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Wprowadzenie 

To trening czytania mowy ciała na skróty. W kolejnych 7 lekcjach po-

każę ci starannie wybrane wskazówki, dzięki którym zrozumiesz ko-

munikaty mowy ciała, jakie pozostają niezauważane przez 90% ludzi. 

Dzięki nim będzie ci znacznie łatwiej zrozumieć osobę, z którą roz-

mawiasz. Łatwiej zrozumiesz to, co naprawdę czuje, myśli i to, jakie 

ma zamiary. 

Nauczysz się uniwersalnych umiejętności, przydatnych we wielu dzie-

dzinach życia. Na przykład wtedy, gdy starasz się o pracę i zależy ci na 

tym, by zrozumieć reakcje, jakie wzbudzasz na innych osobie, która 

prowadzi z tobą wywiad. Albo wtedy, gdy chcesz coś sprzedać klien-

towi. Albo wtedy, gdy negocjujesz. Wyobrażasz sobie jak wiele znaczy 

w takiej sytuacja wiedza o ty, co dzieje się w głowie twojego klienta? Te 

umiejętności będą niezmiernie cenne także wtedy, gdy flirtujesz. Tak-

że wtedy, gdy chcesz wiedzieć czy ktoś cię nie oszukuje. Nie tylko w 

tych sytuacja, także we wielu innych.  

Nauczysz się naprawdę wiele. Bądźmy szczerzy – dzięki tym siedmiu 

lekcjom nie nauczysz się jednak absolutnie wszystkiego. Pełny trening 

czytania mowy ciała jest bardziej skomplikowany i wymagający. Ale te 

lekcje zostały tak zaprojektowane byś po ich skończeniu mógł dalej 

sam się rozwijać.  



Możesz być pewny, że dostaniesz solidną wiedzę. Nie będę uczył cię 

niesprawdzonych wymysłów różnych teoretyków. Dowiesz się tego, co 

rzeczywiście sprawdzone – zarówno przez naukowców zajmujących 

się badaniem mowy ciała, jak i praktyków: agentów, policjantów, czy 

psychologów.  

Dzięki tym lekcjom łatwiej  ci będzie zrozumieć osobę, z którą 

rozmawiasz. Dzięki temu zbudujesz z nią lepszą relację (niezależnie od 

tego czy jest to relacja  zawodowa czy osobistą). 

Poznasz 7 typów wskazówek, które odkryją przed tobą  myśli, odczucia 

i zamiary innych ludzi 

� Dowiesz się jak ćwiczyć w praktyce swoją umiejętność 

� Dostaniesz solidną, sprawdzoną wiedzę, opartą na badaniach 

naukowych. Bez żadnych bzdur z popularnych książeczek 

� Będziesz  miał okazję zadawać mi pytania i komentować lekcje 

� Po siedmiu dniach ćwiczeń, twoje umiejętności komunikacyjne 

będą znacznie większe niż teraz. 

Zaczynamy? 



Lekcja 1: 
stopy 

Popatrz gdzie indziej - zwróć uwagę na stopy 
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Dlaczego stopy są tak ważne? 

Na jaką część ciała rozmówcy zwracamy uwagę, podczas rozmowy (o 

ile w ogóle zwracamy na niego uwagę – większość osób jest ślepa na 

mowę ciała jak kret)? Na twarz, ręce, czasem tułów. Ale stopy?  

Jeżeli nauczysz się zwracać uwagę na stopy, 

jesteś do przodu o kilka długości. Stopy to jed-

na z najbardziej szczerych części ciała. Dlacze-

go? Bo najtrudniej ją kontrolować. Wielu z nas 

doskonale panuje nad mimiką (dzięki trenin-

gowi, któremu jesteśmy poddawani w stylu 

„nie rób takiej miny”) ale mało kto potrafi kontrolować mowę stóp. 

Poza tym, im dalej od głowy, tym trudniej kontrolować mowę ciała. 

Najtrudniej jest to robić w odniesieniu do nóg. Gdy to, czy ktoś jest 

zdenerwowany trudno jest poznać z miny czy gestów, łatwo to można 

odgadnąć przyglądając się nogom. 

Stopy są kopalnią informacji o prawdziwych odczuciach twojego roz-

mówcy. To nie jest kwestia teorii. Agent specjalny FBI, Joa Navarro, 

zajmujący się szkoleniami w zakresie mowy ciała twierdzi: 

 



 

10 Lekcja 1: stopy 

Przeprowadziwszy tysiące przesłuchań dla FBI nauczyłem się najpierw 
skupiać uwagę na stopach i nogach podejrzanego, a potem kierować w 
górę, aż do twarzy. Jeśli chodzi o szczerość, prawdomówność maleje, po-
czynając od stóp a kończąc na głowie.  

Jak odczytywać mowę stóp? Dalej przeczytasz o trzech podstawowych 

wskazówkach.  

W którą stronę ustawione są stopy twojego 
rozmówcy? 

Sprawdź, w którą stronę zwrócone są czubki 

stóp twojego rozmówcy. Jeżeli rozmawiasz z 

kimś, kto na pozór nie jest tobą zainteresowa-

ny, ale jego stopy są lekko zwrócone w twoją 

stronę, istnieje duża szansa, że jest otwarty na 

ciebie. I odwrotnie: jeżeli z tobą rozmawia, ale 

jego stopy zwrócone są w inna stronę (lub tworzą blokadę – o tym w 

dalszej części lekcji) prawdopodobnie jego otwartość na ciebie jest 

udawana. Stopy wskazują kierunek, w którym twój rozmówca chce się 

udać. Jeżeli stopy wskazują w stronę wyjścia – przykro mi stary, ale 

prawdopodobnie twój rozmówca woli skończyć rozmowę niż ją kon-

tynuować.  
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Dziewczyna na ilustracji poniżej 

wygląda jak, gdyby ktoś ją zatrzy-

mał w połowie drogi.  

Jej stopy mówią: nie mam ochoty 

się tu zatrzymywać, chcę jak naj-

szybciej pójść dalej. Mimo, że na 

jej twarzy widać uśmiech, stopy 

sugerują, że jest to uśmiech nie-

szczery.  

Kierunek może wskazywać tylko 

jedna stopa skierowana na ze-

wnątrz – ta jak na tym rysunku.  

Oczywiście, aby trafnie odczytać 

znaczenie tego komunikatu, trze-

ba wziąć pod uwagę inne wska-

zówki. 
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Przyjaźnie nastawione do siebie osoby wskazują się stopami. Nie zna-

czy to jednak, że rozmowę należy zaczynać od stawania na wprost . 

Gdy ktoś tak robi, może to oznaczać bliskie relacje, ale może także 

oznaczać agresję czy konfrontację. 

