakim
takiemu, który dokonuje zakupu - nawet 45 stopni. W pracy ludzie,
którzy stale „kłaniają się" kierownictwu, otrzymują uwłaczające prze
zwiska - „lizus", „pochlebca", „padalec".

Wielka szycha w mieście
Wbrew zasadzie poprawności politycznej wyniki badań przekonują,
że wysokie osoby odnoszą większe sukcesy, są zdrowsze i żyją dłużej
niż ludzie niskiego wzrostu. Dr Bruce Ellis, szef katedry psychologii
eksperymentalnej na Uniwersytecie Canterbury w Nowej Zelandii,
ustalił, że wyżsi mężczyźni są skuteczniejsi w przekazywaniu swoich
genów niż ich niscy koledzy, nie tylko dlatego, że wysoki wzrost ma
związek z wysokim poziomem testosteronu, ale także dlatego, że
kobiety wybierają partnerów wyższych od siebie. Wyżsi mężczyźni
są postrzegani jako bardziej opiekuńczy i mogą tę cechę przekazać
swojemu potomstwu. Mężczyźni z kolei wolą niższe kobiety, ponieważ
mają nad nimi przewagę wzrostu.
Jednak im niższa kobieta, tym większe prawdopodobieństwo, że
mężczyźni będą jej przerywać wypowiedź. Jedna z naszych klientek,
o wzroście 155 cm, jest kierowniczką w zdominowanej przez mężczyzn
firmie zajmującej się księgowością. Skarżyła się, że na zebraniach zarzą
du inni menedżerowie stale jej przerywają, nie pozwalając dokończyć
prezentowanej myśli, a nawet zdania. Opracowaliśmy strategię, która
polegała na tym, że klientka, zabierając głos, wstawała i przechodziła
do stolika z kawą. Wracając na miejsce, nie, siadała, lecz kończyła wy
powiedź w pozycji stojącej. Była zaszokowana rezultatem. Oczywiście
nie może stale uciekać się do tej sztuczki, ale przekonała się, że zwiększa
swój autorytet, zmieniając nieco perspektywę.
381

Na każdym kroku spotykamy wyższych mężczyzn z niższymi
kobietami, ale rzadko widujemy odwrotną sytuację.

Na naszych seminariach zaobserwowaliśmy, że kierownicy wyż
szego szczebla są zwykle najwyżsi w grupie. Przy udziale Instytutu
Zarządzania porównaliśmy wzrost i wynagrodzenie 2566 dyrektorów
firm. Okazało się, że każde 2,5 cm ponad średnią wzrostu w firmie
dokładało do dyrektorskiej pensji prawie 400 funtów. Badania w Sta
nach Zjednoczonych również potwierdziły związek między wzrostem
a sukcesem finansowym. Na Wall Street każde 2,5 cm oznacza wzrost
wynagrodzenia o 340 funtów. Taka sama zależność istnieje w instytu
cjach rządowych i na wyższych uczelniach, chociaż z założenia promują
one pracowników na podstawie ich kompetencji i na zasadach równo
uprawnienia, a nie patrząc na ich wzrost. Jedno z amerykańskich badań
wykazało, że wysokie osoby nie tylko zajmują najlepsze stanowiska
w amerykańskich firmach, ale też otrzymują wyższe wynagrodzenie
początkowe. Osoby mające powyżej 190 cm wzrostu otrzymują 12%
więcej niż te o wzroście poniżej 185 cm.

Dlaczego niektórzy w telewizji wydają się wyżsi
Osoby postrzegane jako wysokie odnoszą także większe polityczne
sukcesy w telewizji. Ludzie na ekranie mają tylko 15 cm wzrostu, więc
sami podświadomie decydujemy, za jak wysokich ich uznamy. Wzrost
i znaczenie, jakie im nadajemy, są bezpośrednio związane z mocą ich
przekazu i wrażeniem autotytetu, jakie potrafią zawrzeć w swojej
prezentacji. Dlatego tak wielu niskich aktorów, polityków i znanych
osób wypada dobrze w telewizji - po prostu zachowują się, jakby
byli wysocy. Na przykład do australijskiego premiera Johna Howarda
przylgnęło przezwisko Mały Johnny, ponieważ na ekranie sprawiał
wrażenie cichego i łagodnego. Z naszych badań wynika, że wyborcy
oceniali jego wzrost na 167 cm - dość niski jak na mężczyznę - gdy
tymczasem w rzeczywistości miał 175 cm. Jeden z jego przeciwników
politycznych, były premier Bob Hawke, był zaś postrzegany jako osoba
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o wzroście około 185 cm, ponieważ jego telewizyjne wystąpienia zawsze
były bardzo wyraziste. W rzeczywistości miał tylko 170 cm wzrostu.

Wyraziste wystąpienie w telewizji sprawia,
że wydajemy się wyżsi.

Pionierskie badanie Wilsona z 1968 roku wykazało, że student prze
mawiający do grupy kolegów był postrzegany jako osoba o wzroście
175 cm. Kiedy tego samego studenta przedstawiono jako wykładowcę,
słuchacze oceniali jego wzrost na 190 cm. Wyraziste wystąpienie i im
ponujący tytuł sprawiają, że jesteśmy odbierani jako wyżsi.

Test podłogi
Jeśli chcesz sprawdzić, w jaki sposób wzrost niesie z sobą poczucie au
torytetu, wykonaj z kimś następujące ćwiczenie: połóż się na podłodze
i poproś drugą osobę, aby udzieliła ci nagany. Następnie zamieńcie
się miejscami - ty wstań, a druga osoba niech położy się na podłodze
i w takiej pozycji próbuje udzielić ci reprymendy. Zobaczysz, że będzie
to prawie niemożliwe, nawet jej głos będzie brzmiał inaczej i zabraknie
jej autorytetu, by wykonać to zadanie.

Minusy wysokiego wzrostu
Wysoki wztost nie zawsze bywa zaletą. Wysocy ludzie budzą większy
szacunek, ale wzrost może też niekorzystnie wpływać na komunikację
z innymi. Na przykład kiedy trzeba porozmawiać jak równy z równym
lub w cztery oczy, nie „wywyższając się".
W Wielkiej Brytanii Philip Heinicy, dwumetrowy sprzedawca arty
kułów chemicznych, założył Klub Osób Wysokich, aby popularyzować
wiedzę o praktycznych, medycznych i społecznych potrzebach osób
wysokiego wzrostu. O d k r y ł on, że jego „parametry" budziły w klien383

tach poczucie zagrożenia - czuli, że nad nimi góruje, i nie mogli się
skupić na tym, co miał do powiedzenia. Przekonał się także, że jeśli
prezentował towar w pozycji siedzącej, atmosfera bardziej sprzyjała
komunikacji, a uwolnienie klientów od poczucia fizycznego zagrożenia
z powodu jego wzrostu sprawiło, że wartość sprzedaży gwałtownie
wzrosła - o 6 2 % .

Jak pochylanie się może czasem podnosić status
W niektórych okolicznościach pochylenie się może być oznaką do
minacji. Dzieje się tak wtedy, gdy wygodnie rozsiadamy się w fotelu
w czyimś domu, podczas gdy gospodarz stoi. Takie bardzo nieformalne
zachowanie na czyimś terytorium wyraża dominację lub agresję.
Każdy człowiek zachowuje się w sposób obronny i lekko dominujący
na swoim terenie, zwłaszcza w domu. Dlatego gesty sugerujące umiar
kowaną uległość skutecznie przekonują do nas gospodarza.

Jak politycy mogą zdobyć głosy dzięki telewizji
Od ponad trzydziestu lat doradzamy ludziom, którzy występują
w mediach, i udzielamy wskazówek, jak postępować, by wydać się
wiarygodnymi. Wśród naszych klientów są gwiazdy filmowe, politycy,
prezenterzy pogody i premierzy. Pewnego razu dwóch przywódców
politycznych zaproszono do udziału w debatach telewizyjnych, by za
prezentowali swoją wizję rządzenia krajem. Kandydat A miał 175 cm
wzrostu i był postrzegany przez wyborców jako niższy, ponieważ jego
wystąpienia były łagodne. Kandydat B miał 190 cm wzrostu, a ludzie
uważali go za jeszcze wyższego z powodu jego asertywnego i stanow
czego sposobu bycia. Po pierwszej debacie kandydat A miał znacznie
gorsze notowania niż jego wysoki przeciwnik. Zwrócił się do nas po
radę, a my zaproponowaliśmy pewne strategie - między innymi obni
żenie pulpitu o 10 cm, co sprawiało, że odległość od niego twarzy obu
mówców była jednakowa. Poradziliśmy także, by kamera filmująca
kandydata A została nieco obniżona, by filmować go od dołu. Popro384

siliśmy też samego kandydata, by swój przekaz kierował prosto do ka
mery, tak by widz miał wrażenie, że zwraca się bezpośrednio do niego.
Pomogło. Po następnej debacie kandydat A zdecydowanie prowadził
w sondażach, a media informowały o jego „nowym, przywódczym
stylu". Po wyborach kandydat A został przywódcą kraju. Można z tego
wnioskować, że wyborcy niespecjalnie interesują się tym, co politycy
mają do powiedzenia w debatach, i niewiele z tego pamiętają. Wybierają
swojego kandydata na podstawie wrażenia, że to właśnie on nadaje się
na przywódcę.

Jak udobruchać rozgniewaną osobę
Można uniknąć odstraszania i zniechęcania innych przez świadome
obniżanie własnego wzrostu. Zastanówmy się nad naszą mową ciała
w sytuacji, gdy popełniliśmy drobne wykroczenie drogowe - nie zatrzy
maliśmy się przed znakiem „stop", nie ustąpiliśmy pierwszeństwa lub
przekroczyliśmy dozwoloną prędkość - i zostaliśmy zatrzymani przez
policję. W takiej sytuacji policjant może postrzegać nas jako przeciw
nika. Gdy funkcjonariusz podchodzi do auta, większość kierowców
pozostaje w samochodzie, opuszcza szybę i próbuje się usprawiedliwiać
lub zaprzeczać, że popełnili wykroczenie. Jakie są negatywne skutki
takich sygnałów?
1. Policjant jest zmuszony opuścić swoje terytorium (radiowóz) i przejść
na twój teren (twój samochód).
2. Zakładając, że rzeczywiście jesteś winny, policjant może odebrać
twoje próby usprawiedliwiania się jako atak.
3. Pozostając w samochodzie, tworzysz barierę pomiędzy sobą a funk
cjonariuszem.
Biorąc pod uwagę, że w tych okolicznościach policjant ma wyższy
status od ciebie, takie zachowanie tylko pogarsza sprawę i zwiększa
ryzyko mandatu. Zamiast tego, gdy zatrzyma cię policja, spróbuj:
1. Natychmiast wysiąść z samochodu (twoje terytorium) i podejdź
do radiowozu (teren policjanta). W ten sposób nie musi on zada385

wać sobie trudu opuszczania swojego terytorium. (Nie próbuj tego
robić w Stanach Zjednoczonych, gdzie nagłe wyjście z samochodu
i podejście do policjanta może skończyć się równie nagłym nafaszerowaniem ołowiem.)
2. Pochyl się, tak byś był niższy od policjanta.
3. Umniejsz swój status, mówiąc, jak nieodpowiedzialnie się zachowa
łeś, i podnieś status funkcjonariusza, dziękując mu za wytknięcie ci
błędu. Powiedz, że zdajesz sobie sprawę, jaka to ciężka praca mieć
do czynienia z tak nieodpowiedzialnymi ludźmi jak ty.
4. Trzymając dłonie na widoku, drżącym głosem poproś, by nie dawał
ci mandatu. Jeśli jesteś kobietą, uśmiechaj się często, mrugaj i mów
wysokim głosem. Jeśli jesteś mężczyzną, po prostu przyjmij mandat
i go zapłać.

„Proszę nie dawać mi mandatu"

Takie zachowanie przekonuje policjanta, że nie stanowimy zagro
żenia, i zachęca go do przyjęcia roli strofującego rodzica, co być może
skłoni go do udzielenia ustnego pouczenia, zamiast odprawienia cię
w dalszą drogę z mandatem w kieszeni. Jeśli stosuje się tę technikę
według naszych wskazówek, można uniknąć m a n d a t u w 5 0 % przy
padków zatrzymania.
Tę samą strategię można wykorzystać, by ułagodzić rozgniewanego
klienta, który zwraca wadliwy towar. W tym przypadku rolę bariery
między sprzedawcą a klientem odgrywa sklepowa lada. Kontrolowanie
rozzłoszczonego klienta może być trudne, jeśli sprzedawca za nią pozo
stanie, tworząc atmosferę „ty przeciwko mnie", która jeszcze bardziej
rozgniewa klienta. Jeśli sprzedawca wyjdzie zza lady i stanie po stronie
klienta, pochylając się, trzymając dłonie w zasięgu jego wzroku, i za
stosuje tę samą technikę, którą przedstawiliśmy powyżej, zwykle uda
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mu się udobruchać rozgniewaną osobę. Pozostawanie za biurkiem czy
ladą podnosi poziom złości.

