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Sięgnij po pomoc

Nie możemy zachowywać się w taki osób, 
aby nic nie komunikować innym. Porozumie-
wanie się bez słów, ęściej nazywane „nie-
werbalnym komunikowaniem się”, to wszyst-
kie te niewerbalne zachowania, którym ludzie 
pypisują określone znaenie. Za pomocą sy-
gnałów niewerbalnych szególnie skutenie 
potrafimy pekazywać nasze uucia.

Duże znaenie w pekazywaniu informacji 
niewerbalnych ma gestykulacja, mimika, oy, 
wygląd i wykoystanie pesteni. Widać, 
jakie bogactwo i jaka różnorodność środków 
służy nam do porozumiewania się bez słów. 
Dzięki tej różnorodności porozumiewanie się 
bezsłowne zajmuje więcej (65 %) osobów 
porozumiewania się w odróżnieniu od poro-
zumiewania się słownego (35 %).

Gestykulacja to wszelkiego rodzaju ruchy 
ciała od karku w dół i ełnia pięć różnych 
funkcji: 

1.Ruchy symbole – to niewerbalne substy-
tuty słów. Wzniesiony do góry kciuk autosto-
powia oznaa „ podwieź mnie”. Kiwnięcie 
głową do podu oznaa- „tak”. Język ciała 
jest kulturowo uwarunkowany. Większość 
kultur ma od stu do dwustu gestów symboli. 
Ponieważ nie uy się ich na kursach języków 
obcych, turyści powinni upewnić się y gesty, 
jakich używają nie są obraźliwe.

W Turcji chcąc powiedzieć „nie” – odchy-
lamy głowę do tyłu (w Polsce kręcimy gło-
wą), natomiast tzw. figa z makiem, znak OK. 
z palcami skierowanymi w dół, udeenie zaci-
śniętą pięścią w drugą dłoń, pokazywanie wy-
ciągniętej otwaej dłoni w taki osób, żeby 
druga osoba widziała ód naszej dłoni i pięć 
palców- mogą być uznane za obraźliwe.

2.Gesty ilustracje- to gesty, które ilustrują 
to, o ym mówi rozmówca. 

„Brały taaakie ryby!!!”, „Skręcamy w lewo-
ruch ręki w lewo”. Ale jeżeli nasz rozmówca 
stojący twaą w naszym kierunku powtóy 

skręt w lewo, pokazując prawą ręką – nie 
mamy pewności, y dobe zrozumiał nasz 
pekaz. Wtedy teba się co do tego upewnić.

3.Gesty wyrażające uucia – to ruchy od-
słaniające jawne lub ukryte emocje.

 Uniesienie ręki z dłonią zwiniętą w pięść 
świady o gniewie. Opuszone ramiona – re-
zygnacja.

4.Gesty regulatory – to poruszenia, które 
kierują procesem komunikacji. Ręka podnie-
siona do góry znay - proszę o głos. Wska-
zanie ręką na proszącego znay – pyznaję ci 
głos. Nachylenie się w kierunku mówiącego 
oznaa – słucham cię.

5.Gesty adaptatory – to podświadome ru-
chy, zwykle powstałe w dzieciństwie, które 
pomagają nam radzić sobie z daną sytuacją. 
Jedni drapią się w głowę, inni obgryzają 
paznokcie, jesze inni potrafią kiwać stopą 
w osób niekontrolowany z dużą prędkością. 
W wielu pypadkach te wyrażające zaniepo-
kojenie ruchy ustają, gdy znów jesteśmy o-
kojni i odprężeni.

Mimika. Większości ludzi udaje się rozpo-
znać wszystkie sześć rodzajów emocji, nieza-
leżnie od pochodzenia kulturowego. Rozszy-
frowanie uuć z wyrazu tway lepiej udaje 
się kobietom niż mężyznom. W uproszeniu 
możemy zilustrować sygnalizowane emocje 
py pomocy prostych schematów:
1. Szęście ujawnia się za pomocą dolnej 
ęści tway. Usta i poliki są podniesione
do góry, co wskazuje na stan zadowolenia.
Stan szęścia w dużej miee wyrażamy
mimiką ust.

2. Smutek daje o sobie znać głównie popez
brwi i oło- górną ęść tway. Kąciki ust 
skierowane w dół.

POROZUMIEWANIE SIĘ 
BEZ SŁÓW
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3. Wstręt – to reakcja odrazy. Usta twoą fa-
listą linię.

4. Lęk – różni się tym od smutku, że gdy oso-
ba jest perażona oy są szeroko otwae.

5 . Gniew – ujawnia się na tway zaciśniętymi 
wargami i zmarszonymi brwiami.

6. Zaskoenie – ukazuje się na całej tway. 
Brwi uniesione do góry, oy okrągłe, usta 
otwae.

Te symboline rysunki i uproszone opisy 
sugerują, że mimika tway w stereotypowy 
osób odtwaa określony stan emocjonal-
ny. W eywistości twa dyonuje o wiele 
większą ilością środków wyrazu niż inne no-
śniki niewerbalne.