Gdy ktoś zaczyna znajomość o krótkiego dystansu i stanięcia dokład-

nie na wprost, czujemy się przytłoczeni i odruchowo uciekamy. Dlate-

go rozsądniej jest zacząć pod kątem 45 stopni. Na przykład tak, jak na 

rysunku poniżej. Takie ustawienie daje poczucie swobody, w miarę 

nawiązywania rozmowy, zarówno dystans pomiędzy tymi osobami, jak 

i kąt ustawiania stóp powinien się zmniejszać. W końcu – jeżeli jest to 

flirt, stopy osiągną kąt 0 stopniu (dokładnie naprzeciw). Mocny sygna-

łem flirtu będzie dotknięcie czubków butów. 
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Gdy rozmawia kilka osób, stopy będą wskazywać tą osobą, która jest 

najbardziej atrakcyjna. Przyjrzyj się rysunkowo poniżej. Kogo z dwóch 

rozmówców woli dziewczyna? Przyjrzyj się mowie stóp. 
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Jak poruszają się stopy? 

Ruch stóp może oznaczać zarówno podekscyto-

wania jak i chęć niecierpliwość czy nerwowość. 

Może też nic specjalnego nie oznaczać – może 

być tylko kwestią przyzwyczajenia. Niektóre oso-

by ciągle potrząsają stopami i nie ma to jakiegoś 

specjalnego związku z ich odczuciami czy inten-

cjami. Dlaczego w takim razie zajmuję ci czas ruchem stóp? Bo ważne 

jest to, kiedy stopy zaczynają się ruszać lub kiedy nieruchomieją. 

Gdy ktoś trzyma nieruchomo nogę na nodze i nagle, w trakcie rozmo-

wy zaczyna nią energiczne wymachiwać, jest duże prawdopodobień-

stwo, że ta osoba usłyszała coś niemiłego czy zobaczyła coś, co ją 

wprawiło w dyskomfort. 

Podobne znacznie ma znieruchomienie. Załóżmy, że dziewczyna roz-

mawia z chłopakiem. W trakcie rozmowy jej noga bawi się butem. To 

jeden z sygnałów zalotów, chłopak punktuje. Ale nagle dziewczyna 

wsuwa but na stopę i nieruchomieje. Stało się coś, co jej się nie spodo-

bało. Minus dla chłopaka. Musi to nadrobić, inaczej ma problemy. 
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Czy stopy przyjmują jakieś pozy? 

Jest kilka charakterystycznych sygnałów niewerbalnych, jakie ludzi 

nadają za pomocą stóp. Oto kilka z nich, które warto poznać.  

Krzyżowanie nóg w kostkach. Ta postawa bardzo często wiąże się z 

ukrywanim czegoś. Osoba, która siedzi w taki sposób, stara się kontro-

lować swoje negatywne emocje. Nie pozwala, by wydostały się na ze-

wnątrz. Bądź wrażliwy na pojawianie się tego typu sygnału. 
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Oplatanie. Pozycja nóg występująca najczęściej u kobiet. Często wiąże 

się z nieśmiałością, strachem, bojaźliwością. 

 

Nożyce. Takie ułożenie nóg wiąże się często z uległością, wycofaniem, 

podporządkowaniem się. Ale uwaga – nożyce nie muszą tego ozna-

czać. Skrzyżowanie nóg w kostkach może oznaczać również luz i bez-

troskę. To jakie jest znacznie takiego skrzyżowania zależy od tego jakie 

inne zachowania im towarzyszą. Na ilustracji poniżej nożyce są sygna-

łem blokady, bo towarzyszy im bariera z ramion (barierami zajmiemy 

się podczas lekcji czwartej). 
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Stopa oparta o coś. Takie położenie nogi oznacza dominację, chęć 

wywarcia wrażenia na drugiej osobie, podkreślenie: jestem u siebie, to 

jest moje.  
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Ćwiczenia 

Jeżeli tylko przeczytasz tą lekcję, po jakiś czasie o wszystkim zapo-

mniesz. Będziesz jednym z tych „ekspertów” mowy ciała, którzy prze-

czytali dziesiątki książek, zjedli dziesięć rozmów, ale w praktyce nicze-

go nie potrafią dostrzec ani zrozumieć. Nie chcesz to nie ćwicz. Chcesz 

być teoretykiem – twój wybór. Nie obchodzi mnie jak potraktujesz te 

lekcje. Wiedz jednak, że poświęcając swój czas na napisanie tego two-

rzę ci okazję do zmiany. To niesamowita okazja, nie dlatego, że ja coś 

napisałem, ale dlatego, że TY możesz coś przećwiczyć. Wykorzystaj ją, 

a przekonasz się, jak cenne mogą być efekty.  

Oczekuję, że po każdej lekcji, ruszysz tyłek i przeprowadzić praktyczne 

ćwiczenia. Bez tego to wszystko będzie pustą czytaniną.  

Twoje zadania na dziś:  

Zadanie 1: Obserwacja polowa 

Przez 15 minut obserwuj, co dzieje się ze stopami ludzi podczas roz-

mowy. Możesz obserwować jedną rozmowę, może obserwować parę 

rozmów (oczywiście po kolei a nie na raz). Siądź w pewnej odległości 

od rozmawiających ze sobą ludzi. Nie musisz ich słyszeć (nawet lepiej 

byś ich nie słyszał).  
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Rób to dyskretnie, ale nie trać z pola uwagi ich stóp.  

W którą stronę są ustawione? 

Jak kierunek ustawienia stóp się zmienia? 

Czy pojawiają się jakieś blokady zbudowane ze stóp? 

Jak poruszają się stopy? 

Czy stopy stykają się ze sobą? 

Czy któraś z osób bawi się stopami? 

Celem tego ćwiczenia jest nauka zwracania uwagi na stopy. Gdy je 

przeprowadzisz łatwiej ci będzie zwracać uwagę na stopy podczas two-

ich własnych rozmów.  

Zadanie 2: Eksperymentowanie 

Porozmawiaj z kimś i w trakcie tej rozmowy zwracaj uwagę na usta-

wienie jego stóp. Nie mów o tym tej osobie, ale staraj się podczas niej 

zwracać uwagę na to, co się dzieje ze stopami. Zwracaj uwagę na 

wszystko to, o czym była mowa podczas tej lekcji.  