Co ma do tego miłość?
Polski antropolog dr Bogusław Pawłowski ustalił, że w idealnym
związku zaufanie, pieniądze i szacunek odgrywają mniej znaczącą rolę
niż proporcja wzrostu partnerów wynosząca 1 do 1,09. Jego badanie
z 2004 r. wykazało, że aby zapewnić sobie małżeńskie szczęście, męż
czyzna musi być 1,09 razy wyższy od partnerki. Ta reguła sprawdza
się w przypadku wielu nieudanych związków, m.in. Nicole Kidman
(180cm) i Toma Cruisea (170cm).
Pary, które mają właściwą proporcję, to:
Cherie Blair i Tony Blair = 1,10
Victoria Beckham i David Beckham = 1,09
Pary, które, technicznie rzecz biorąc, lekceważą ten test, to:
Camilla Parker-Bowles i książę Karol = 1,01
Penny Lancaster i Rod Stewart = 0,97

Kilka technik optycznego dodawania sobie
wzrostu
Jeśli jesteś niskiego wzrostu, istnieje kilka technik, które możesz zasto
sować, by zneutralizować wrażenie władzy i dominacji, jakie wywołują
wyższe osoby. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, ponieważ są one
przeciętnie 5 cm niższe od mężczyzn. Stwórz przestrzeń, w której
możesz kontrolować otoczenie, za pomocą krzeseł różnej wysokości proś wysokich ludzi o zajęcie miejsca na niższych krzesłach. Pozycja
siedząca neutralizuje wzrost - olbrzym siedzący na niskiej sofie traci
część autorytetu. Także siedzenie na przeciwległych końcach długiego
stołu wyrównuje sytuację, podobnie jak opieranie się o futrynę drzwi
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czyjegoś biura, podczas gdy dana osoba siedzi. Rozmawiając w miejscu
publicznym, na przykład w barze, w grupie ludzi lub w samochodzie
czy samolocie, także ograniczaj możliwości manewru wyższych part
nerów. Jeśli ktoś góruje nad tobą, stojąc podczas rozmowy, gdy ty
siedzisz, wstań, podejdź do okna i wyjrzyj na zewnątrz. Wywołasz
wrażenie głębokiej zadumy nad omawianymi kwestiami, pozbawiając
jednocześnie wyższą osobę przewagi. Asertywne zachowanie również
minimalizuje różnice wzrostu. Techniki te postawią cię „ponad" domi
nacją wysokich osób i „wysoko podniesiesz głowę" wśród tych, którzy
próbują nad tobą „górować".

Podsumowanie
Różnice wzrostu znacząco wpływają na relacje międzyludzkie, ale
wzrost i władza są subiektywne - często zależą od naszej percepcji.
Osoby niższe mogą optycznie dodać sobie wzrostu, nosząc ciemne
ubrania, garnitury w prążki, kostiumy ze spodniami, duże zegarki (im
mniejszy zegarek, tym bardziej jego właściciel jest postrzegany jako
mniej wpływowy), a także, w przypadku kobiet, robiąc delikatniejszy,
stonowany makijaż. Postawa wyprostowana, zarówno w pozycji stojącej,
siedzącej, jak i w ruchu, przydaje pewności siebie. Zgodnie z prawem
przyczyny i skutku zaś, robiąc takie wrażenie, automatycznie poczujemy
się pewniej.

pusta strona

Rozdział 17

UKŁAD MIEJSC
PRZY STOLE GDZIE USIĄŚĆ I DLACZEGO

„Poprostu odpręż się i o wszystkim mi opowiedz"

O

d tego, jak usiądziesz przy stole względem innych osób, w du
żym stopniu zależy, czy dojdziesz z nimi do porozumienia.
Również nastawienie innych do ciebie może się przejawiać
w tym, jakie miejsca w stosunku do ciebie zajmują.

W latach 70., 80. i 90. przeprowadzaliśmy badania z delegatami
na seminaria, aby określić, jaki układ przy stole stwarza według nich
najlepsze warunki do przekazywania określonej postawy. Zrobiliśmy to
na podstawie zachowań uczestników seminariów, wykorzystywaliśmy
również ankiety z naszych baz danych. Pierwsze poważne badanie nad
układem miejsc przy stole przeprowadził psycholog Robert Sommer
z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który przekrojowo przeanalizował
zachowanie studentów i dzieci podczas spotkań towarzyskich w miej
scach publicznych, takich jak bar czy restauracja. Jego odkrycia za
stosowaliśmy w sytuacjach biznesowych i podczas negocjacji. Choć
istnieją marginalne różnice pomiędzy kulturami i w poszczególnych
relacjach międzyludzkich, na ogół na co dzień spotkasz się z takimi usta
wieniami miejsc przy stole, jakie przedstawiliśmy w tym rozdziale.
M a r k Knapp w swojej książce Komunikacja niewerbalna w interak
cjach międzyludzkich zauważył, że o ile istnieje ogólna zasada interpretacji
ustawienia krzeseł przy stole, o tyle pewne okoliczności mogą wpływać
na nasz wybór miejsca. Badania przeprowadzone na przedstawicielach
klasy średniej wykazały, że wybierane przez nich miejsca w barze mogą
być inne niż te, które zajmują w ekskluzywnej restauracji. To, w jakim
kierunku zwrócone jest krzesło oraz jakie są odległości między stołami,
również może zaburzać normalne ustawienie. Na przykład zakochani
starają się, gdy tylko to możliwe, siadać obok siebie, ale w zatłoczonej
restauracji, w której stoliki ustawione są ciasno, mogą być zmuszeni
usiąść naprzeciwko siebie, co jest pozycją obronną.
Mając to na uwadze, przedstawimy teraz podstawowe sposoby wy391

boru miejsca przy stole, z jakimi spotykamy się w pracy oraz podczas
spotkań towarzyskich.

Eksperyment ze stołem
Załóżmy, że jako osoba B zasiądziesz przy prostokątnym stole z osobą A.
Jaki układ miejsc wybrałbyś w następujących sytuacjach:
•

Będziesz rozmawiał z kimś w sprawie pracy w małej, przyjaznej
firmie.

•

Będziesz pomagał komuś rozwiązywać krzyżówkę.

•

Będziesz z kimś grać w szachy.

• Jesteś w bibliotece publicznej i nie życzysz sobie z nikim kontak
tów.
Spójrz na ilustrację i dokonaj wyborów.

Podstawowe ustawienia krzeseł
przy stole

O t o najbardziej prawdopodobne odpowiedzi:
• Zająłeś pozycję BI, narożną, aby przeprowadzić rozmowę, ponieważ
pozwala ci ona obserwować rozmówcę, nie sprawiając przy tym
wrażenia agresywnego czy konkurującego, jak w pozycji B3, ani
zbytnio się nie spoufalając, jak w miejscu B2.
•

Usiadłeś w pozycji B2, współpracy, aby pomóc w rozwiązywaniu
krzyżówki, ponieważ tak siadamy, by służyć pomocą i nawiązać
kontakt.
• Wybrałeś pozycję B3, aby zagrać w szachy. Jest to układ współza392

wodnictwa i obrony, a wybieramy go wobec przeciwnika, ponieważ
swobodnie widzimy wówczas jego twarz i wszystko, co robi.
• Na koniec wybrałeś układ przeciwległy, B4, w bibliotece, aby
zakomunikować swoją niezależność i brak chęci nawiązywania
kontaktu.

Pozycja narożna ( B I )
Pozycję tę zajmują ludzie podczas zwyczajnej, przyjacielskiej pogawędki.
Pozwala ona na dobry kontakt wzrokowy i umożliwia gestykulację oraz
obserwowanie gestów drugiej osoby. Róg stołu stanowi częściową ba
rierę na wypadek, gdyby jedna z osób poczuła się zagrożona, ale w tym
ustawieniu unika się podziałów terytorium. Jest to najkorzystniejsza
pozycja strategiczna, z której osoba B mogłaby przeprowadzać prezen
tację, zakładając, że byłaby ona przeznaczona dla osoby A. Wystarczy
przesunąć krzesło do pozycji BI, aby rozluźnić napiętą atmosferę
i zwiększyć szanse na pozytywny wynik spotkania.

Pozycja narożna

Pozycja współpracy ( B 2 )
Kiedy dwie osoby myślą w podobny sposób lub razem rozwiązują za
danie, często siadają w tym układzie. Odkryliśmy, że 5 5 % ludzi uważa
tę pozycję za najbardziej sprzyjającą współpracy albo intuicyjnie siada
w ten sposób, kiedy prosi się ich, aby pracowali nad czymś wspólnie
z kimś innym.
Jest to jedna z najlepszych pozycji, aby wyłożyć swoją sprawę i zyskać
akceptację, ponieważ pozwala na dobry kontakt wzrokowy i daje moż
liwość odzwierciedlania. Rzecz w tym, aby osoba B mogła przesunąć się
na tę pozycję tak, by osoba A nie miała wrażenia, że zostało naruszone
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jej terytorium. Jest to również korzystny układ w sytuacji, gdy osoba
B wprowadza do negocjacji osobę trzecią. Powiedzmy na przykład, że
sprzedawca jest na drugim spotkaniu z klientem i przedstawia specjalistę
do spraw technicznych. Na pewno sprawdzi się następująca strategia:
Specjalista siada w pozycji C, naprzeciwko klienta A. Sprzedawca
siada albo w pozycji B2 (współpracy) albo BI (narożnej). Pozwala mu to
ulokować się „po stronie klienta" i zadawać pytania techniczne w jego
imieniu. Układ ten nazywa się „ramię w ramię z przeciwnikiem".

Wprowadzanie osoby trzeciej

Pozycja współzawodnictwa i obrony ( B 3 )
W tym układzie przeciwnicy znajdują się twarzą w twarz, jak rewol
werowcy z westernu. Siedzenie po drugiej stronie stołu może stworzyć
atmosferę zaczepno-obronną i doprowadzić do tego, że każda strona
będzie twardo obstawała przy swoim, ponieważ stół stanowi wyraźną
barierę pomiędzy nimi.
W relacji służbowej 5 6 % respondentów odbiera to jako pozycję
współzawodnictwa, ale w sytuacji towarzyskiej, na przykład w restau
racji, 3 5 % widzi tu ustawienie sprzyjające swobodnej rozmowie. Jest
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to najczęściej spotykany układ w restauracji podczas randki, jednak
głównie dlatego, że kelnerzy w ten sposób sadzają gości. Sprawdza się
on w przypadku pary w restauracji, ponieważ pozwala na dobry kontakt
wzrokowy, równocześnie subtelnie podkreślając różnicę „przeciwnych"
płci. W pracy zaś pozycje takie zajmują ludzie, którzy albo współza
wodniczą, albo jeden udziela drugiemu nagany. Takie ustawienie może
również posłużyć do zaznaczenia roli przełożonego/podwładnego, jeśli
odbywa się na terytorium A.

Dlaczego

nie

lubimy niektórych szefów

Odkryliśmy, że w sytuacjach biznesowych ludzie, siedząc w pozycji
współzawodnictwa i obrony, mówią krótszymi zdaniami, mniej potem
pamiętają i są bardziej skorzy do kłótni.
A. G. White przeprowadził w gabinetach lekarskich eksperyment,
który wykazał, że biurko lub jego brak miały znaczący wpływ na to,
czy pacjent czuł się swobodnie czy nie. Tylko 10% pacjentów potrafiło
się rozluźnić, kiedy w gabinecie stało biurko, a lekarz siedział za nim.
Liczba ta wzrastała do 5 5 % , kiedy biurka nie było. Przeprowadziliśmy
eksperyment (Pease & Pease, 1990), w którym poprosiliśmy 244 dyrek
torów wyższego szczebla i 127 przedstawicieli kierownictwa niższego
i średniego szczebla, aby naszkicowali układ mebli, jaki chcieliby mieć
w biurze po przeprowadzce do nowego budynku. Aż 7 6 % dyrektorów
wyższego szczebla (185 osób) narysowało szkic, w którym biurko
ustawione było pomiędzy n i m i a podwładnymi. To samo zrobiło
jedynie 5 0 % kierowników niższego szczebla (64 osoby), przy czym
mężczyźni dwa razy częściej niż kobiety ustawiali biurko pomiędzy
sobą a innymi.
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Najciekawsze było to, jak inni pracownicy odbierali szefów, którzy
nie odgradzali się biurkiem. Byli oni częściej określani przez personel
jako sprawiedliwi, bardziej skłonni do słuchania o nowych pomysłach
bez krytyki, a mniej skłonni do faworyzowania innych.

Siadanie dokładnie naprzeciwko siebie wytwarza złe wibracje.