Oy pekazują otoeniu wiele informacji 
o stanie emocjonalnym danej osoby. Mówi 
się o lodowatym ojeniu, iskierce w oku, 
odważnym ojeniu, o złych oach, rozbie-
ganym ojeniu, błyszących oach, śmie-
jących się oach. Wszystkie te określenia py-
pisują ludziom określone stany emocjonalne 
na podstawie ich ojenia. 

Oy wyrażają jedynie ęść uuć danej 
osoby, ale pewne elementy procesu komu-
nikowania się mogą zostać uchwycone tylko 
popez patenie w oy. Kontakt wzrokowy 
sygnalizuje gotowość do rozpoęcia procesu 
komunikowania się. Gdy nie chcemy z kimś 
rozmawiać, unikamy kontaktu wzrokowego. 
Gdy nauyciel pyta uniów na lekcji, kto 
chce odpowiadać, a uniowie ują się nie-
pewnie, wszyscy uszają wzrok i unikają 
kontaktu wzrokowego z nauycielem, żeby 
nie zostać wywołanym do odpowiedzi.

Jeśli w asie rozmowy chcemy sobie coś 
pypomnieć, także odwracamy wzrok i o-
glądamy w lewo do góry (ruch gałek onych 
w lewo do góry uruchamia w naszym mózgu 
kanał wzrokowy pamięci).

Jeżeli chcemy, żeby ktoś powiedział prawdę 
mówimy: „ój mi w oy”. Jeżeli ktoś kłamie 
– unika ojenia w oy. 

Ważną informacją jest też as trwania 
kontaktu wzrokowego, zbyt krótkie utymy-
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wanie kontaktu wzrokowego może powodo-
wać, że będziemy wyglądali na skrytych lub 
znudzonych. Zbyt długi kontakt wzrokowy 
powoduje, że druga osoba zayna uć się 
skrępowana.

Stałe wpatrywanie się może wyrażać chłód 
lub pełne gniewu wyzwanie. 

Rozwarcie źrenic jest sygnałem większego 
zainteresowania ymś, ale oznaa także poja-
wienie się silnych emocji.

Stare pysłowie powiada: „Jak cię widzą, 
tak cię piszą”. Wyglądem i osobem ubierania 
się informujemy otoenie o wielu rawach. 
Ubiór informuje o wykonywanym zawodzie 
( ksiądz, żołnie, strażak, policjant itp.), ale 
także o pozycji zawodowej. Ubiór jest pesła-
niem. Im bardziej ktoś odchodzi od pyjętych 
norm, tym silniej się domaga, aby zwracać na 
niego uwagę. Zwracamy uwagę, ale zwykle 
nie podoba nam się to, co widzimy. Także ro-
dzaj fryzury wiele mówi o łowieku. Ludzie 
wybierają określony wygląd y styl, ponie-
waż chcą się w ten osób identyfikować 
z tym, co on reprezentuje.

Pesteń ma także duże znaenie w ko-
munikowaniu się. Wszyscy stosujemy różne 
metody, aby dać innym do zrozumienia, jakie 
są granice naszej prywatnej pesteni. Pozo-
stawienie książki y asopisma na siedzeniu 
fotela jest sygnałem – „to miejsce należy do 
mnie”. W pesteni wyróżnia się tery zasię-
gi bliskości zależnie od rodzaju komunikacji. 

Dystans intymny, w zasięgu którego możliwy 
jest dotyk, wyuwa się ciepło i zapach innej 
osoby. W tym obszae mogą bez zakłóceń 
naszego samopoucia pebywać bliskie nam 
osoby. Dystans osobisty – jest to dystans 
pyjaźni- głównym środkiem porozumiewa-
nia się niewerbalnego są oy i uszy. Dystans 
towayski – w asie towayskiego pyjęcia, 
rozmowa w sklepie itp. Dystans publiny 
– sala wykładowa, zebranie oficjalne.

Jeżeli inna osoba podchodzi zbyt blisko, źle 
się ujemy i mamy skłonność do pesunięcia 
swojej pesteni prywatnej. Dopuszamy 
taką możliwość, jeśli osoba wkraająca na 
nasz teren jest dla nas bardzo atrakcyjna. Jeże-
li nie jesteś pewny, w jakiej odległości wzglę-
dem drugiego powinieneś się znajdować, nie 
wkraaj w jego obszar. Gdy masz wątpliwo-
ści, tymaj się na odległość.

Większość z nas nie jest zbyt biegła w od-
ytywaniu niewerbalnego porozumiewania 
się. Repeuar symboli , jakimi potrafimy się 
posługiwać, jest mniejszy od bogatej kolekcji 
naszych reakcji wobec innych. Możliwe, że 
sygnały, jakie zdaje się nam, że posyłamy, są 
odbierane jako całkiem coś innego. Zawsze 
możemy poprosić o podanie 
słownej reakcji na nasze niewer-
balne zachowania.
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