Sprawdzaj swoje obserwacje. Jeżeli np. zauważysz, że ktoś kieruje stopy 

na zewnątrz, możesz go zapytać Mam wrażenie, że chcesz już iść, czy 

mam rację? Niekoniecznie może ci się wszystko udać. Jeżeli powie tak 

– brawo, odczytałeś jego odczucia. Jeżeli powie ci, że nie – prawdopo-

dobnie nie wziąłeś pod uwagę innych sygnałów (mowa ciała wymaga 

brania pod uwagę całego kontekstu, sygnał z jednego poziomu może 

modyfikować znaczenie innego, poznając nowe wskaźniki stopniowo 

będziesz coraz trafniej odczytywać mowę ciała).  
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Ale taka metoda sprawdzania swoich 

interpretacji to podstawowa technika 

nauki mowy ciała. Będziemy ją stosowali 

także podczas kolejnych lekcji, dlatego 

chcę, abyś poznał ogólny schemat tego 

ćwiczenia: 

Obserwacja zachowania – zwróć 

uwagę na konkretne zachowanie  

Pytanie sprawdzające– zinterpre-

tuj zachowanie i zadaj pytanie. 

Nie pytaj o konkretne zachowanie – to niech zostanie twoją ta-

jemnicą. Możesz skorzystać ze schematu: 

• Mam wrażenie, że masz ochotę…  

• Czuję, że chcesz… 

• Wydaje mi się, że… 

Analiza i wyciągnięcie wniosku – jeżeli twoje wnioski się po-

twierdzą, pogratuluj sobie i zapamiętaj to zachowanie. Jeżeli 

nie, zastanów się czego nie wziąłeś pod uwagę. Weź też pod 

uwagę, że być może trafnie odgadłeś, jednak twój rozmówca 

nie chce się przyznać do tego, co czuje.  

Pamiętaj o tych trzech punktach: OPA: obserwacja – pytanie – analiza. 

Dzieki OPA możesz naprawdę wiele się nauczyć!



Lekcja 2: 
tułów 

Zwróć uwagę na kąt pochylenia tułowia 
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Dlaczego jest to istotne? 

Gdy prowadzę jakieś szkolenie, cały czas zwracam uwagę na to, czy 

uczestnicy są pochylenie w moją stronę czy też odchyleni ode mnie. 

Jeżeli po godzinie czy dwóch godzinach większość słuchających mnie 

ludzi nie jest przynajmniej delikatnie pochylonych w moją stronę, 

wiem, że muszę czym prędzej coś zmienić bo nudzę. Gdy zaczynasz 

nudzić, pierwszym sygnałem jest odchylenie się do tyłu. 

Sygnał zainteresowania 

Pochylenie się w stronę rozmówcy jest sygna-

łem zaangażowania i zainteresowania drugą 

osobą. Odchylenie do tyłu jest sygnałem dy-

stansu, niechęci, braku zainteresowania. Gdy 

rozmawiasz z kimś, kto się od ciebie odchyla, 

może to oznaczać, że nie ma ochoty na roz-

mowę z tobą, że siedzisz zbyt blisko i przytła-

czasz go lub też, że jest znudzony.  

Taka postawa, jak na rysunku niżej, mimo że otwarta i zrelaksowana 

nie zachęca do rozmowy i kontaktu. Ten człowiek mówi: Czuję się 
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swobodnie, jestem pewny siebie, dominuję, ale ty mnie nie interesujesz. 

Ewentualnie, łaskawie mogę cię posłuchać. 

  

Zwróć uwagę, co robią ludzie, którzy usłyszą coś ciekawego: zazwyczaj 

od razu pochylają się w twoją stronę. Popatrz na drugi rysunek. Wi-

dzisz różnicę?  
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Teraz tułów jest pochylony. To sygnał pełnego zaangażowania w roz-

mowę. Zwróć uwagę także na stopę – zajmowaliśmy się tym podczas 

poprzedniej lekcji. Pamiętasz? Stopa wysunięta ku drugiej osobie do 

dodatkowy sygnał zainteresowania. Jeszcze jednym sygnałem zaintere-

sowania są otwarte dłonie.  
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Ćwiczenia 

Zadanie 3 

Gdy będziesz następnym razem rozmawiał z kimś, w którymś momen-

cie pochyl się delikatnie w jego stronę. Nie rób tego jednak zbyt moc-

no. Zbytnie pochylenie jest nienaturalne. Przyjrzyj się, czy wpłynęło to 

w jakiś sposób na rozmowę. Po chwili, odchyl się od niego. Czy coś się 

zmieniło? 

Zadanie 4: eksperyment 

Obserwacja: Bądź wrażliwy w trakcie rozmowy na zmiano kąta tuło-

wia.  

Pytanie: Gdy uda ci się przyłapać rozmówcę na zmianie, zadaj pytanie. 

Np.  

Widzę, że cię ten temat interesuje? (gdy się pochyla) 

Widzę, że cię to nie interesuje (gdy się odchyla) 

 



Lekcja 3: 
adaptatory 

Zwróć uwagę na gesty służące oswajaniu sytuacji  

 

Mam nadzieje, że twoje ćwiczenia przebiegają sprawnie. Do tej pory wzbo-
gaciłeś swoje umiejętności komunikacyjne o wrażliwość na dwa sygnały: 
sygnały wysyłane przez stopy oraz pochylenie / odchylenie tułowia. Dzięki 
tym sygnałom może się zorientować, jakie ktoś ma względem ciebie na-
stawienie i jak naprawdę odbiera to, co do niego mówisz. 

Dziś zajmiemy się kolejną, niezmiernie ważną rzeczą tzw. adaptatorami 
(czy gestami adaptacyjnymi). Nazwa brzmi uczenie, ale sprawa jest bardzo 
prosta. 
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Co to jest i dlaczego to jest ważne? 

Adaptatory to zazwyczaj nieświadome gesty, których celem jest za-

adaptowanie się czy oswojenie z sytuacją. Nasze ciało w ten sposób 

usiłuje poradzić sobie z negatywnymi doznaniami. Z tego powodu są 

one zatem dobrym sygnałem tego, że w osobie, która je wykonuje wy-

stępuje jakiegoś rodzaju negatywna emocja – np. napięcie, frustracja, 

znudzenie czy niechęć. 

Wykonujemy taki gesty automatycznie pró-

bując w ten sposób poradzić sobie z nega-

tywnymi emocjami. 

Wykonujemy je by poczuć się lepiej – pora-

dzić sobie z napięciem, niepewnością, złością, 

wrogością czy innym rodzajem negatywnych 

emocji 

Poprzez tego rodzaju gesty dostarczamy sobie czegoś, co jest nam po-

trzebne. Tak jakby nasze ręce na chwilę stawały się rękoma kogoś in-

nego, kto nas gładzi i mówi: spokojnie, spokojnie, wszystko będzie 

dobrze albo (gdy gesty są intensywne): trzymaj się, kontroluj się, nie 

pozwól sobie na wybuch. Niektóre z tych gestów pochodzą jeszcze z 

okresu dzieciństwa. Pewnego rodzaju zachowania – np. głaskanie, 

przytulanie czy trzymanie za ręce, dostarczały nam w tym okresie po-
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czucia bezpieczeństwa. Gdy jesteśmy starsi, zachowanie traci swą 

pierwotną funkcję, jednak ciągle nas uspokaja. 