Jeśli osoba B stara się przekonać do czegoś osobę A, pozycja współza
wodnictwa zmniejsza szanse powodzenia w negocjacjach, jeśli osoba B
nie usiadła naprzeciwko świadomie, zgodnie z wcześniej przygotowaną
strategią. Na przykład może się zdarzyć, że osoba A jest przełożonym,
który ma udzielić nagany pracownikowi B, a układ współzawodnic
twa może podkreślić wagę reprymendy. Z drugiej strony, jeśli osoba B
chce, żeby osoba A poczuła swoją przewagę, może z rozmysłem usiąść
dokładnie naprzeciwko niej.
Bez względu na to, w jakiej branży pracujesz, jeśli masz w pracy kon
takt z ludźmi, chcesz mieć na nich wpływ, a więc twoim celem zawsze
powinno być zrozumienie p u n k t u widzenia drugiej osoby, sprawienie,
żeby czuła się swobodnie i pewnie, zawierając z tobą transakcje - pozycja
współzawodnictwa na pewno nie przyniesie takiego efektu. Skuteczniej
nawiążesz dobry kontakt, siadając w pozycjach narożnej i współpracy,
niż kiedykolwiek byłbyś w stanie to zrobić z pozycji współzawodnictwa,
ponieważ wówczas rozmowy są znacznie krótsze i bardziej ostre.

Pozycja niezależna ( B 4 )
Zajmują ją osoby, które nie chcą mieć ze sobą do czynienia, na przykład
obcy sobie ludzie w takich miejscach, jak biblioteki, ławki w parku
lub restauracje. Do tej pozycji nawiązujemy, kiedy mówimy, że opinie
jakiejś osoby „diametralnie różnią się" od naszej. Dla 4 2 % badanych
stanowi ona sygnał braku zainteresowania, a niektórzy odczytują ją
jako okazywanie obojętności lub wrogości. Powinno się unikać tego
ustawienia, kiedy chce się doprowadzić do otwartej dyskusji.
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Pozycja niezależna mówi innym, że
nie chcesz się angażować

Liczy się nie to, co mówisz, ale to, gdzie siedzisz
Jak powiedzieliśmy, prostokątne stoły tworzą między ludźmi relacje
współzawodnictwa lub obrony, ponieważ każda osoba ma wówczas
do dyspozycji taką samą przestrzeń i długość krawędzi blatu. Pozwala
to każdemu na zajęcie „stanowiska" na dany temat i daje możliwość
bezpośredniego kontaktu wzrokowego poprzez stół. Kwadratowe stoły
idealnie nadają się na krótkie, konkretne rozmowy lub dla stworzenia
relacji przełożony-podwładny. Najlepiej współpracuje się z osobą sie
dzącą obok, przy czym z osobą z prawej z reguły lepiej niż z tą z lewej.
Z historycznego p u n k t u widzenia bowiem mniej prawdopodobne
było, że sąsiadowi z prawej uda się wbić towarzyszowi sztylet lewą
ręką, stąd człowiek „po prawicy" jest bardziej faworyzowany, a inni
podświadomie zakładają, że jest on bardziej wpływowy niż osoba po
lewej. Największy opór może stawiać osoba usadowiona dokładnie
naprzeciwko, w „pozycji rewolwerowca", a kiedy siedzą cztery osoby,
to każda ma kogoś naprzeciwko.

Przy kwadratowym stole każdy musi
usiąść zarówno w pozycji współza
wodnictwa, jak i w narożnej
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Pomysł króla Artura
Król Artur wprowadził okrągły stół, próbując każdemu ze swych rycerzy
nadać równe znaczenie i status. Okrągły stół tworzy nieoficjalną swo
bodną atmosferę i idealnie sprzyja dyskusji pomiędzy osobami o równej
pozycji, jako że każdej przysługuje wtedy równy wycinek blatu. Koło
jako takie stało się na całym świecie symbolem jedności i siły, a samo
siedzenie w kręgu daje podobny efekt. Niestety, król Artur nie zdawał
sobie sprawy, że jeśli pozycja jednej z osób jest wyższa niż pozostałych, to
całkowicie zmienia się układ sił w grupie. Król miał największą władzę,
a to oznaczało, że rycerzom siedzącym po obu jego bokach milcząco
przyznawał największe wpływy, przy czym temu z prawej więcej niż
temu z lewej. Znaczenie kolejnych rycerzy zmniejszało się, w miarę jak
ich miejsca oddalały się od króla.

Przy okrągłym stole osoba o wyższym
statusie zaburza układ sił

W rezultacie rycerz siedzący dokładnie naprzeciwko króla znajdował
się w pozycji współzawodnictwa i obrony, przez co potencjalnie mógł
sprawiać najwięcej kłopotów. 6 8 % tespondentów postrzega osobę sie
dzącą przy okrągłym stole dokładnie naprzeciwko nich jako tę, która
najprawdopodobniej będzie się z nimi sprzeczać lub współzawodniczyć.
5 6 % powiedziało też, że usadowienie się naprzeciwko może oznaczać
brak zainteresowania lub chęci kontaktu, jak w bibliotece. Jeśli zaś dwie
osoby siedzą bezpośrednio obok siebie, 7 1 % badanych stwierdziło, że
albo gawędzą po przyjacielsku, albo współpracują.
Wielu współczesnych dyrektorów ma prostokątne, kwadratowe
i okrągłe stoły. Prostokątne biutko, zazwyczaj przeznaczone do pracy,
wykorzystywane jest w działaniach biznesowych, do krótkich rozmów,
udzielania nagan i tak dalej. Okrągłego stołu, często do kawy, z kanapą
lub niskimi fotelikami wokół, używa się do tworzenia swobodnej, nie398

oficjalnej atmosfery lub aby kogoś do czegoś przekonać. Często również
pojawia się on w rodzinach, w których panuje demokracja lub nie ma
dominującego rodzica. Kwadratowe stoły zaś spotyka się w stołówce.

Jak wciągnąć do rozmowy dwie osoby
Załóżmy, że ty jako osoba C zamierzasz rozmawiać z osobami A i B,
a siedzicie w układzie trójkątnym przy okrągłym stole. Załóżmy, że
osoba A jest rozmowna i zadaje wiele pytań, a osoba B przez cały czas
milczy. Kiedy osoba A zadaje ci pytanie, jak możesz na nie odpowiedzieć
i kontynuować rozmowę, tak żeby osoba B nie czuła się wykluczona?
Wykorzystaj następującą prostą, ale skuteczną technikę włączania kogoś
do rozmowy: kiedy osoba A zadaje ci pytanie, patrz na nią, zaczynając
odpowiadać, potem obróć głowę ku osobie B, następnie znowu do A,
potem ponownie na B, a kończąc wypowiedź, spójrz znowu na osobę A.
Technika ta sprawia, że osoba B czuje się włączona do rozmowy,
i jest szczególnie korzystna, jeśli pragniesz, żeby rozmówca B był po
twojej stronie.

Angażowanie dwóch osób w trakcie
udzielania odpowiedzi na pytanie

Prostokątne stoły na zebraniach zarządu
Przy prostokątnym stole pozycja osoby A jest najmocniejsza - i to
w każdej kulturze - nawet jeśli wszyscy pozostali mają równy status.
Podczas spotkania ludzi o takiej samej pozycji osoba siedząca na miejscu
A będzie wywierała największy wpływ, pod warunkiem że nie będzie
siedzieć plecami do drzwi.
Jeśli osoba A siedzi tyłem do drzwi, to ta usadowiona na miejscu B
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Układ sił przy prostokątnym stole

będzie najbardziej wpływowa i w mocnej opozycji do A. Strodtbeck
i H o o k w ramach eksperymentu organizowali obrady sędziowskie,
podczas których okazało się, że osoba siedząca u szczytu stołu znacznie
częściej była wybierana na przewodniczącego, zwłaszcza jeśli postrze
gano ją jako należącą do klasy wyższej. Przy założeniu, że A ma przy
stole największą władzę, osoba B będzie druga w kolejności, potem D,
potem C. Pozycje A i B są uważane za zorientowane na zadanie, podczas
gdy pozycję D zajmuje lider emocjonalny, często kobieta, która skupia
się na relacjach w grupie i zachęca do współuczestnictwa. Wiedza ta
pozwala wpłynąć na układ sił w trakcie zebrań poprzez położenie wi
zytówek z nazwiskami, określających, gdzie kto ma usiąść. Daje ci to
pewną kontrolę nad przebiegiem zebrania.

Dlaczego pupil nauczyciela siedzi po jego lewej
stronie
Badacze z uniwersytetu w Oregonie stwierdzili, że ludzie mogą za
pamiętać do trzech razy więcej informacji o rzeczach, które widzą
w swoim prawym polu widzenia niż w lewym. Z ich badań wynika, że
najprawdopodobniej mamy „lepszą stronę" twarzy, kiedy przekazujemy
innym informacje. Według nich jest to lewy profil, ponieważ znajduje
się w prawym polu widzenia rozmówcy.

Badania wykazały, że lewy profil jest lepszy
do przeprowadzania prezentacji.
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Dr John Kershner z Instytutu Badań Edukacyjnych w Ontario
(Ontario Institute for Studies in Education) badał nauczycieli i zapi
sywał, gdzie patrzą co 30 sekund przez 15 minut. Odkrył, że niemal
ignorują oni uczniów po swojej prawej stronie. Patrzyli prosto przed
siebie przez 4 4 % czasu, na lewo 39%, a na prawo tylko przez 17% czasu.
Zauważył również, że uczniowie, którzy siedzieli po lewej, lepiej pisali
dyktanda niż uczniowie z prawej i rzadziej byli wyrywani do odpowie
dzi. Z naszych badań wynika, że w świecie biznesu więcej transakcji
się zawiera, kiedy sprzedawca siedzi po lewej stronie klienta. Tak więc
gdy poślesz dziecko do szkoły, poucz je, żeby starało się siadać z lewej
strony nauczyciela, ale kiedy dorośnie i zacznie chodzić na spotkania
służbowe, powiedz, aby zabiegało o dodatkową władzę, która spływa
na osobę siedzącą po prawej stronie szefa.

Gry o władzę w domu
Kształt stołu w rodzinnej jadalni sugeruje rozkład sił w rodzinie, przy
założeniu, że w pokoju mógłby się zmieścić dowolny stół i że jego
kształt został wybrany rozmyślnie. Rodziny „otwarte" skłaniają się ku
okrągłym stołom, „zamknięte" zaś wybierają kwadratowe, natomiast
rządzone apodyktycznie - prostokątne.
Podczas następnego przyjęcia przeprowadź eksperyment: poproś
najbardziej nieśmiałego, zamkniętego w sobie gościa o zajęcie miejsca
u szczytu stołu, najdalej od drzwi, plecami do ściany. Zdziwisz się, jak
posadzenie kogoś na „wpływowym miejscu" zachęci go, żeby mówił
więcej i z większą pewnością siebie, a także jak inni będą zwracali na
niego większą uwagę.

Jak wzruszyć słuchaczy do łez
The Book of Lists - corocznie wydawana książka, która zawiera spis
wszelkiego rodzaju informacji o ludzkim zachowaniu - pokazuje, że wy
stąpienia publiczne napawają nas największym przerażeniem: znajdują
się na pierwszym miejscu w skali lęku, podczas gdy lęk przed śmiercią
401

jest przeważnie na siódmej pozycji. Czy to oznacza, że na pogrzebie
lepiej leżeć w trumnie, niż wygłaszać mowę?
Jeśli kiedykolwiek zostaniesz poproszony, żeby przemawiać przed pu
blicznością, powinieneś wiedzieć, jak słuchacze odbierają i zapamiętują
informacje. Po pierwsze, nigdy nie mów im, że jesteś zdenerwowany
czy onieśmielony - zaczną bowiem wówczas szukać sygnałów mowy
ciała świadczących o twojej nerwowości i na pewno je znajdą. Nigdy
zaś nie będą podejrzewać, że się boisz, jeżeli im tego nie powiesz. Po
drugie, mówiąc, wykonuj gesty wyrażające pewność siebie, nawet jeśli
jesteś przerażony. Rób z dłoni „wieżę", pokazuj i chowaj wnętrza dłoni,
czasem wystawiaj kciuki i trzymaj ręce swobodnie. Unikaj wskazywania
palcem w kierunku publiczności, krzyżowania ramion na piersiach,
dotykania twarzy i trzymania się mównicy. Badania wykazują, że
ludzie siedzący w pierwszych rzędach wyłapują i zapamiętują więcej
niż reszta publiczności, częściowo dlatego, że bardziej chcą się czegoś
dowiedzieć i uważniej słuchają mówcy, na wypadek gdyby zostali wy
rwani do odpowiedzi.

Osoby w pierwszych rzędach więcej się uczą, aktywniej
uczestniczą w spotkaniu i wykazują więcej entuzjazmu.

