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Czy pomyślałbyś, że gdy spotykamy kogoś po raz pierwszy,

w 93 procentach komunikujemy się z nim poprzez mowę ciała?

55 procent naszej uwagi pochłania postawa, gesty i mimika roz-

mówcy, kolejne 38 procent kierujemy na siłę i barwę jego głosu.

Bardziej niż na słowach, które słyszymy, skupiamy się na sposo-

bie ich wyrażania – same słowa pochłaniają zaledwie 7 procent

naszej uwagi. Nic w tym dziwnego, ponieważ mowa ciała rozmówcy

zdradza o wiele więcej informacji dotyczących jego osobowości.

1.1. Komunikacja niewerbalna a werbalna

„Nie można się nie komunikować” – nad tym stwierdzeniem

rozmyślał Paul Watzlawick, znany na całym świecie psycholog

i psychiatra. Nie dotyczy ono jedynie naszej zdolności werbalne-

go porozumiewania się, ponieważ zawsze coś sobą wyrażamy, na-

wet wtedy, gdy nie mówimy. Jak? Poprzez sposób zachowania

w pewnych sytuacjach i prezentowania się otoczeniu. Poza tym

mową naszego ciała – w przeciwieństwie do słów – sterujemy nie-

mal nieświadomie. Nic nie zdradza tak bezpośrednio i szczerze

stanu uczuć, myśli i doświadczeń jak gesty i mimika. Za słowami

możemy w pewnym stopniu się ukryć, kiedy nie chcemy powiedzieć

prawdy. Ile to już razy zapewniałeś innych, że wiedzie ci się świet-

nie, lecz w głębi ducha myślałeś: „No tak, ale bywało lepiej”?
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Ten sam język?
Związek między tym, co mówisz, a tym, w jaki sposób to mówisz,

niesie ze sobą trzy możliwości:

• Twoje zachowanie potwierdza twoje słowa, przekazuje tę samą

informację. Nikt nie ma wątpliwości, że jesteś rozzłoszczony,

gdy uderzasz pięścią w stół i wyrażasz swoją złość także wer-

balnie. Tak samo jest wtedy, gdy spotykasz przyjaciela, który

mówi ci, że cieszy się z waszego spotkania, na co jednocześnie

wskazuje jego radosny wyraz twarzy.

• Czasem mowa ciała zastępuje słowa. Pomyśl chociażby

o dwóch najważniejszych sygnałach niewerbalnych – skinieniu

i potrząsaniu głową, by wyrazić zgodę albo odmowę.

• W pewnych sytuacjach to, co wyraża twoje ciało, sprzeciwia

się twoim słowom. Najczęściej sprzeczność ta powstaje wte-

dy, gdy coś mówisz, ale w rzeczywistości myślisz lub czujesz

coś innego.

Niejasne informacje – dwa przykłady
1. Wstąpiłam na chwilę do jednego z modnych butików, gdzie za-

uważyłam świetne spodnie. W drodze do przymierzalni minę-

łam ekspedientkę. Młoda kobieta leniwie stała pośrodku skle-

pu, opierając skrzyżowane ramiona na szklanej gablotce.

Powiedziała do mnie monotonnym głosem: „Jeśli będzie pani

potrzebowała innego rozmiaru, chętnie pani pomogę”. Gdy

to mówiła, jednocześnie oglądała swoje paznokcie i wciąż stała
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w tym samym miejscu, nawet gdy opuszczałam butik – nie

kupiwszy spodni.

2. Przed kilkoma miesiącami byłam moderatorką podczas wrę-

czania pewnej nagrody. Tego wieczoru premiowano innowa-

cyjne projekty biznesowe. Pierwsze miejsce zdobył młody męż-

czyzna, który zdaniem jurorów zainwestował w swój projekt

mnóstwo czasu i energii. Pod koniec uroczystości laureat

wszedł na scenę, by powiedzieć parę słów. Mężczyzna stał

nieruchomo w miejscu, a jego ramiona mocno przylegały do

ciała. Jednocześnie zapewniał publiczność, że bardzo cieszy

się z wygranej i jeszcze nie potrafi w nią uwierzyć.