Czasem w takich gestach jest także element autoagresji. Gdy wykrę-

camy sobie ręce, szarpiemy się i skubiemy, bijemy pięścią w kolana, 

robimy to co w odczuciu jakieś naszego „wewnętrznego rodzica” nam 

się należy. Takie gesty są wtedy objawem poczucia winy. W przypadku 

niektórych adaptatorów, siebie możemy traktować jako zastępstwo 

innej osoby. To, że ktoś ściska się za gardło może być obrazem jego 

chęci „uduszenia” rozmówcy. 

Jeszcze innym odczuciem, z którym możemy sobie radzić za pomocą 

tego rodzaju gestów jest znudzenie i zniecierpliwienie. Możemy wtedy 

np. bawić się obrączką czy palcami. 

Im więcej negatywnych odczuć (niepewności, złości, poczucia winy, 

itp.) tym więcej adaptatorów. 

Im lepiej nauczysz się wychwytywać i rozpoznawać adaptatory, tym 

więcej dowiesz się na temat prawdziwych emocji osoby, z którą roz-

mawiasz. 
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Rodzaje adaptatorów 

Jest bardzo wiele różnych typów adaptatorów. Trudo byłoby wymienić 

wszystkie. Niżej znajdziesz tylko przykłady. Podzielimy je na grupy, w 

zależności do tego, jakie części ciała biorą w nich udział: 

Dłonie oraz inne czę-
ści ciała. 

Same dłonie Dłonie oraz przed-
mioty 

Zakrywanie ust dłonią 

Zakrywanie oczu 

Pocieranie karku 

Zabawa włosami 

Pocieranie ud 

Gładzenie się po ramio-
nach 

Obrywanie skórek (znam 
dwie osoby, które prawie 
zawsze mają zakrwa-
wione kciuki, ich ciało 
próbuje w ten sposób 
poradzić sobie negatyw-
nymi emocjami jakie 
mają pod własnym adre-
sem) 

Wykręcanie palców dłoni 

Zacieranie dłoni 

Bębnienie palcami 

 

Zabawa długopisem 

Zabawa pierścionkiem 

Szarpanie guzika 

Poprawianie kołnierzyka 

Teraz przyjrzymy się kilku wybranym. 
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Dłonie przy twarzy 

 Najważniejsze są gesty, w których dłonie doty-

kają twarzy. 

Zakrywanie ust lub częściowe przysłanianie 

twarzy często w uproszczony sposób jest tłu-

maczone jako objaw kłamstwa. Czasem rze-

czywiście może tak być. Jednak przede wszystkim jest to gest wiążący 

się z zakłopotaniem. Gdy kogoś pochwalisz – np. jego ubiór lub po-

wiesz, że ci się podoba, zakryje usta lub część twarzy dłonią[i]. I wcale 

nie będzie się to wiązało z kłamstwem. Jest to sposób rozładowania 

uczucia zażenowania. Takiemu gestowi towarzyszy uśmiech. 

Można natomiast przypuszczać, że ktoś kłamie, gdy jest poważny i 

podczas mówienia zakrywa swoją twarz, lub dotyka nosa placem – tak 

jakby chciał zakryć sobie usta, ale w ostatniej chwili się rozmyślił. Aby 

jednak trafnie odczytać jego zachowanie, musisz znaleźć więcej obja-

wów (np. spuszczenie wzroku, lub przeniesienie go gdzieś obok. 

Dużo zależy od tego, kiedy dany gest jest wykonywany. Gdy ktoś za-

krywa usta w trakcie, gdy ty mówisz, może to znaczyć, że nie wierzy w 

to, co mówisz, czy ma poważne wątpliwości do tego, co słyszy. 
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Dotknięcie twarzy – szczególnie brody, może być także sposobem re-

dukcji niepewności czy radzenia sobie z wątpliwościami. Gdy mam na 

przykład coś wybrać, przykładam palce do brody lub też ją głaskam. 

Jest to zatem objaw podejmowania decyzji. 

Taki gest pokazuje rysunek poniżej. Wszystko wskazuje na to, że bę-

dzie to pozytywna decyzja. Ciało ustawia się już w pozycji gotowości 

do działania. Jeżeli widzisz u klienta coś takiego, po prostu poczekaj na 

wynik. 
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Kolejny rysunek również przedstawia moment podejmowania decyzji. 

Tutaj jednak rezultat niedecyzji nie jest jeszcze przesądzony. Jeżeli tak 

zachowuje się twój klient, być może powinieneś podać mu jeszcze kil-

ka argumentów. 
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Dłonie przy karku 

Niektóre z tych gestów mogą służyć próbie poradzenia sobie z odczu-

waną wewnątrz agresją (jak np. poklepywanie się po karku). 

Człowiek na kolejnym rysunku poklepuje się po karku. Prawdopodob-

nie jest to sposób na radzenie sobie z rosnącą wewnątrz niego złością. 
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Zagryzanie palców 

Czasem można spotkać ludzi, którzy zagryzają w ustach palce. Jest to 

dosyć wyraźny powrót do dzieciństwa, w którym kontakt z piersią 

matki był najlepszym sposobem na to, by poczuć się bezpiecznie. Taki 

gest widać na kolejnym rysunku. W połączeniu z napiętą, zamkniętą 

postawą, jest to sygnał braku poczucia bezpieczeństwa. 
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Bardzo dużo adaptatorów to ruchy samych dłoni. Wykręcenie dłoni, 

ściskanie palców, obrywanie skórek wiąże się zazwyczaj z brakiem 

pewności. Zabawa pierścionkiem, długopisem czy stukanie palcami 

wiąże się z nudą i zniecierpliwieniem. 

Strzepywanie nitek 

Specyficznym rodzajem adaptatora jest znajdowanie nitek czy strze-

pywanie czegoś z ubrania. 
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Uwaga, to nic dobrego! Gdy mówisz, a ktoś akurat zajmuje się czymś 

takim, może to oznaczać dezaprobatę z jego strony oraz niechęć do 

dzielenia się z tobą swoimi opiniami. Tak jakby mówił: wolę zająć się 

czymś innym, niż słuchać tego, co mówisz. 

 

Jeszcze jednym bardzo specyficznym gestem jest porządkowanie się. 

Poprawienie włosów, krawata (w przypadku mężczyzn) czy biżuterii (w 

przypadku kobiet). Nie jest to już adaptator, ale element zalotów, nie-

werbalnego tańca, który odbywa się pomiędzy zafascynowanymi sobą 

osobami. 
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Ćwiczenie 

Zadanie 5: Obserwacja polowa 

Przez 15 minut obserwuj, co dzieje się ze stopami ludzi podczas roz-

mowy. Możesz obserwować jedną rozmowę, może obserwować parę 

rozmów (oczywiście po kolei a nie na raz). Siądź w pewnej odległości 

od rozmawiających ze sobą ludzi. Nie musisz ich słyszeć (nawet lepiej 

byś ich nie słyszał). 