Osoby ze środkowych rzędów są na drugim miejscu, jeżeli chodzi
o pilność, i zadają najwięcej pytań, ponieważ środek sali, w otoczeniu
pozostałych rzędów, jest postrzegany jako bezpieczne miejsce. Ludzie
siedzący z boku i z tyłu najmniej uważają i reagują. Jeśli staniesz po
lewej stronie widowni — z prawej strony sceny - twoje przemówienie
będzie miało silniejszy wpływ na prawą półkulę mózgu słuchaczy,
która odpowiada za sferę emocjonalną. Natomiast stojąc z prawej strony
widowni - z lewej strony sceny - wpływa się bardziej na lewą półkulę
mózgową słuchaczy. Dlatego właśnie publiczność będzie się chętniej
i

dłużej śmiała, kiedy zażartujesz, stojąc po lewej stronie sceny, a będzie
reagowała mocniej na argumenty emocjonalne i wzruszające historie,
kiedy opowiesz je, stojąc z prawej strony sceny. Komicy wiedzą o tym
od wieków - rozśmieszają, przechodząc na lewo, a wzruszają, przesu
wając się na prawo.
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Strefa uwagi
Używając parametrów opracowanych przez naukowców Roberta Sommera oraz Adamsa i Biddlea, przeprowadziliśmy badania, aby określić,
jak aktywnie słuchacze uczestniczą w seminarium w zależności od tego,
gdzie siedzą, i ile są w stanie sobie przypomnieć z tego, co mówił prele
gent. Nasze wyniki były w dużej mierze podobne do tych uzyskanych
we wcześniejszych badaniach Roberta Sommera, mimo że my badaliśmy
dorosłych, a Sommer uczniów. Niewiele dostrzegliśmy również różnic
kulturowych pomiędzy Australijczykami, mieszkańcami Singapuru,
RPA, Niemcami, Brytyjczykami, Francuzami czy Finami. Osoby o wy
sokim statusie najczęściej siadają w pierwszych rzędach - najwyraźniej
widać to w Japonii - i najmniej się udzielają, tak więc rejestrowaliśmy
dane jedynie tam, gdzie delegaci mieli mniej więcej równy status.
W końcu otrzymaliśmy coś, co nazwaliśmy „efektem lejka".

Zapamiętywanie informacji i udział uczestników w zależności
od zajmowanego miejsca (Pease, 1986)
Jak widać, kiedy siedzenia ustawione są w stylu szkolnym, powstaje
„sfera uczenia się" w kształcie lejka, który wydłuża się w centrum i roz
szerza na pierwsze rzędy. Ci, którzy siedzą w lejku, aktywnie uczestniczą
w seminarium, wchodzą w interakcje z mówcą i najwięcej zapamiętują
z dyskusji. Ci zaś, którzy najmniej angażowali się w spotkanie, siedzieli
z tyłu lub po bokach, z reguły mieli także bardziej negatywne nastawienie,
byli skłonni do konfrontacji i najmniej zapamiętywali. Miejsca z tyłu dają
także lepszą sposobność do rysowania bazgrołów, drzemki lub ucieczki.
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Eksperyment dotyczący uczenia się
Wiemy, że osoby, które mają najwięcej entuzjazmu do nauki, siedzą
z przodu, a najmniej zainteresowane - z tyłu lub po bokach. Aby
określić, czy „efekt lejka" wynika z tego, że ludzie wybrali sobie pewne
miejsca ze względu na swoje zainteresowanie tematem, czy też to właśnie miejsca, na których siedzieli, wpływały na ich uczestnictwo i zapa
miętywanie, przeprowadziliśmy inny eksperyment. Rozłożyliśmy przy
siedzeniach karteczki z nazwiskami uczestników, tak aby nikt nie mógł
zająć tego samego miejsca co zawsze. Celowo posadziliśmy nastawione
entuzjastycznie osoby z tyłu i po bokach sali, a tych, którzy zawsze
chowali się w tylnych rzędach - z przodu. Okazało się, że strategia ta
nie tylko zwiększyła stopień uczestnictwa i zapamiętywania zazwyczaj
negatywnie nastawionych osób, które teraz zasiadły na przedzie, ale
także zmniejszyła zainteresowanie i ilość materiału zapamiętywanego
przez zwykle pozytywnie nastawionych ludzi, których przesadziliśmy
do tyłu. To wyraźnie obrazuje strategię nauczania - jeśli chcesz, żeby
ktoś naprawdę zrozumiał to, co mówisz, posadź go z przodu. Niektórzy
prowadzący seminaria i nauczyciele zrezygnowali z zajęć „w stylu szkol
nym" w wypadku mniejszych grup i wprowadzili ustawienie w podkowę
lub otwarty kwadrat. Istnieją bowiem dowody na to, że dzięki temu
można zaangażować więcej osób, które lepiej zapamiętają to, o czym
mowa, ze względu na lepszy kontakt wzrokowy z prowadzącym.

Podejmowanie decyzji przy kolacji
Biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy do tej pory o postrzeganiu
naszego terytorium i wykorzystywaniu kwadratowego, prostokątnego
lub okrągłego stołu, zastanówmy się, jak rozkładają się wpływy i siły
podczas wyjścia do restautacji, gdy naszym celem jest uzyskanie ak
ceptacji dla swojego pomysłu.
Jeśli chcesz załatwiać interesy przy stole, mądrze jest przeprowadzić
główne rozmowy przed podaniem jedzenia. Kiedy wszyscy zaczną jeść,
rozmowa może utknąć w m a r t w y m punkcie, a alkohol zaćmić umysł.
Po jedzeniu krew z mózgu spływa do żołądka, aby wspomóc trawie
nie, przez to ludziom trudniej jest jasno myśleć. O ile dla niektórych
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mężczyzn właśnie to jest celem podczas randki, o tyle może to mieć
katastrofalne skutki dla spraw zawodowych. Przedstaw zatem swoje
propozycje, kiedy wszyscy są jeszcze w pełnej gotowości umysłowej.

Nikt nigdy nie podejmuje decyzji z pełnymi ustami.

Setki tysięcy lat temu nasi przodkowie wracali z polowania ze zdo
byczą i dzielili się nią ze swoją grupą we wspólnej jaskini. Przy wejściu
rozpalano ognisko, aby odstraszyć drapieżniki i ogrzać wnętrze. Każdy
jaskiniowiec siadał plecami do ściany, aby uniknąć ataku od tyłu, kiedy
będzie zajęty spożywaniem posiłku. Słychać było jedynie mlaskanie,
żucie i trzask ognia. Pierwotny proces dzielenia się o zmierzchu jedze
niem przy ognisku zapoczątkował tradycję spotkań towarzyskich, które
teraz odbywamy na piknikach, przy grillu i na kolacji. Podczas tych
spotkań współczesny człowiek reaguje i zachowuje się pod wieloma
względami podobnie jak setki tysięcy lat temu.
Wracając do restauracji i kolacji: łatwiej o korzystną decyzję, kiedy
druga osoba jest rozluźniona i jej mechanizmy obronne słabną. Aby to
osiągnąć, należy przestrzegać kilku prostych zasad, pamiętając o na
szych przodkach.
Przede wszystkim, bez względu na to, czy spotykamy się w domu
czy w restauracji, zadbaj, aby gość siedział plecami do ściany albo
przepierzenia. Badania wykazują, że oddech, rytm serca, częstotliwość
fal mózgowych i ciśnienie krwi gwałtownie rosną, kiedy mamy z tyłu
otwartą przestrzeń, a zwłaszcza gdy ktoś się w niej porusza. Napięcie
jeszcze bardziej wzrasta, jeśli gość ma za plecami drzwi albo okno na
parterze, jest to więc doskonałe miejsce, jeśli chcesz kogoś zdenerwować
lub wyprowadzić z równowagi. Rozluźnieniu zaś sprzyjają przyćmione
światło i przytłumiona muzyka w tle. Wiele dobrych restauracji ma
kominek lub jego imitację przy wejściu dla odtworzenia efektu ogniska,
które płonęło podczas uczt pierwotnych jaskiniowców. Jeśli chcesz
skupić na sobie uwagę, najlepiej byłoby usiąść przy okrągłym stole, za
parawanem lub dużą rośliną doniczkową, która zasłoniłaby gościowi
innych ludzi.
Najlepsze restauracje wykorzystują te techniki relaksacyjne, aby
wyciągnąć duże sumy pieniędzy z portfeli swoich klientów w zamian
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za przeciętnej klasy jedzenie, a mężczyźni od tysięcy lat stosują te me
tody, aby stworzyć romantyczną atmosferę dla swoich wybranek. D u ż o
łatwiej doprowadzić do podjęcia korzystnej decyzji w takich warunkach
niż w jasno oświetlonej restauracji ze stołami ustawionymi na otwartej
przestrzeni, gdzie za plecami słychać tylko brzęk talerzy i sztućców.

Podsumowanie
Miejsca, jakie sami zajmujemy przy stole i na jakich sadzamy innych,
nie powinny być przypadkowe. Umieszczenie bowiem pewnej osoby
na odpowiednim miejscu może mieć wpływ na wynik spotkania.
Następnym razem, kiedy będziesz miał się z kimś spotkać, zadaj sobie
pytania: Kim jest osoba, na którą chcę wywrzeć największy wpływ,
i gdzie najlepiej usiąść, żeby to osiągnąć? Kto najprawdopodobniej
będzie się kłócił lub sprzeciwiał? Jeśli nie ma wyznaczonego lidera,
kto zajął miejsce, które daje największą władzę? Jeśli chcę kontrolować
sytuację, gdzie powinienem usiąść? Odpowiedzi na te pytania nie tylko
zapewnią ci dobrą pozycję, ale mogą przeszkodzić innym uczestnikom
chcącym zdominować lub przejąć kontrolę nad spotkaniem.
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Adam wyszedł ze spotkania w sprawie pracy przekonany, że źle mu poszło.
Czy powiedział coś nie tak? Czy to może jego czekoladowobrązowy garnitur,
kozia bródka, kolczyk i wypchana teczka wywarły nie najlepsze wrażenie?
A może usiadł na nieodpowiednim krześle?

W

iększość rozmów kwalifikacyjnych jest bezowocna, gdyż,
jak pokazują badania, to, czy kandydat otrzyma pracę czy
nie, zależy wyłącznie od tego, czy pracodawca go polubi.
W efekcie większość faktów z curriculum vitae kandydata, czyli to,
co w rzeczywistości powinno być wyznacznikiem jego przydatności
w pracy, idzie w zapomnienie. W pamięci pozostaje jedynie wrażenie,
jakie wywarł na pracodawcy.

Pierwsze wrażenie w świecie biznesu jest jak
miłość od pierwszego wejrzenia.

Profesor Frank Bernieri z uniwersytetu w Toledo przeanalizował
dwudziestominutowe rozmowy w sprawie pracy z kandydatami w róż
nym wieku i o różnym pochodzeniu, podczas których pracodawcy mieli
za zadanie ocenić ich ambicję, inteligencję oraz kompetencje. Następnie
grupie obserwatorów pokazano nagranie wideo, na którym utrwalono
jedynie początkowe piętnaście sekund każdej rozmowy. Rezultaty bada
nia pokazały, iż pierwsze wrażenie obserwatorów po zaledwie piętnastu
sekundach rozmowy było prawie całkowicie zbieżne z odczuciami osób
przeprowadzających rozmowę. To jeszcze jeden niezbity dowód na to,
że masz tylko jedną szansę na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia.
Twoje podejście do spotkania, wymiana uścisku dłoni oraz mowa ciała
to najważniejsze czynniki, które zadecydują o wyniku rozmowy.
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Dlaczego James Bond wygląda na gościa,
który zawsze zachowuje zimną krew?
Badania w zakresie lingwistyki wskazują na bezpośrednią zależność
między statusem, władzą i prestiżem danej osoby a zasobem słownic
twa, jakim się posługuje. Im wyższe stanowisko lub status społeczny,
tym lepsza komunikacja werbalna. Badania nad mową ciała również
wykazują zależność między umiejętnościami posługiwania się słowem
a liczbą gestów wykonywanych dla przekazania informacji. Osoba na
samym szczycie drabiny społecznej potrafi przekazać informację za
pomocą posiadanego zasobu słownictwa, podczas gdy osoby gorzej
wykształcone i mniej wykwalifikowane, o niższej pozycji społecznej,
wolą polegać na gestach. Osoby te nie znają odpowiednich słów, a więc
zastępują je gestami. Ogólna zasada zatem brzmi: im wyżej na drabi
nie społeczno-ekonomicznej ktoś się znajduje, tym mniej gestykuluje
i posługuje się mową ciała.
Agent specjalny James Bond znakomicie realizował tę zasadę,
minimalizując gesty, szczególnie gdy znajdował się pod presją. Kiedy
był zastraszany i znieważany przez przeciwnika lub gdy znajdował się
w niebezpieczeństwie, starał się pozostać w bezruchu i wypowiadał
krótkie, monotonne frazy.

James Bond był takim luzakiem, że mógł uprawiać seks
zaraz po wyeliminowaniu dziesięciu wrogów.

Wysoko postawione osoby zawsze zachowują zimną krew, co ozna
cza, że okazują możliwie jak najmniej emocji. Aktorzy tacy jak Jim
Carrey postępują odwrotnie. Często wcielają się w role bardzo żywio
łowych osób, podkreślając tym samym swój brak cech przywódczych,
lub grają zastraszonych i słabych ludzi.
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Dziewięć złotych zasad wywierania doskonałego
pierwszego wrażenia
Załóżmy, że idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i chcesz wywrzeć jak
najlepsze wrażenie. Pamiętaj, że nawet 9 0 % opinii o tobie pracodawca
formułuje podczas pierwszych czterech minut spotkania, a w 6 0 - 8 0 %
składa się na nią twój przekaz niewerbalny.
O t o dziewięć złotych zasad, których powinieneś przestrzegać, aby
dobrze wypaść w trakcie rozmowy o pracę.