Zauważyłeś coś w obu tych sytuacjach? Na pewno! Usta (duch)

i ciało nie mówią tym samym językiem. Jeśli ktoś oferuje pomoc,

to oznacza, że jest gotów do działania. Skrzyżowane ręce sugerują

jednak coś zupełnie przeciwnego. To samo dotyczy entuzjazmu.

Jeśli ktoś mówi o intensywnych uczuciach, oczekujemy odpowia-

dającego temu zachowania. Jeśli bowiem coś porusza kogoś

emocjonalnie, porusza również jego ciało – chyba że dana osoba

jest skrajnie nieśmiała i introwertyczna.

Postaw na zgodność
Czego dowodzą te historie? Jeśli słowa wyrażają coś zupełnie in-

nego niż mowa ciała, stajemy się podejrzliwi. Taki człowiek wy-

wiera na nas – chociaż nieświadomie – wrażenie osoby nieszcze-

rej i przez to niesympatycznej. Dlatego bądź ostrożny: nie próbuj
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niczego pozorować ani słowami, ani mową ciała. Twój rozmówca

z pewnością zauważy tę niezgodność, a to sprawi, że zrobisz na nim

negatywne wrażenie.

Zwróć uwagę: być może twoje zachowanie nie zdradza

dokładnie tego, co chcesz ukryć za słowami. Z mowy ciała

zawsze jednak można wywnioskować, czy wyrażasz swe

prawdziwe myśli czy nie. Jeśli nie zachowujesz zgodności

pomiędzy jednym i drugim, inni odbierają cię jako osobę

nieszczerą i niesympatyczną.

1.2. Każde ciało mówi innym językiem

Każdy człowiek jest inny – jak więc wszyscy mielibyśmy mówić tym

samym językiem ciała? Nawet jeśli używamy tych samych gestów

i mimiki, w komunikacji niewerbalnej pojawiają się znaczne

różnice. Zależy to przede wszystkim od tego, że każdy z nas

w różnym stopniu używa swojego ciała jako środka wyrazu.

Dwie skrajności: ekstrawertyk i introwertyk
Przyjrzyj się osobie zdecydowanie ekstrawertycznej: mowa jej ciała

ma w sobie dużo życia i energii. Przejawia się to zarówno w jej

zamaszystych, entuzjastycznych gestach, które zwykle wykonuje

w kierunku „od” ciała, jak i w ekspresyjnej mimice. Ponadto
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osoba ta cechuje się wyprostowaną postawą ciała i energicznym,

„tanecznym” chodem.

Typ introwertyczny jest zupełnie inny: u takiej osoby wszystko jest

stonowane – mało mimiki, oszczędne gesty, które zwykle wyko-

nuje w kierunku „do” ciała, pochylone ramiona. Ta minimalna

mowa ciała prawie nic nie zdradza, dlatego ludzi tego typu (na

pierwszy rzut oka) trudno przeniknąć.

Mowa ciała musi pasować do typu osobowości
Rzecz jasna nikt nie jest stuprocentowym ekstrawertykiem ani

introwertykiem, lecz znajduje się gdzieś pomiędzy. W zależności

od tego, jakim jesteś typem osobowości, mowa twojego ciała musi

do niego pasować. Oczywiście nieśmiały człowiek może próbować

okazać więcej pewności siebie podczas publicznego wystąpienia,

ale nigdy nie zamieni się w showmana tylko dzięki temu, że za-

cznie mocniej gestykulować. Będzie to czymś sztucznym, sprzecz-

nym z jego naturą.

W twojej osobowości nic się nie zmieni tylko dzięki temu, że

zaczniesz zachowywać się jak ktoś inny. Sprawisz wtedy

wrażenie osoby nieszczerej, a tym samym niesympatycznej.