Lekcja 4: 
bariery 

Zwróć uwagę na bariery chroniące ciało 

 
 
 

Jesteśmy po trzech pierwszych lekcjach. Zwracasz już uwagę na mowę 
stóp i pochylenie / odchylenie drugiej osoby. Umiesz dostrzec i zro-
zumieć gesty adaptacyjne. Kolejna lekcja dotyczy rzeczy oczywistej, na 
którą jednak rzadko zwracamy uwagę. 
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Z czego tworzymy bariery 

Zwróć uwagę jak często ludzie osłaniają swój tors. Robimy to splatając 

ramiona czy chwytając się za przeguby.   

 

Bariery tworzymy nie tylko za pomocą dłoni. Używamy do tego 

wszystkiego, co tylko znajdzie się pod ręką. Kilka lat temu, gdy zaczy-

nałem pracę, jako trener, zawsze po szkoleniu zdziwiony byłem tym, 

jak wygląda moja kartka z programem zajęć. Nawet po jednodniowych 

zajęciach wyglądała tak, jakby przez kilka miesięcy korzystała z niej 

armia prowadzących. Była nieludzko wymięta. Przecież nikomu jej nie 

pożyczałem! Kto mi ją tak zniszczył? – zastanawiałem się. Oczywiście 

ja sam. Trzymając kartkę oburącz przed sobą, tworzyłem sobie znako-

mitą kryjówkę. Kartka z programem była tarczą, za którą mogłem się 

schować przed uczestnikami. Taką barierę można zrobić z wielu in-

nych przedmiotów. Torebka, długopis, książka, bukiet kwiatów… Jed-
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nak najłatwiej zrobić ją z własnych rąk i nóg. Wystarczy skrzyżować 

ręce na piersiach czy chwycić jedną ręką za przegub drugiej ręki. 

Co oznacza bariera? 

Skrzyżowane na piersiach ręce mogą być objawem tego, że komuś jest 

zimno, że ma utrwalone, przyjęte od kogoś jakieś nawyki lub też, że 

takie zachowanie jest typowe dla miejsca w jakim się znajdujesz (na 

przykład w kościele, nie wiedzieć czemu wszyscy chwytają się za listek 

figowy). Zanim zaczniesz intepretować znaczenie jakiegokolwiek sy-

gnału zawsze bierz pod uwagę kontekst. 

Bariera jednak bardzo często jest automa-

tyczną, odruchową reakcją na poczucie za-

grożenia czy niepewności. Przyjrzyj się te-

mu, jak zachowują się dzieci, które spotykają 

kogoś jeszcze nieznanego. Wiele z nich 

chowa się – za mamę, za szafę, albo po pro-

stu za własne ręce. 

Bariera wiąże się z potrzebą odgrodzenia się od świata, z defensywno-

ścią, z potrzebą ochrony siebie samego. Im większa ta potrzeba, tym 

szczelniejszą barierę tworzymy na poziomie fizycznym. 



 

41 Lekcja 4: bariery 

Bariera może wiązać się także z agresją 

Ta potrzeba odcięcia się, nie równa się nieśmiałości czy niepewności. 

Nie sugeruj się obrazem dziewczynki chowającej się pod stołem czy 

początkującego trenera, miętoszącego kartkę na środku sali szkole-

niowej. Na poczucie zagrożenia jedni reagują ucieczką, a inni atakiem. 

Bariera równie dobrze może oznaczać agresję. Różnicę dosyć łatwo 

wychwycić. Gdy ktoś stoi z łokciami mocno przyciśniętymi do tułowia, 

mamy do czynienia z lękiem. Jeżeli jednak łokcie skierowane są na 

zewnątrz, a do tego towarzyszy im szerokie rozstawianie nóg (postawa 

strażnika) i uniesiona do góry broda, mamy do czynienia z agresją i 

arogancją. Wrogość może być dodatkowo wzmocniona przez zaciśnię-

te pięści lub odchylone kciuki. 
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Założenie rąk na piersi ma w sobie pewien element agresji i niektóre 

osoby, mimo, że miałby ochotę go wykonać czuje się z nim niezręcz-

nie. Pojawia się wtedy częściowa bariera. Na przykład jedna ręka jest 

opuszczona wzdłuż ciała, a druga, zgięta, chwyta ją za łokieć (lub na 

odcinku od przedramienia do ramienia). Inną, częściową barierą jest 

pozycja, jaką ludzie przyjmują często gdy występują na środek, przed 

innym. Jedna dłoń trzyma drogą, na wysokości podbrzusza. Takie ści-

skanie swojej dłoni jest równocześnie formą adaptatora. Trzymanie za 

rękę kojarzymy z rodzicami, którzy robili to w sytuacji niebezpieczeń-

stwa. Nie mając obok rodziców, którzy mogliby na schwycić za rękę, 

uspokajamy się, sami powtarzając na sobie ten gest. 

Innym rodzaj bariery pojawia się, gdy siedzimy. Niektóre osoby splata-

ją wtedy mocno swoje ręce, kładąc je bądź na stole, bądź podnosząc 

wyżej. Przyjrzyj się w takiej sytuacji jak mocno ręce są ściśnięte. Dosyć 

łatwo jest rozpoznać mocne ściśnięcie, palce wtedy aż bieleją od uci-

sku. Taka mocna bariera jest wskazówką negatywnych postaw, wiąże 

się z próbą zapanowania nad frustracją czy obawami. 

Nie należy jednak mylić splecionych rąk z tzw. wieżyczką (połączone 

ze sobą palce lewej i prawej ręki) tym jednak zajmiemy się podczas 

kolejnej lekcji. 
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Ćwiczenia 

Zadanie 6 

W trakcie najbliższej rozmowy zwracaj uwagę na bariery. 

Czy osoba, z która rozmawiasz tworzy pomiędzy tobą a sobą jakieś 

bariery? 

Czy krzyżuje ręce? 

Czy czymś swój tors (np. kartką, torebką)? 

Zadanie 7 

W trakcie kolejnej rozmowy, gdy dostrzeżesz barierę zrób coś, co zmu-

si go do pozbycia się, choć na chwilę bariery – np. podaj mu coś, albo 

połóż coś przed nim i poproś by na to poparzył. Po jakim czasie twój 

rozmówca przywróci barierę? Jeżeli nie przywróci – co się zmieniło w 

waszej rozmowie? 



Lekcja 5: 
dłonie 

Zwróć uwagę na to, co dzieje się z dłońmi 
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Czy można rozmawiać bez użycia dłoni? 