1. W

recepcji

Zdejmij płaszcz i jeśli to możliwe, oddaj go recepcjonistce. Wejdź do
biura ze swobodnymi rękami, w przeciwnym razie będziesz wyglądał
niestosownie i nieporadnie. W recepcji nigdy nie siadaj, zawsze stój.
Recepcjoniści zwykle nalegają, aby usiąść, ponieważ wtedy petent
znika im z pola widzenia i nie muszą się n i m zajmować. Stań z rękami
splecionymi z tyłu (pewność siebie) i lekko przestępuj z nogi na nogę
(pewność siebie, opanowanie) lub wykonaj gest „wieży". Taka mowa
ciała przypomina, że jesteś i czekasz. Unikaj jednak podobnych gestów
w urzędzie skarbowym.

2. W e j ś c i e
Sposób, w jaki wchodzisz do biura, mówi pracodawcy, jak chcesz być
traktowany. Kiedy recepcjonistka da ci znać, wejdź bez wahania. Nie
stój w drzwiach jak niegrzeczny uczeń przed gabinetem dyrektora.
Kiedy wejdziesz do środka, nie zwalniaj kroku. Osoby, którym brakuje
pewności siebie, zwykle się zatrzymują i przestępują z nogi na nogę.

3. Podejście do r o z m ó w c y
Nawet jeśli osoba w biurze rozmawia przez telefon, szuka czegoś
w szufladzie lub zawiązuje sznurowadła, idź prosto i pewnie, miękkimi
ruchami. Odstaw aktówkę, teczkę lub cokolwiek masz w ręce, podaj
dłoń na przywitanie i od razu usiądź. Pokaż, że jesteś przyzwyczajony do
wchodzenia do biura w sposób pewny siebie i że nie zamierzasz czekać.
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Osoby, które wchodzą wolno lub długimi krokami, pokazują, że mają
dużo wolnego czasu, nie są szczególnie zainteresowane lub nie mają nic
innego do roboty. Tak mogą zachowywać się emerytowani milionerzy
lub mieszkańcy Queenslandu i Florydy, ale nie osoby, które chcą poka
zać swoją siłę, autorytet i możliwości lub udowodnić, że są zdrowymi
i potencjalnie doskonałymi kandydatami na współpracowników. Osoby
wpływowe oraz te, które potrafią przykuć uwagę, chodzą energicznie,
nie za szybko i nie za wolno, krokami średniej długości.

4 . U ś c i s k dłoni
Trzymaj wyprostowaną dłoń i odwzajemnij siłę uścisku osoby, z którą
się witasz. Pozwól jej zadecydować, kiedy uścisk ma się zakończyć.
Stań po lewej stronie biurka, aby u n i k n ą ć dominującego uścisku
z wnętrzem dłoni skierowanym do dołu. Nigdy się nie witaj, podając
rękę nad biurkiem. Wypowiedz nazwisko osoby, z którą się spotykasz,
dwukrotnie w ciągu pierwszych piętnastu sekund spotkania. Nigdy nie
mów jednym ciągiem dłużej niż trzydzieści sekund.

5. Zajęcie

miejsca

Jeśli przyjdzie ci usiąść na niskim krześle na wprost rozmówcy, przesuń
je pod kątem około 45 stopni, aby nie znaleźć się w pozycji „do nagany".
Jeśli nie możesz przestawić krzesła, obróć tułów.
6. Miejsce do siedzenia
Jeśli zostaniesz poproszony, aby zająć miejsce w mniej oficjalnej części
biura, na przykład przy ławie do kawy, potraktuj to jako dobry znak.
9 5 % odpowiedzi odmownych bowiem pracodawcy udzielają zza biur
ka. Nigdy nie siadaj na niskiej, zapadającej się sofię, gdyż pracodawca
zobaczy wówczas jedynie gigantyczną parę nóg i małą głowę. Jeśli nie
masz innego wyjścia, usiądź na jej skraju, tak abyś mógł swobodnie
kontrolować postawę swojego ciała i gestykulację. Zwróć się pod kątem
45 stopni do rozmówcy.
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7. G e s t y k u l a c j a
Ludzie opanowani, spokojni, powściągliwi i potrafiący kontrolować
emocje wykonują wyraziste, nieskomplikowane i rozważne ruchy.
Wysoko postawione osoby wykonują mniej gestów niż te o niskim
statusie. To taktyka od wieków używana w sztuce negocjacji - ludzie,
którzy mają władzę, nie muszą wykonywać wielu ruchów. Pamiętaj, że
mieszkańcy Europy Wschodniej gestykulują przede wszystkim przed
ramionami, a osoby z Europy Południowej całymi rękami i barkami.
Podczas rozmowy możesz w odpowiednich momentach odzwierciedlać
gesty i mimikę rozmówcy.

8. O d l e g ł o ś ć
Szanuj przestrzeń osobistą drugiej osoby, szczególnie w pierwszych
minutach spotkania. Jeśli za bardzo się zbliżysz, rozmówca może się
cofnąć i usiąść, odchylić do tyłu lub wykonywać powtarzające się gesty,
na przykład może zacząć bębnić palcami. Ogólnie rzecz biorąc, możesz
podejść bliżej do osób, które znasz, a w stosunku do nieznajomych
powinieneś zachować większy dystans. Mężczyźni podczas pracy na
ogół zbliżają się do kobiet, które natomiast najczęściej się cofają, gdy
przychodzi im pracować z mężczyznami. Zachowaj mniejszy odstęp,
kiedy pracujesz z rówieśnikami, a większy z osobami wyraźnie starszymi
lub młodszymi od ciebie.

9. Wyjście
Spokojnie i powoli spakuj swoje rzeczy. Unikaj pośpiechu. W miarę
możliwości uściśnij rozmówcy dłoń na pożegnanie, odwróć się i wyjdź.
Jeśli drzwi były zamknięte, kiedy wchodziłeś, zamknij je za sobą, wy
chodząc. Ludzie zawsze nas obserwują, kiedy wychodzimy, więc jeśli
jesteś mężczyzną, nie zapomnij wyczyścić .tylnej części obuwia. Męż
czyźni mają z tym zazwyczaj problem, podczas gdy dla kobiet jest to
niezwykle istotny szczegół. Kiedy wychodzi kobieta, najpierw kieruje
stopę w stronę drzwi, po czym powoli poprawia ubranie i włosy, tak
aby wychodząc, robić dobre wrażenie. Jak już wspominałem, można
to zaobserwować na nagraniach z ukrytej kamery. Ludzie przyglądają
się tylnej części twojego ciała, czy ci się to podoba czy nie. Kiedy doj413

dziesz do drzwi, obróć się i uśmiechnij. Lepiej będzie, jeśli pracodawca
zapamięta twoją uśmiechniętą twarz niż twój tyłek.

Kiedy ktoś każe ci na siebie czekać
Jeśli ktoś każe na siebie czekać dłużej niż dwadzieścia minut, świadczy
to o jego niezorganizowaniu lub może stanowić część gry o władzę.
Zmuszanie do oczekiwania jest skutecznym sposobem okazania swojej
wyższości i obniżenia statusu osoby, która czeka. Podobnie rzecz się
ma w wypadku kolejki, która tworzy się przed restauracją czy kinem.
Ludzie ustawiają się w ogonku, wychodząc z założenia, że skoro inni
czekają, to znaczy, że warto.
Zawsze zabieraj ze sobą książkę, palmtop, laptop lub dokumenty
z biura, ponieważ podkreślą one, że ty również jesteś zajęty i czekanie
sprawia ci kłopot. Kiedy zjawi się osoba, na którą czekasz, pozwól
jej odezwać się pierwszej, po czym powoli oderwij wzrok od swojej
pracy i przywitaj się. Następnie spakuj swoje rzeczy energicznie, ale
bez pośpiechu. I n n ą dobrą strategią jest zabranie ze sobą dokumentów
finansowych oraz kalkulatora i zajęcie się obliczeniami. Kiedy w końcu
zostaniesz poproszony do biura, powiedz: „Chwileczkę, tylko dokończę
obliczenia". Możesz też wyjąć komórkę i kilka razy zadzwonić. Tym
samym zrobisz wrażenie osoby bardzo zajętej, której dezorganizacja
innych nie sprawia większego kłopotu. Jeśli zaś podejrzewasz, że ktoś
bawi się z tobą w grę o władzę, poproś znajomego, by zadzwonił do
ciebie w trakcie spotkania. Odbierz telefon, głośno wspomnij o dużych
sumach pieniędzy, wymień jedno lub dwa znane nazwiska, powiedz
dzwoniącemu, że zadowolisz się tylko najlepszą ofertą, i poproś o spra
wozdanie tak szybko jak to możliwe. Rozłącz się, przeproś za kłopot
i kontynuuj rozmowę, jak gdyby nic się nie stało. To działa w przypadku
Jamesa Bonda... zadziała i w twoim.
Jeżeli twój rozmówca odbierze telefon w czasie waszego spotkania
lub osoba trzecia wejdzie do pokoju i zacznie prowadzić z nim długą
rozmowę, wyjmij książkę lub dokumenty i pogrąż się w lekturze. To
z jednej strony da im poczucie prywatności, a z drugiej pokaże, że nie
lubisz tracić czasu. Jeżeli masz wrażenie, że rozmówca robi to celowo,
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wyjmij telefon komórkowy i odbądź kilka kolejnych rozmów na temat
ważnych operacji, które omawiałeś wcześniej.

Udawać do skutku?
Jeśli unikasz gestów z rękami przy twarzy i zawsze wysyłasz sygnały
świadczące o otwartości, czy oznacza to, że możesz naprawdę nieźle
nałgać i ujdzie ci to na sucho? C ó ż . . . raczej nie, bo jeśli przyjmujesz
otwarte pozycje, wiedząc, że kłamiesz, twoje dłonie najprawdopodobniej
zaczną się pocić, policzki drżeć, a źrenice się skurczą. Wytrawni kłamcy
potrafią wcielić się w rolę i na moment uwierzyć, że to, co mówią, jest
prawdą. Zawodowy aktor, który robi to lepiej niż inni, jest nagradzany
Oscarem. Nie zalecamy, abyś kłamał, ale istnieją mocne dowody na to,
że jeżeli będziesz ćwiczył pozytywne umiejętności, o których pisaliśmy
w tej książce, staną się one twoją drugą naturą, pomagając ci w wielu
życiowych sytuacjach.
Naukowcy udowodnili skuteczność koncepcji „udawaj do skutku",
przeprowadzając badania na ptakach. U wielu ptasich gatunków do
minujące jednostki mają ciemniejsze ubarwienie. Ptaki o ciemniejszym
upierzeniu są pierwsze w kolejce do pożywienia i szybciej łączą się
w pary. Badacze przefarbowali kilka jasno upierzonych ptaków, tak aby
„udawały", że należą do grupy dominujących. Jednak m i m o zmiany
upierzenia przefarbowane ptaki wciąż były atakowane przez natural
nie dominujące osobniki, gdyż mową ciała zdradzały swoją słabość
i uległość. W następnych eksperymentach słabszym ptakom, samcom
i samicom, nie tylko zmieniono ubarwienie, lecz także wstrzyknięto
dawkę testosteronu, aby przejawiały dominujące zachowania. Tym
razem eksperyment się powiódł. Farbowane ptaki zaczęły zachowywać
się pewnie i okazywać swoją przewagę, tak że całkowicie zmyliły na
turalnie dorninujące osobniki. To badanie świadczy o tym, jak dobrze
musisz opanować rolę, w którą chcesz się wcielić, i jak wiele musisz
ćwiczyć przed ważną rozmową, jeżeli chcesz, aby inni traktowali cię
poważnie.
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Siedem prostych strategii uzyskania dodatkowej
przewagi

1. S t ó j p o d c z a s s p o t k a ń
Przeprowadzaj wszystkie spotkania, na których podejmowane są decy
zje, na stojąco. Badania wykazują, że rozmowy na stojąco trwają o wiele
krócej, a osoby je prowadzące zyskują w oczach pozostałych wyższy
status, niż gdy siedziały. Co więcej, pozycja stojąca w momencie, kiedy
inni przychodzą do twojego biura, pozwoli ci zaoszczędzić mnóstwo
czasu. Powinieneś więc rozważyć usunięcie wszystkich krzeseł dla gości
z twojego miejsca pracy. Decyzje podejmowane na stojąco są szybkie
i konkretne, a inni nie marnują twojego czasu na zbędne pogawędki
w stylu „Jak się miewa małżonka?"

2 . P o s a d ź rywali p l e c a m i d o d r z w i
Jak już wspominałem, badania świadczą o tym, że kiedy siedzimy
tyłem do otwartych przestrzeni, wzrasta nasz poziom stresu, podnosi
się ciśnienie krwi, serce zaczyna bić szybciej, zwiększa się częstotliwość
fal mózgowych, a oddech przyspiesza. Dzieje się tak, gdyż nasze ciało
przygotowuje się do potencjalnego ataku od tyłu. To najlepsze miejsce,
aby posadzić tam swoich rywali.