Przechodzień pyta o drogę Żyda, który niesie pod pachami dwa arbu-

zy. Zapytany mówi: „Pan potrzyma!” i wręcza mu arbuzy. Po czym 

rozkłada ręce i odpowiada: „Nie wiem”. To jeden z wielu dowcipów 

dotyczących ilości i intensywności gestów w kulturze żydowskiej. Po-

dobnie jest u południowców. Włosi czy Latynosi w podobnym stopniu 

potrzebują rąk do tego by rozmawiać. W innych kulturach, być może 

gesty nie są tak żywe i tak intensywne, jednak zawsze są obecne. Na-

wet w kulturach azjatyckich. Wystarczy pooglądać przez chwilę tele-

wizję, takich powiedzmy powściągliwych Japończyków by przekonać 

się, że im ludzie machają rękami podczas mówienia. Oczywiście wiele 

z gestów wykonywanych przez dłonie ma specyficzne znacznie, nie 

mniej jednak wszędzie gesty są jakby dodatkowym, równoległym ka-

nałem przekazu. Dłonie dłonie nie tylko komentują to, co mówimy 

słowami, ale także uzupełniają nasz przekaz o rzeczy, których nie po-

wiedzieliśmy. Zdarza się także, że zaprzeczają temu, co mówią słowa. 

Dłonie to olbrzymi temat – istnieje wiele badań, wiele hipotez i wiele 

sygnałów. Nie oczekuj, że w trakcie tej lekcji zajmiemy się wszystkim – 

taka lekcja musiałaby być zbyt długa. Skupimy się tutaj na kilku uni-

wersalnych zasadach odczytywania znacznie niektórych zachowań 

związanych z dłońmi. Zacznijmy jednak od znaczenie zachowań, w 

których dłoni nie widać. 
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Co znaczą ukryte dłonie? 

Gdy kogoś lubimy, wyciągamy do niego ręce. 

Gdy nie chcemy z kimś się zadawać, odrucho-

wo robimy coś przeciwnego – chowamy przed 

nim dłonie. Możemy to zrobić zakładając dło-

nie na plecy (tak na ilustracji obok) jest to wte-

dy mocny sygnał mówiący nie chcę mieć z tobą 

do czynienia, nie chcę się z tobą zadawać. Trzymaj się ode mnie z daleka. 

Tego rodzaju postawę przyjmują często królowie, chcąc pokazać swój 

dystans. Podobne znacznie mogą mieć dłonie schowane do kieszeni.  
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Dłonie oparte na biodrach 

Gdy kładziesz dłonie na biodrach, powiększasz siebie, zajmujesz więcej 

terytorium. Jeżeli tej postawie towarzyszy szeroki rozkrok, mamy ty-

powa postawę „stróża prawa”. Tego rodzaju postawa oznacza domina-

cję, władczość, asertywność, agresję czy nastawienie na konfrontację. 

Tak postawa budzi niepokój drugiej osoby. 
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Czego można dowiedzieć się patrząc na kciuki? 

Wyeksponowanie kciuków zazwyczaj wiąże się z pozytywnymi emo-

cjami. Gdy ktoś wkłada rękę do kieszeni, tak by wystawał z niej kciuk, 

albo chwyta się za poły marynarki, tak by był widoczny kciuk, zazwy-

czaj czuje się pewny siebie i przekonany o swoje słuszności.  

Odwrotnie jest wtedy, gdy chowamy kciuki. Gdy widzisz kogoś, kto 

schował do kieszeni same kciuki, możesz się domyślać, że czuje się 

skrępowany, niezręczny i niepewny siebie.  

 

Czymś innym jest jednak założenie kciuków za pas i nieświadome eks-

ponowanie dłońmi genitaliów. To jeden z sygnałów zalotów, albo – 

gdy wykonywany wobec innego mężczyzny – agresji.  
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Co oznaczają złączone dłonie? 

Istnieje kilka sposobów łącznie dłoni. Bardzo charakterystyczną pozy-

cją jest złącznie dłoni w tzw. wieżyczkę.  

 

Na rysunku obok ta wieżyczka jest zrobiona 

przy stole, jednak równie dobrze może być wy-

konana na stojąc, nieco niżej, albo mniej zde-

cydowanie. Istotą wieżyczki jest wparcie o sie-

bie dwóch dłoni. Palce wspierają się na samym 

szczycie, dłonie naciskają na siebie w takim 

samym stopniu. To przypomina gotyckie sklepienie, składające się z 

dwóch łuków. Każda z jego części upadłaby, gdyby nie to, że jest prze-

ciwstawiona drugiej i precyzyjnie równoważy jej nacisk. To jest istota 
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tego gestu i istota władzy: równoważenie przeciwstawnych sił i two-

rzenie z rzeczy słabych, stabilnej i silnej całości.  

Zupełnie inne znaczenie ma gest, w którym ręce są ściśnięte albo zło-

żone jak do modlitwy. To sygnał napięcia, zagubienia czy zaniepoko-

jenia.  

 

Czego mogę się dowiedzieć po tym, jak ktoś 
gestykuluje? 

Nasze ręce zazwyczaj ilustrują to, co mówimy. Poruszają się w rytm 

mowy, pokazując i ilustrując. Moją jednak poruszać się w różny spo-

sób. Możemy wiedzieć wnętrze dłonie, wierzch dłonie, palce czy pięść. 

Każdy z tych sposobów ilustrowania wypowiedzi niesie ze sobą jakieś 

znaczenie.  
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Pokazywanie wnętrza dłoni wiąże się (o ile nie 

jest to gest podrabiany, wykonywany celowo po 

tom by stworzyć pozory) prawdomównością i 

otwartością. Gdy ktoś mówi pokazując otwartą 

dłoń, duża szansa, że otworzył się przed tobą. 

Pamiętaj jednak, że handlowcy są szkoleni w 

tym, by niezależnie od tego, co mówią gestykulować otwartą dłonią.  

Ten gest ma jednak także jeszcze jedno znaczenie – to uległość i pro-

szenie. Wyobraź sobie, że ktoś mówi trzymając dłoń w taki sposób 

„Przynieś mi książkę”. Czy odebrał byś to jako raczej polecenie czy też 

jako prośbę? Większość ludzi odbiera to, jako prośbę.  
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Zupełnie inne znacznie mają te słowa wypowiedziane z dłonią skiero-

waną ku dołowi. „Przynieś mi książkę” jest wtedy zdecydowanym po-

leceniem. Gestykulacja otwartą, skierowaną do góry dłonią, wiąże się z 

autorytetem i mocnym przekonaniem. 

 

A co by było, gdyby tym słowom towarzyszył wyciągnięty palec? Byłaby 

to oczywiście agresja. Ilustrowanie wypowiedzi w taki sposób, lub też 

za pomocą dłoni zaciśniętych w pięści ujawnia agresję (ilustrowanie 

swoich wypowiedzi za pomocą ustawicznie zaciśniętych pięści i wycią-

gniętego palca stanowiło ulubione zajecie Hitlera). 

Przyglądają się dłoniom sprawdź także czy nie są uniesione w górę. 

Zdarza się, że ktoś mówi „Jestem co do tego głęboko przekonany” 

podnosząc ręce do góry. Takie podniesienie rąk do góry (razem z ra-

mionami) znaczy „wydaje mi się, nie jestem pewien”. 

Z kolei oklapnięta, zwiędła ręką komunikuje: nie mam siły, to wszystko 

bez sensu.  
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Obserwując dłonie pamiętaj o adaptatorach 
Ucząc się interpretować gesty pamiętaj także o 

tym, co przerabialiśmy podczas lekcji 2 – o ad-

aptatorach. Dotykanie siebie, pocieranie, szar-

panie, zasłanianie siebie – to wszystko sygnali-

zuje negatywne odczucia. Joe Navarro, wspo-

mniany wcześniej agent FBI, na postawie 

swojej praktyki szczególnie zaleca zwracanie uwagi na dotykanie swo-

jej szyi i dołka nadmostkowego (lub, w przypadku kobiet, zabawę na-

szyjnikiem). Taki adaptator jest według niego mocnym sygnałem po-

jawianie się dyskomfortu, poczucia zagrożenia czy lęku. 
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Bądź wrażliwy na zmiany 

Ta lekcja jest dosyć obszerna, ale jeszcze jedna 

uwaga. Zwracaj uwagę na zmiany w natężeniu 

gestów i ich rytmie. Zmiany są najważniejszą 

wskazówką. Gdy zauważysz, że w którymś 

momencie ktoś zaczyna żywo gestykulować 

albo też jego ręce zamierają, bądź pewny, że 

pojawiało się coś ważnego. Albo coś go ucieszyło, albo przestraszyło. 

Dosyć często spadek nasienia gestów jest jedną z oznak wskazujących 

na kłamstwo.  
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Ćwiczenia 

Zadanie 8 

Przez piętnaście minut oglądaj jakiegoś rodzaju talk show z wyłączo-

nym dźwiękiem.  

Postaraj się znaleźć jak najwięcej zachowań opisanych w tej lekcji.  

Zadanie 9 

Rozmawiając z kimś skup się na pracy jego dłoni.  



 

Lekcja 6: 
oczy 
Zwróć uwagę na oczy 
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Jeżeli wiesz na co zwracać uwagę – oczy mogą ci 
wiele powiedzieć 

Czy pamiętasz, na co patrzyłeś w trakcie rozmowy, zanim nie przero-

biłeś tych lekcji? Prawdopodobnie, jak większość osób patrzyłeś komuś 

w oczy, po czym przenosiłeś wzrok na ścianę. Jeżeli dobrze przerobiłeś 

poprzednie lekcje, oczy to ostatnia rzecz, na którą teraz zwracasz uwa-

gę. Interesują cię teraz stopy, tułów, gesty, bariery, ułożenie dłoni i 

mimika. 

To jednak nie znaczy, że oczy nie grają żadnej roli w mowie ciała. 

Wręcz przeciwnie. Są niezmiernie ważne, trzeba jednak umieć – jak 

wszystko – je czytać. 

W tej lekcji zajmiemy się trzema sprawami: szerokością źrenic, ruchem 

gałek ocznych oraz pracą powiek (szybkością mrugania i stopniem 

otwarcia). 

O czym mówi szerokość źrenic? 

Przeciętna osoba, patrząc komuś w oczy, patrzy i nie widzi. Mimo, że 

rozmawiamy z ludźmi godzinami, zapytani po jakimś czasie, często nie 

jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, jaki kolor oczu ktoś ma. Nic 



 

58 Lekcja 6: oczy 

dziwnego, że mało, kto zwraca uwagę na szerokość źrenicy. Tymcza-

sem szerokość źrenicy może być bardzo ważnym komunikatem. 

Źrenica powiększa się, im bardziej atrak-

cyjne czy pożądane jest to, na co patrzysz. 

Im szersza źrenica twojego rozmówcy, 

tym bardziej atrakcyjny jesteś dla niego. 

Pamiętaj jednak o tym, że podstawowe 

znaczenie ma oświetlenie. Gdy rozma-

wiasz w zaciemnionym pomieszczeniu, 

źrenice są rozszerzone ze względu na brak światła. Dlatego ważna jest 

obserwacja zmian. Gdy źrenice twojego rozmówcy zmieniają podczas 

rozmowy szerokość, a oświetlenie nie zmieniło się, możesz być pewny, 

że jest to sygnał zmiany jego nastawienia. 
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Powieki 

Oczywiście źrenice wiążą się bardzo ściśle z powiekami. Zwracaj uwa-

gę na to jak szeroko otwarte są powieki. Z poprzedniej lekcji wiesz, że 

powieki pełnią ważną rolę w komunikowaniu emocji. 

 

Gdy nagle ktoś szeroko otwiera oczy, może to znaczyć strach lub za-

skoczenie (lub też nagłe zainteresowanie). Tak jakbyśmy chcieli zoba-

czyć więcej, sprawić, aby więcej informacji szybko dotarło do naszych 

oczu. 

Z kolei zawężenie oczu może wiązać się ze złością, odrazą, znudze-

niem czy ogólne niechęcią. Tak, jakbyśmy chcieli odciąć się od tego, co 

nam się nie podoba lub to zniszczyć. Zamknięcie oczu na dłużej niż 

sekundę może oznaczać, potrzebę wewnętrznej koncentracji, ale także 

znudzenie rozmową. 
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Częstość mrugania 

Zwróć uwagę także na częstość mrugania. 

Szybkie mruganie powiekami wiąże się z 

dużym napięciem, stresem lub negatywny-

mi emocjami (np. złością).Gdy jesteś zde-

nerwowany, zdradzasz swój stan szybkością 

mrugania. Druga osoba może nie być tego 

świadoma, będzie jednak czuła, że jesteś spięty. Jak zwolnić szybkość 

mrugania? Wziąć parę głębokich oddechów i zrelaksować się. 

Czego można dowiedzieć się czegoś z kierunku 
spojrzenie? 

W którą stronę spogląda twój rozmówca?  Cztery, najczęściej spotyka-

ne kierunki patrzenia: 



 

61 Lekcja 6: oczy 

 

Patrzenie w dół oraz może oznaczać poczucie 

zawodu, winy, wstydu czy też uległości. Może 

pojawić się tuż po wygłoszeniu nieprawdzi-

wego zapewnienia, jako objaw kłamstwa.  