3. Trzymaj palce r a z e m
Osoby, które podczas gestykulacji trzymają złączone palce i nie p o d n o 
szą rąk powyżej podbródka, najbardziej przyciągają uwagę. Rozchylone
palce oraz trzymanie rąk powyżej linii podbródka wywierają znacznie
słabsze wrażenie.
4. Oddal łokcie od tułowia
Kiedy siedzisz na krześle, trzymaj łokcie oddalone od tułowia lub oprzyj
je na podłokietnikach. Osoby uległe i nieśmiałe zwykle trzymają łokcie
przy sobie w odruchu obronnym i są postrzegane jako bojaźliwe.
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5. Używaj „ m o c n y c h " słów
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazały, że
najbardziej przekonującymi słowami w języku mówionym są: odkrycie,
gwarancja, miłość, udowodniony, rezultaty, oszczędzać, łatwy, zdrowie,
pieniądze, nowy, bezpieczeństwo oraz ty. Poćwicz więc używanie słów,
których „działanie" udowodniono, a będziesz miał więcej miłości, bę
dziesz zdrowszy i zaoszczędzisz więcej pieniędzy. To zupełnie bezpieczny
i prosty sposób, aby to osiągnąć.

6. N o ś płaską aktówkę
Płaskie aktówki, z szyfrowym zamkiem, noszą ważne osoby i kojarzą
się one z lepszymi wynikami pracy. Duże, wypchane teczki zaś noszą
ludzie, którzy sami wykonują całą pracę lub są postrzegani jako nie
dość zorganizowani, aby wykonać zadania na czas.

7. U w a ż a j na guziki m a r y n a r k i
Analiza nagranych na taśmę wideo konfrontacji, na przykład między
przedstawicielami związków zawodowych i kierownictwa korporacji,
pokazuje, że łatwiej osiągnąć porozumienie, jeśli uczestnicy mają roz
pięte marynarki. Osoby krzyżujące ramiona na piersiach najczęściej
mają zapięte marynarki, co jest odbierane bardziej negatywnie. Można
założyć, że jeśli ktoś podczas spotkania niespodziewanie rozepnie ma
rynarkę, jego stanowisko również stanie się bardziej otwarte.

Podsumowanie
Z a n i m udasz się na ważne spotkanie lub rozmowę kwalifikacyjną,
usiądź na pięć minut i wyobraź sobie, jak wykonujesz wszystkie opi
sane czynności w prawidłowy sposób. Jeśli wyobrazisz to sobie jasno
i klarownie, będziesz w stanie to zrobić, a reakcja innych będzie zgodna
z twoimi oczekiwaniami.
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Biurowa polityka władzy
Czy kiedykolwiek na rozmowie kwalifikacyjnej poczułeś się przytło
czony i bezradny, zasiadając na krześle przeznaczonym dla gościa? Czy
prowadzący rozmowę wydawał ci się potężny i obezwładniający, a ty
czułeś się mały i pozbawiony znaczenia? Działo się tak zapewne dlatego,
że twój potencjalny pracodawca przebiegle zaaranżował wnętrze w taki
sposób, aby podnieść swój status i podkreślić władzę, obniżając tym
samym twoją pozycję. Niektóre strategie wykorzystują odpowiednie
ustawienie miejsc siedzących właśnie dla stworzenia takiej atmosfery.
Istnieją trzy czynniki podnoszące pozycję i podkreślające władzę za
pomocą krzeseł: wielkość krzesła i jego dodatków, wysokość siedziska
oraz ustawienie względem drugiej osoby.

1. W i e l k o ś ć k r z e s ł a i j e g o d o d a t k ó w
Wysokość oparcia podnosi lub obniża status osoby siedzącej. Im wyższe
oparcie, tym bardziej siedzący postrzegany jest jako osoba o wyższym
statusie i większej władzy. Królowie oraz papieże, a także inne wysoko
postawione osoby mogą zasiadać na krzesłach, których oparcia sięgają
nawet 2,5 metra, co podkreśla ich wysoką pozycję względem pozosta
łych. Kierownicy wyższego szczebla mają obite skórą fotele z wysoki
mi oparciami, natomiast ich goście zasiadają na krzesłach o niskich
oparciach. Jaką władzę mieliby królowa lub papież, gdyby zasiadali na
małym stołku do fortepianu?
Krzesła obrotowe dają siedzącemu poczucie większej władzy i podno
szą jego pozycję, gdyż umożliwiają wykonywanie ruchów w warunkach
stresowych. Krzesła nieruchome niemal całkowicie to uniemożliwiają,
co osoba siedząca rekompensuje sobie gestykulacją, ujawniając w ten
sposób swoje nastawienie i odczucia. Krzesła z podłokietnikami, takie,
na których można odchylić się do tyłu, oraz krzesła na kółkach dają
więcej władzy.

2. Wysokość

krzesła

Przydawanie sobie znaczenia poprzez optyczne zwiększanie wzrostu
opisane zostało w rozdziale 16, ale warto jeszcze dodać, że status oso418

by siedzącej się podnosi, jeśli siedzisko krzesła znajduje się wyżej niż
w wypadku innych osób.
Niektórzy dyrektorzy agencji reklamowych znani są z tego, że siedzą
na maksymalnie podwyższonych krzesłach, podczas gdy ich rozmówcy
sadzani są naprzeciwko, w pozycji obronnej, na sofie lub tak niskim
krześle, że ich wzrok znajduje się na linii biurka.

3. Usytuowanie krzesła
Jak już wspomnieliśmy w części poświęconej aranżacji miejsc siedzą
cych, władzę najmocniej się podkreśla, sytuując krzesło rozmówcy
dokładnie naprzeciwko, w pozycji współzawodnictwa. Najczęściej
stosowanym zabiegiem jest ustawienie krzesła dla gościa jak najdalej
od biurka dyrektora, w strefie społecznej lub publicznej, co jeszcze
bardziej obniża jego status.

Jak zamienić strefy biurka
Kiedy dwie osoby siedzą przy biurku naprzeciwko siebie, nieświadomie
dzielą jego obszar na dwie równe strefy. Obie osoby roszczą sobie prawo
do swojego terytorium i bronią do niego dostępu.
Niestety, w niektórych sytuacjach zajęcie miejsca na rogu może się
okazać niemożliwe lub niestosowne. Załóżmy, że masz folder, książ
kę, ofertę lub próbkę do pokazania osobie, która siedzi po przeciwnej
stronie prostokątnego biurka, i chcesz usiąść tak, aby móc jak najlepiej
zaprezentować materiały. Na początek połóż przedmiot na biurku.

Dokumenty leża na granicy
pośrodku biurka
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Rozmówca albo pochyli się do przodu, aby go obejrzeć, albo przysunie
go do siebie lub z powrotem w twoją stronę.
Jeśli rozmówca się pochyli, ale nie sięgnie po dokumenty, będziesz
zmuszony omówić je z miejsca, w którym siedzisz, gdyż wyraźnie nie
chce on, abyś przeszedł na jego stronę. Jeśli znajdziesz się w takiej
sytuacji, podczas prezentacji obróć tułów o 45 stopni. Jeśli natomiast
rozmówca przesunie dokumenty w swoją stronę, możesz zaproponować,
że przesiądziesz się na pozycję narożną lub współpracy.
Rozmówca przysuwa dokumenty do
siebie, wyrażając tym samym niewer
balne przyzwolenie

Niewerbalna zgoda na wejście na
jego terytorium

Jeśli jednak rozmówca przesunie dokumenty z powrotem do ciebie,
pozostań na miejscu. Nigdy nie przechodź do strefy rozmówcy, jeśli
nie dostałeś ustnego lub niewerbalnego pozwolenia. Inaczej stawiasz
się na przegranej pozycji.

Na co wskazuje nasze ciało w pozycji siedzącej
Przeanalizujmy następującą sytuację: jesteś kierownikiem i masz prze
prowadzić rozmowę z podwładnym, który nie spełnia pokładanych
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w n i m oczekiwań. Wiesz, że będziesz musiał zadawać konkretne pyta
nia, które będą wymagały konkretnych odpowiedzi, co może sprawić
wrażenie, że naciskasz pracownika. Od czasu do czasu będziesz musiał
także przejawić współczucie i zgodzić się z jego p u n k t e m widzenia.
Zostawmy na chwilę techniki przeprowadzania rozmów i zadawa
nia pytań, a weźmy pod uwagę następujące okoliczności: (1) rozmo
wa będzie prowadzona w twoim biurze; (2) podwładny usiądzie na
nieruchomym krześle bez podłokietników, co spowoduje, że będzie
zmuszony do gestykulacji, a tobie ułatwi zrozumienie jego nastawienia;
(3) będziesz siedział w obrotowym fotelu, co pozwoli ci wyeliminować
niektóre gesty i da możliwość przemieszczania się.
Istnieją trzy pozycje, które możesz wówczas przyjąć. Tak jak w przy
padku stojącej pozycji trójkąta, siedzenie pod kątem 45 stopni rozluźni
atmosferę i będzie stanowić dobrą pozycję wyjściową do rozmowy.

Rozpoczęcie rozmowy w pozycji pod kątem 45 stopni
pozwala na rozluźnienie atmosfery
Możesz niewerbalnie wyrazić porozumienie z podwładnym, siedząc
w tej pozycji i odzwierciedlając jego ruchy i gesty. Tak jak w przypad
ku otwartej pozycji stojącej, wasze ciała wyznaczą trzeci kąt trójkąta,
charakteryzujący stan zgody.
Stawiając krzesło na wprost drugiej osoby, niewerbalnie podkreślasz,
że chcesz otrzymać konkretne odpowiedzi na konkretne pytania.
Kiedy zwrócisz ciało pod kątem 45 stopni wobec drugiej osoby,
rozluźnisz napiętą atmosferę. To doskonała pozycja do zadawania de
likatnych lub krępujących pytań, ułatwiająca szczere odpowiadanie,
bez wrażenia presji.
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Siedzenie na wprost podkreśla powagę sytuacji

Właściwa pozycja pod kątem 45 stopni

Jak zmienić układ biura
S k o r o d o c z y t a ł e ś tę książkę do tego miejsca, p o w i n i e n e ś już u m i e ć
u m e b l o w a ć swoje b i u r o tak, aby z a p e w n i ć sobie w ł a d z e , w p ł y w i k o n 
trolę lub też s p o w o d o w a ć , że atmosfera s t a n i e się s w o b o d n a , przyjazna
i mniej oficjalna. O m ó w i m y teraz p e w i e n przypadek, w k t ó r y m p o k a ż ę ,
jak z m i e n i l i ś m y u k ł a d biura d y r e k t o r a , b y p o m ó c m u rozwiązać kilka
p r o b l e m ó w d o t y c z ą c y c h jego relacji z p o d w ł a d n y m i .
John pracuje w dużej korporacji finansowej. Awansował na stanowi
sko kierownicze i przydzielono mu własny gabinet. Po kilku miesiącach
/.orientował się, że pracownicy nie lubi;} się z nim kontaktować, a ich
relacje stały się napięte, szczególnie podczas spotkań w jego gabinecie.
Dostrzegł, że podwładni niechętnie wykonują jego polecenia, słyszał też,
że obgadują go za plecami. Nasze obserwacje pokazały, że największe
problemy z komunikacją występują w gabinecie Johna.
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Dla celów tego ćwiczenia zignorowaliśmy umiejętności przywódcze
Johna i skoncentrowaliśmy się na niewerbalnych aspektach problemu.
Poniżej przedstawiamy rezultaty naszych obserwacji i wnioski, jakie
wyciągnęliśmy po analizie umeblowania gabinetu Johna:
1. Krzesło dla gości ustawione było w pozycji współzawodnictwa w sto
sunku do fotela Johna.
2. Ściany pokoju wyłożone były solidną boazerią. Po jednej stronie
znajdowało się okno na ulicę, po drugiej zaś szyba, przez którą widać
było główne pomieszczenie biurowe, a pracownicy mogli go obserwo
wać. Szyba obniżała status Johna i mogła zwiększać poczucie władzy
u podwładnego, który akurat siedział na krześle dla gościa, ponieważ
pozostali pracownicy znajdowali się bezpośrednio za jego plecami,
a tym samym po jego stronie stołu.
3. Biurko Johna miało zabudowany przód, skrywający dolną część jego
ciała, co uniemożliwiało podwładnym obserwację wszystkich gestów
wyrażających jego odczucia.
4. Krzesło dla gościa było ustawione tak, że siedział on zwrócony plecami
w stronę otwartych drzwi.
5. John często siadał z rękami splecionymi na karku lub też z nogami
przerzuconymi przez podłokietniki fotela.

Pierwotny układ biura
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6. Miał obrotowy fotel na kółkach z wysokim oparciem, krzesło dla
gościa zaś było niskie, nieruchome i nie miało podłokietników.
Z punktu widzenia niewerbalnej i przyjaznej komunikacji gabinet
Johna był urządzony wprost katastrofalnie. Każdy, kto tam wchodził,
musiał to odczuwać. Aby pomóc Johnowi zarządzać pracownikami
w bardziej przyjazny i efektywny sposób, wprowadziliśmy następujące
zmiany w jego gabinecie.
1. Biurko stanęło pod przeszkloną ścianą, co wizualnie powiększyło
powierzchnię gabinetu, a każdy, kto wchodził do środka, od razu
dostrzegał Johna. W ten sposób podwładni mogli witać się z nim
bezpośrednio, a nie podawać mu rękę nad blatem biurka.
2. Krzesło dla gościa ustawione zostało w pozycji narożnej, co poprawiło
komunikację, a boczna strona biurka stała się częściową barierą dla
podwładnych, którzy czuli się niepewnie.
3. Szyba została pokryta specjalną folią, dając efekt weneckiego lustra. To
podniosło pozycję Johna, chroniąc jego terytorium, oraz wprowadziło
bardziej intymną atmosferę w gabinecie.
4. W drugim końcu gabinetu ustawiliśmy okrągły stolik z trzema
jednakowymi, obrotowymi krzesłami dla przeprowadzania mniej
formalnych rozmów.

Nowy układ biura
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5. W pierwotnym układzie biurko Johna podzielone było na dwie czę
ści — strefę Johna i strefę podwładnego. Po przemeblowaniu John zyskał
cały blat dla siebie.
6. John poćwiczył siedzenie w pozycjach otwartych, subtelnie wykony
wał gest „wieży" oraz nauczył się, jak właściwie gestykulować dłońmi
podczas tozmowy.
Efekt? Relacje Johna z podwładnymi znacząco się poprawiły, a nie
którzy pracownicy zaczęli go opisywać jako przyjaznego i rozluźnio
nego.
Aby podnieść swój status, umocnić władzę i poprawić relacje z in
nymi, należy jedynie poświęcić trochę uwagi temu, co wyraża układ
mebli w naszym domu lub w biurze. Niestety, większość biur kadry
kierowniczej urządzona jest podobnie jak gabinet Johna przed prze
meblowaniem, gdyż aranżują je projektanci wnętrz, a nie specjaliści od
stosunków międzyludzkich. Niewiele uwagi poświęca się też negatyw
nym niewerbalnym sygnałom, jakie wszyscy wysyłamy mimowolnie
podczas komunikacji.
Przeanalizuj zatem układ swojego biura i na podstawie wyżej przed
stawionych wskazówek zrób przemeblowanie.

Podsumowanie
Gry o władzę i zasady polityki biurowej są możliwe do przewidzenia,
poza tym sam możesz zawczasu zaplanować własne. Adam nie wiedział,
że w zachodniej kulturze mężczyźni noszący czekoladowe garnitury
działają odpychająco na kobiety, a kozia bródka, m i m o że zgodna
z najnowszymi trendami mody, odstręcza starsze osoby, którym kojarzy
się z diabłem. Co do kolczyka i wypchanej teczki... takie rzeczy noszą
do pracy tylko osoby niedoinformowane w kwestii mowy ciała.

Rozdział 19

ZBIERAJĄC
WSZYSTKO RAZEM

K

iedy rzucisz okiem na rysunek na poprzedniej stronie, zobaczysz
słonia. Dopiero po uważniejszym przyjrzeniu się dostrzeżesz, że
nie wszystko jest takie, jak się na początku wydawało. Większość
z nas, patrząc na inną osobę, widzi ją, ale nie dostrzega wielu znaczących
szczegółów, które stają się oczywiste, kiedy zwróci się na nie uwagę.
Podobnie jest z mową ciała. Ludzie porozumiewają się w ten sposób
od ponad miliona lat, ale zaczęli badać mowę ciała dopiero pod koniec
XX wieku. Obecnie nareszcie jest ona „odkrywana" na całym świecie
i staje się częścią kształcenia zawodowego oraz wszystkich biznesowych
szkoleń.
Ostatni rozdział tej książki poświęciliśmy różnym sytuacjom, z któ
rymi możesz się zetknąć w życiu zawodowym i prywatnym, a które
dadzą ci sposobność ocenienia, jak dobrze potrafisz teraz odczytywać
sygnały mowy ciała. Z a n i m jednak przeczytasz opisy ilustracji, przeana
lizuj każdą z nich i przekonaj się, ile sygnałów mowy ciała dostrzegasz
po lekturze tej książki. Przyznaj sobie jeden p u n k t za każdy główny
sygnał, który uda ci się zauważyć - na końcu rozdziału znajdziesz
punktację. Z pewnością będziesz zaskoczony, jak bardzo poprawiła się
twoja „spostrzegawczość". Pamiętaj również, że choć tutaj analizujemy
pojedyncze gesty, każdy z nich należy odczytywać w grupach, we wła
ściwym kontekście oraz mając na względzie różnice kulturowe.
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Jak dobrze potrafisz czytać między wierszami?
I. W y m i e ń główne sygnały m o w y ciała p r z e d s t a w i o n e na
t y m rysunku
Odpowiedzi:
Jest to dobry przykład grupy gestów wyra
żających otwartość. Wnętrza dłoni są w pełni
widoczne, znamionując uległość, palce zaś są wy
prostowane, aby zwiększyć wymowę gestu i pod
kreślić nieagresywne nastawienie. Cała postawa
tego mężczyzny jest otwarta, co oznacza, iż nic
on nie ukrywa. Ogólnie rzecz biorąc, prezentuje
on otwarte, nieagresywne nastawienie.

2. W y m i e ń pięć głównych sygnałów
Odpowiedzi:
To klasyczna grupa gestów wyrażających oszu
stwo. Pocierając powiekę, mężczyzna odwraca
wzrok i unosi brwi w niedowierzaniu. Głowa jest
odwrócona i lekko opuszczona, co świadczy o ne
gatywnym nastawieniu. Mężczyzna uśmiecha się
również nieszczerze z zaciśniętymi wargami.

3. W y m i e ń trzy główne sygnały
Odpowiedzi:
Wyraźnie widoczna jest sprzeczność gestów. Męż
czyzna uśmiecha się poufale, przemierzając pokój,
ale jedną rękę przełożył przez brzuch, aby poprawić
zegarek na drugim nadgarstku, co tworzy częściową
barierę. Jego uśmiech to podstawowa „mina lęku".
Wszystko to razem wzięte świadczy o tym, że jest on
niepewny siebie lub sytuacji, w jakiej się znalazł.
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4. W y m i e ń pięć głównych sygnałów
Odpowiedzi:
Ta kobieta okazuje wyraźną dezaprobatę osobie, na
którą spogląda. Nie odwróciła w jej stronę ani głowy, ani
tułowia, ale rzuca jej ukradkowe spojrzenie. Ma przy tym
lekko opuszczoną głowę (dezaprobata), nieco zmarsz
czone brwi (złość), ramiona skrzyżowane na piersiach
(postawa obronna), a kąciki ust są opuszczone.

5. W y m i e ń c z t e r y główne sygnały
Odpowiedzi:
W tym przypadku wyraźne są poczucie dominacji, wyższości i za
właszczania terytorium. Splecione na karku ręce mężczyzny świadczą
o tym, że jest on mądralą z poczuciem wyż
szości, nogi na biurku zaś podkreślają jego
prawo do tego miejsca. Dalsza obserwacja
wskazuje, że ma on wysoki status, ponieważ
siedzi na odchylanym krześle na kółkach,
z podłokietnikami i innymi dodatkami.
Zajmuje również pozycję obronną i współ
zawodnictwa.

6. W y m i e ń trzy główne sygnały
Odpowiedzi:
Dziecko kładzie ręce na biodrach, aby optycznie
powiększyć swoje rozmiary i wydawać się groźniejsze.
Podbródek wysuwa do przodu, aby wyrazić sprzeciw,
natomiast jego usta są szeroko otwarte, ukazując zęby,
tak jak zachowują się zwierzęta, nim zaatakują.
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7. W y m i e ń pięć głównych sygnałów
Odpowiedzi:
Ten zespół gestów m o ż n a określić j e d n y m
słowem - negatywny. Teczka została użyta jako
bariera, a ręce i nogi są skrzyżowane z powodu
wyraźnego zdenerwowania lub postawy obronnej.
Mężczyzna ma zapiętą marynarkę, a ciemne oku
lary uniemożliwiają dostrzeżenie sygnałów, jakie
wysyłają jego oczy i źrenice. Biorąc pod uwagę, że
ludzie formułują 9 0 % opinii na temat rozmówcy
w ciągu pierwszych czterech m i n u t spotkania,
raczej trudno się spodziewać, że ten człowiek zdo
będzie czyjąś sympatię.

8. W y m i e ń s z e ś ć głównych sygnałów
Odpowiedzi:

Obaj mężczyźni przyjęli po
zy agresywne i znamionujące
gotowość do działania: ten po
lewej położył ręce na biodrach,
a ten po prawej wetknął kciuki
za pasek. Ten pietwszy jest mniej
agresywny, ponieważ odchylił
się nieco do tyłu, aby odsunąć
się od towarzysza. Ten jednak
przyjął postawę zastraszającą,
kierując swoje ciało wprost na
rozmówcę. Wyraz jego twarzy
jest zgodny z gestami, a kąciki
ust są opuszczone.
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9. W y m i e ń trzynaście głównych sygnałów
Odpowiedzi:

Mężczyzna po lewej stronie siedzi okrakiem na krześle, próbując
przejąć kontrolę nad dyskusją lub zdominować mężczyznę z prawej,
również swoje ciało zwraca wprost na niego. Splótł palce, a jego stopy
stykają się pod krzesłem, co wyraża jego frustrację, która prawdopodo
bnie wynika z tego, iż nie udaje mu się przeforsować swojego p u n k t u
widzenia. Mężczyzna w środku ma poczucie wyższości w stosunku
do dwóch pozostałych, ponieważ splótł ręce za głową. Nogi ułożył
w pozycji „amerykańskiej czwórki", co oznacza, że może rywalizować
z innymi lub się kłócić. Siedzi na krześle podnoszącym jego status:
o b r o t o w y m , odchylającym się, na k ó ł k a c h i z p o d ł o k i e t n i k a m i .
Mężczyzna po ptawej z kolei siedzi na krześle obniżającym status,
nieruchomym i bez dodatków. Mocno skrzyżował ręce i nogi (pozycja
obronna) oraz pochylił lekko głowę (wrogość). Ciało skierował w inną
stronę (brak zainteresowania), co świadczy o tym, że nie podoba mu
się to, co słyszy.
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10. W y m i e ń c z t e r n a ś c i e g ł ó w n y c h s y g n a ł ó w
Odpowiedzi:

Kobieta prezentuje klasyczne gesty zalotne. Jedną stopę wysunęła
lekko do przodu, ku mężczyźnie stojącemu dalej po lewej stronie (zaintetesowanie). Rękę położyła na biodrze, a kciuk wsunęła za pasek
(asertywność, gotowość), raz na jakiś czas odsłania też lewy nadgarstek
(zmysłowość) i wydmuchuje dym do góry (pewność siebie, pozytywne
nastawienie). Ukradkiem zerka na mężczyznę stojącego dalej po lewej
stronie, ten zaś odpowiada na jej zaloty, poprawiając krawat (strojenie
się) i wysuwając stopę w jej kierunku. Podniósł również głowę (zain
teresowanie). Postawa mężczyzny w środku wskazuje na to, że sąsiad
najwyraźniej nie robi na nim wrażenia, odchylił bowiem ciało i rzuca
mu agresywne, ukradkowe spojrzenia. Nie widać wnętrza żadnej z jego
dłoni, a dym z papierosa wydmuchuje w dół (negatywne nastawienie).
Opiera się też o ścianę (agresja terytorialna).
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11. W y m i e ń d w a n a ś c i e głównych s y g n a ł ó w
Odpowiedzi:

Mężczyzna po lewej stronie wykonuje gesty świadczące o poczuciu
wyższości i zachowuje się arogancko w stosunku do rozmówcy siedzą
cego naprzeciwko. Przymknął oczy, jakby chciał wymazać go z pola
widzenia, i odchylił głowę, patrząc na niego „z góry". Widoczna jest
u niego również pozycja obronna, ponieważ mocno ścisnął kolana
i trzyma kieliszek wina w obu dłoniach, tworząc w ten sposób barierę.
Mężczyzna siedzący w środku został wykluczony z rozmowy przez
pozostałych dwóch, ponieważ nie utworzyli oni otwartego trójkąta,
który włączałby również jego. Zachowuje się jednak dość powściągliwie,
wsuwając kciuki do kieszeni kamizelki (wyniosłość), wygodnie rozsiadł
się na krześle i wyeksponował krocze (postawa macho). Mężczyzna
po prawej usłyszał już wystarczająco dużo i przyjął pozycję startową
(gotowy do wyjścia), a jego ciało i stopy są skierowane w stronę naj
bliższych drzwi. Brwi i kąciki ust są skierowane do dołu, a głowa jest
lekko pochylona, co wyraża dezaprobatę.

12. W y m i e ń j e d e n a ś c i e g ł ó w n y c h s y g n a ł ó w
Odpowiedzi:
Mężczyźni po lewej i prawej stronie przyjęli zamknięte pozycje. Ten
stojący pośrodku prezentuje wyniosłe nastawienie i sarkazm, chwyta
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wyłogi marynarki gestem uniesionego kciuka (poczucie wyższości),
kciuk drugiej dłoni zaś zwrócony jest w kierunku mężczyzny po prawej
(wyśmiewanie się). Ten zareagował gestem obronnym - skrzyżował
nogi oraz agresywnym - za plecami jedną ręką chwycił drugą powyżej
łokcia (samokontrola). Rzuca też mężczyźnie w środku ukradkowe
spojrzenia. Ten z kolei nie robi wrażenia na mężczyźnie po lewej, który
skrzyżował nogi (postawa obronna), włożył rękę do kieszeni (niechęć
do uczestnictwa) i patrzy w podłogę, równocześnie pocierając kark.

13. W y m i e ń d w a n a ś c i e g ł ó w n y c h s y g n a ł ó w
Odpowiedzi:
Atmosfera w tym gronie jest napięta. Wszyscy trzej mężczyźni siedzą
odchyleni, aby zachować maksymalnie duży dystans od siebie nawza
jem. Mężczyzna po prawej prawdopodobnie spowodował jakiś problem,
o czym świadczy jego negatywna grupa gestów. Gdy mówi, dotyka nosa
(nieszczerość). Jego brak zainteresowania opiniami pozostałych wyraża
gest przełożonej przez podłokietnik nogi, eksponowanie krocza oraz
odwrócenie tułowia. Mężczyzna po lewej nie aprobuje tego, co mówi
ten po prawej, ponieważ skubie wyimaginowane kłaczki na ubraniu
(dezaprobata), ma skrzyżowane nogi (postawa obronna) i odwrócił się
(brak zainteresowania). Mężczyzna siedzący pośrodku chciałby coś
powiedzieć, ale powstrzymuje się przed wyrażeniem opinii, o czym
świadczą jego zaciśnięte na podłokietnikaćh dłonie i skrzyżowane
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w kostkach nogi. Niewerbalnie rzuca również wyzwanie mężczyźnie
po prawej, zwracając ciało w jego kierunku.

14. W y m i e ń o s i e m g ł ó w n y c h s y g n a ł ó w
Odpowiedzi:

Mężczyzna z lewej i kobieta odzwierciedlają swoje gesty, identycznie
podpierając podbródek dłonią. Są sobą bardzo zainteresowani i tak
ułożyli dłonie, aby wyeksponować nadgarstki, poza tym oboje założyli
nogę na nogę, a ich stopy są skierowane ku sobie nawzajem. Mężczy
zna siedzący pośrodku uśmiecha się z zaciśniętymi wargami, próbując
sprawić wrażenie, że jest zainteresowany tym, co mówi towarzysz, ale
przeczą temu jego pozostałe gesty i mimika twarzy. Opuścił lekko głowę
(dezaprobata), zmarszczył brwi (złość) i rzuca drugiemu mężczyźnie
ukradkowe spojrzenia. Ma ściśle skrzyżowane ręce i nogi (postawa
obronna) - wszystko to świadczy o jego negatywnym nastawieniu.
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15. W y m i e ń p i ę t n a ś c i e g ł ó w n y c h s y g n a ł ó w
Odpowiedzi:

Mężczyzna po lewej wykonuje całą gamę gestów wyrażających otwar
tość i szczerość - otwarte wnętrza dłoni, stopa wysunięta do przodu,
uniesiona głowa, rozpięta marynarka, rozsunięte nogi i ręce, pochyla
się w stronę rozmówców i uśmiecha. Na jego nieszczęście historia, którą
opowiada, nie spotyka się z wielkim entuzjazmem słuchaczy. Kobieta
siedzi odsunięta od niego, ma skrzyżowane nogi (pozycja obronna), z rąk
zbudowała częściową barierę (znowu pozycja obronna), jedną dłoń zaci
snęła w pięść (napięcie), a drugą trzyma przy twarzy w geście krytycznej
oceny. Mężczyzna w środku wykonuje gest „wieży", co wskazuje na to, iż
jest pewny siebie lub z siebie zadowolony. Nogi ułożył w „amerykańską
czwórkę", co z kolei świadczy o tym, że jest skory do rywalizacji lub
sprzeczki. Ponieważ lekko opuścił głowę i opiera się na krześle, możemy
przypuszczać, że ogólnie jest nastawiony negatywnie.

16 a. W y m i e ń dziewięć głównych sygnałów
Kolejne trzy ilustracje przedstawiają typowe grupy gestów wyrażające
kolejno postawę obronną, agresję i zaloty.
Odpowiedzi:
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Początek rozmowy

Cała trójka ma skrzyżowane na piersiach ramiona, dwoje skrzyżowa
ło również nogi (postawa obronna). Każda z osób odwraca ciało z dala
od pozostałych - wszystko to świadczy o tym, że prawdopodobnie
dopiero co się poznali. Mężczyzna po prawej wydaje się zainteresowany
kobietą, ponieważ wysunął stopę w jej kierunku i rzuca jej ukradkowe
spojrzenia, uniósł też brwi (zainteresowanie) i uśmiecha się. Pochylił się
również w jej stronę. Kobieta natomiast na tym etapie jest zamknięta
na obu mężczyzn.

16 b. W y m i e ń j e d e n a ś c i e głównych sygnałów
Odpowiedzi:
Kobieta wyprostowała nogi i stoi w pozycji na baczność, mężczyzna
po lewej zaś także wyprostował nogi i wysunął stopę w jej kierunku
(zainteresowanie). Z a t k n ą ł kciuki za pasek, co jest albo agresywnym
wyzwaniem dla drugiego mężczyzny, albo sygnałem seksualnym dla
kobiety. Wyprostował się, aby wydać się wyższym. Wygląda na to, że
mężczyzna po prawej poczuł się zagrożony zachowaniem swojego opo
nenta, o czym świadczą bardziej wyprostowana postawa, skrzyżowane
na piersiach ramiona i rzucane z ukosa spojrzenia, którym Towarzyszy
zmarszczenie brwi (dezaprobata), zniknął też jego uśmiech.
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Pięć minut później

16 c. W y m i e ń piętnaście głównych sygnałów
Odpowiedzi:
Gesty poszczególnych osób świadczą o ich obecnych nastawieniach
i emocjach. Mężczyzna po lewej wciąż trzyma kciuki za paskiem
i wysuwa stopę w stronę kobiety, także ciało obrócił w jej kierunku,
demonstrując pełen zestaw gestów zalotnych. Mocno zaciska kciuki na
pasku, co czyni ten gest bardziej wyrazistym, a także bardziej się wypro
stował. Kobieta odpowiednio reaguje na te zaloty, dając mężczyźnie do
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zrozumienia, że jest zainteresowana ewentualnym bliższym kontaktem.
Rozplotła ramiona, obróciła ciało w jego stronę i wysunęła ku niemu
stopę. W jej zestawie zalotnych gestów znalazło się też poprawianie
włosów, pokazywanie nadgarstków, eksponowanie biustu i wydmuchi
wanie dymu z papierosa do góry (pewność siebie). Mężczyzna po prawej
wydaje się nieszczęśliwy z powodu wykluczenia go z rozmowy i okazuje
swoją dezaprobatę, kładąc ręce na biodrach (agresywna gotowość), oraz
eksponuje krocze, aby wyrazić niezadowolenie.
Podsumowując, mężczyzna po lewej zdobył względy kobiety, a ten
po prawej powinien raczej się oddalić.

jak wypadłeś?
130-150 punktów
Superintuicja, Batmanie! Potrafisz niezwykle skutecznie się komu
nikować i przez większość czasu jesteś wrażliwy na uczucia innych.
Tak trzymaj!
1 0 0 - 1 3 0 punktów
Bardzo dobrze nawiązujesz kontakty z ludźmi i masz ogólne wyczu
cie tego, co się dzieje. Przy odrobinie wytrwałości i praktyki możesz
zostać mistrzem komunikacji.
7 0 - 1 0 0 punktów
Czasami chwytasz w mig, co czują inni ludzie w stosunku do siebie
nawzajem lub wobec jakiejś sytuacji, czasami jednak dowiadujesz się
o tym dopiero kilka dni później. Musisz pilnie ćwiczyć mowę ciała.
70 punktów lub mniej
Przeczytałeś tę książkę, a nie udało ci się zdobyć nawet 70 punktów?
Radzimy, żebyś zajął się informatyką, księgowością lub został recepcjo
nistą w klinice, gdzie umiejętności komunikacyjne nie są wymagane.
Zacznij od początku i przeczytaj książkę jeszcze raz. W tym czasie nie
wychodź z domu, a najlepiej nawet nie odbieraj telefonu.
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Podsumowanie
Najnowsze badania wykazują niezbicie, że jeżeli zmienisz swoją mowę
ciała, w dużym stopniu zmieni się również twoje podejście do życia.
Dzięki temu będziesz mógł wpłynąć na swój nastrój, zanim wyjdziesz
z domu, poczujesz się bardziej pewny siebie w pracy, będziesz bardziej
lubiany i przekonujący. Kiedy zmienisz swoją mowę ciała, będziesz
nawiązywał inne relacje z otaczającymi cię ludźmi, a oni z kolei będą
inaczej na ciebie reagować.
Kiedy zaczniesz zwiększać swoją świadomość mowy ciała, prawdopo
dobnie poczujesz się nieswojo i będziesz skrępowany. Uświadomisz sobie
praktycznie każdy swój wyraz twarzy. Będziesz zaskoczony, ile gestów
wykonujesz i jak często bawisz się różnymi przedmiotami. Odniesiesz
także wrażenie, że wszyscy inni również to widzą. Pamiętaj jednak, że
większość ludzi jest całkowicie nieświadoma tego, jak zachowuje się ich
ciało, i są tak zajęci wywieraniem dobrego wrażenia na tobie, że nie
zauważają świadomie tego, co robisz. Na początku celowe pokazywanie
otwartych dłoni i utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego może
wywoływać dziwne uczucie, szczególnie jeżeli przez całe życie chowałeś
ręce w kieszeniach, splatałeś je i odwracałeś wzrok.
Możesz zapytać: „Jak m a m jednocześnie obserwować mowę ciała
rozmówcy, myśleć o tym, co mówi moje ciało, i skupiać się na roz
mowie?" Nie zapominaj, że twój mózg jest już zaprogramowany na
odczytywanie wielu sygnałów i komunikatów mowy ciała, tak więc
teraz tylko uczysz się robić to świadomie. To jak z pierwszą jazdą na
rowerze - na początku wydaje się trochę przerażające, czasami możesz
się też przewrócić, ale nie minie wiele czasu, a będziesz jeździł jak
zawodowiec.
Niektórzy twierdzą, że nabywanie umiejętności odczytywania mowy
ciała prowadzi do manipulacji i obłudy, ale w rzeczywistości biegła jej
znajomość nie różni się od noszenia określonych typów ubrań, posłu
giwania się jakimś językiem czy opowiadania historyjek, które mają
cię postawić w jak najlepszym świetle. Różnica polega jedynie na tym,
że to nie dzieje się bez udziału twojej świadomości i że z pewnością
robisz lepsze wrażenie na innych. Jeżeli jesteś mężczyzną, pamiętaj, że
kobiety odczytują i rozszyfrowują twoją mowę ciała bez względu na to,
czy zdajesz sobie z tego sprawę czy nie. Tak więc nauczenie się tego po442

zwoli ci przynajmniej im dorównać. Bez skutecznej mowy ciała będziesz
przypominał włoski western - ruch twoich ust nie będzie pasował do
słów, a widzowie będą ciągle zdezorientowani lub zmienią kanał.
Na koniec przedstawiamy podsumowanie kluczowych zasad, któ
rych przestrzeganie sprawi, że twoja mowa ciała będzie wywierała na
innych pozytywne wrażenie.

Siedem sekretów pozytywnej mowy ciała
Twarz: Miej ożywiony wyraz twarzy i niech uśmiech będzie stałym
p u n k t e m twojego repertuaru. Od czasu do czasu błyskaj również
bielą zębów.
Gestykulacja: Bądź ekspresyjny, ale bez przesady. Gestykulując, miej
złączone palce, dłonie trzymaj zawsze poniżej linii podbródka,
unikaj też krzyżowania rąk i nóg.
Ruchy głową: Rozmawiając, trzykrotnie kiwaj potakująco głową,
a słuchając, przechylaj ją. Utrzymuj uniesiony podbródek.
Kontakt wzrokowy: Utrzymuj kontakt wzrokowy tak, aby każdy
czuł się swobodnie. Jeżeli patrzenie na innych nie jest kulturowo
niedozwolone, ludzie, którzy to robią, zyskują zdecydowanie większą
wiarygodność niż ci, którzy umykają wzrokiem.
Postawa ciała: Słuchając, pochylaj się do przodu, a gdy mówisz, stój
prosto.
Terytorium: Stój tak blisko rozmówcy, żebyś czuł się komfortowo.
Jeżeli twój towarzysz zrobi krok do tyłu, nie postępuj wówczas do
przodu.
Odzwierciedlanie: Subtelnie odzwierciedlaj mowę ciała innych lu
dzi.
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