 

 

Spojrzenie z góry oznacza dezaprobatę, agre-

sję, poczucie wyższości itp. Słowem, zadzie-

ranie nosa świadczy o zadzieraniu nosa 

 

Spojrzenie z głową przechyloną w bok ozna-

cza uważne i skupione wsłuchiwanie się w to, 

co mówi druga osoba. Nadstawiamy ucha 

(dosłownie i w przenośni) na to, co mówi. 

Takie przekrzywienie głowy wiąże się z po-

czuciem wyrozumiałości, delikatności i ła-

godności. Z tego względu zapewne, z tak 

przekrzywioną głową można częściej zoba-

czyć kobiety niż mężczyzn. Przekrzywiając na 
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bok głowę, odsłaniamy szyję – jest to gest 

uległości i poddania, obecny nawet w świecie 

zwierząt. 

Czasem ten sposób patrzenia łączony jest z 

wyrazem pogardy czy agresji – znaczy wtedy 

nie łagodność, ale poczucie bezkarności (mogę 

się odsłaniać a wy i tak mi nic nie zrobicie, mo-

żecie mi naskoczyć) 

 

Spojrzenie „księżnej Diany” lub „oczy sar-

ny”. Ustawienie głowy typowe raczej dla ko-

biet. Opuszczasz głowę i przekrzywiasz ją na 

bok, aby patrzeć w oczy drugiej osobie, mu-

sisz patrzeć z dołu do góry. Można jeszcze 

lekko opuścić powieki, zatrzepotać długimi 

rzęsami i zmysłowo rozchylić usta. Żaden 

mężczyzna nie przejdzie obojętnie. Z jednej 

strony niewinność i nieśmiałość, z drugiej 

zainteresowanie i zachęta. To jeden z sygna-

łów wiążących się z zalotami. Rzecz przydat-

na do flirtu, bezużyteczna w biznesie. 
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Czy ruchy gałek ocznych mają jakieś znaczenie? 

Gdy zadasz komuś pytanie, nad którym musi się zastanowić, jego źre-

nice na krótką chwilę przeniosą się w bok. To sygnał, że ta osoba prze-

twarza informacje. Jest to coś w rodzaju przeniesienia uwagi z ze-

wnątrz na własne wnętrze. Gdy uważnie przyjrzysz się temu chwilo-

wemu odwróceniu wzroku, zauważysz, że gałki oczne poruszają się w 

różnych kierunkach. 

Zwolennicy NLP podają całą listę kierunków (ich opis można znaleźć 

np. na moim blogu) . Uważam jedna, że nie warto tracić czasu na ich 

rewelacje. Te hipotezy nie znalazły potwierdzenia w badaniach nau-

kowych. Być może czasem się sprawdzają, jednak nie w przypadku 

większości ludzi. 

Ruchy gałek ocznych mają jednak znaczenie. Wystarczy zająć się 

dwoma kierunkami: w lewo i w prawo. Naukowcy[i] doszli do wnio-

sku, że ruchy gałek ocznych wiążą się z aktywacją lewej bądź prawej 

półkuli mózgowej. 

Gdy ktoś dostaje zadanie aktywujące lewą półkulę mózgową (logikę, 

intelekt, myślenie werbalne) ma tendencję do patrzenia w prawo. Gdy 

zadanie aktywuje prawą półkulę (obrazy, informacje przestrzenne, 

emocje) częściej patrzymy w lewo. Mówiąc inaczej, skupiając się na 

znaczeniu słów (gdy słuchamy czy obmyślamy własne słowa) ludzie 
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mają tendencję do patrzenia w prawo. Skupiając na obrazach i emo-

cjach (gdy np. wyobrażają sobie coś, patrzą w lewo). 

Ćwiczenia 

Zadanie 10 

W trakcie najbliższej rozmowy przyjrzyj się źrenicom rozmówcy. Czy 

jesteś w stanie wyłapać zmiany w ich szerokości? Przyjrzyj się także 

częstości mrugania. 

Zadanie 11 

W trakcie najbliższej rozmowy zwracaj uwagę na zmiany szerokości 

otwarcia powiek. Gdy dostrzeżesz jakąś zmianę, sprawdź swoje wnio-

ski (zgodnie z zasadami z pierwszej lekcji).  

 Zadanie 12 

Przeprowadź z dystansu obserwację rozmawiających ludzi. Spróbuj 

wyłapać wszystkie typy spojrzeń, o jakich była mowa w trakcie tej lek-

cji.  

Zadanie 13 

Sprawdź w trakcie rozmowy znaczenie bocznych ruchów gałek ocz-

nych.  
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Sprawdź, czy gdy aktywujesz myślenie werbalne, gałki oczne ruszają się 

w lewo (w twoją prawą stronę). Aby uruchomić ten tryb myślenia mo-

że zadać pytanie w stylu1: 

� Co znaczy powiedzenie „nie wszystko złoto co się świeci”? 

� Pomyśl o jakiś trzy sylabowym słowie. 

� Co oznacza słowo partykularyzm? 

Aby uruchomić myślenie przestrzenne i wizualne, które wiąże się z 

ruchem gałek w lewo (twoją prawą stronę) możesz zadać pytania w 

rodzaju:  

� Jeżeli staniesz twarzą na wschód, w którą stronę świata będzie 

wskazywać twoje lewe ramię? 

� Na monecie pięciozłotowej, w którą stronę zwrócony jest 

orzeł? 

� W którą stronę jedzie autobus na znaku przystanku autobuso-

wego? 



Lekcja 7: 
mimika 

Odczytaj emocje ukryte na twarzy 

Doszliśmy do ostatniej lekcji. Jeżeli uważnie przerabiałeś poprzednie 
lekcje, twoja umiejętność czytania mowy ciała bardzo wzrosła. Wielu 
jeszcze rzeczy warto się dowiedzieć na temat zachowań niewerbal-
nych, jednak już teraz wiesz więcej niż 98% ludzi. 

Pora zająć się twarzą. Zostawiliśmy ją na koniec nie, dlatego, że nic 
ciekawego nie mówi. Wręcz przeciwnie. Twarz jest źródłem ogromnej 
ilości informacji na temat prawdziwych emocji. Problem polega jednak 
na tym, że ich odczytywanie wymaga wprawy. Dlatego ta lekcja będzie 
najtrudniejszą z całej serii. Proponuję, by po jej przerobieniu, co jakiś 
czas do niej wracać.  
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Jak działają mięśnie mimiczne? 

Zwróć uwagę na paradoks: z jednej strony, to, 

co ludzie wyrażają na swoich twarzach jest 

wielkim oszustwem. Przybrać jakąś minę jest 

nam tak samo łatwo jak powiedzieć niepraw-

dziwe czy nie do końca prawdziwe słowo. Ale z 

drugiej strony twarz jest źródłem najcenniej-

szych i najbardziej trafnych informacji o tym, co w człowieku się dzie-

je. Z jednej strony twarz kłamie, z drugiej mówi prawdę? Skąd ta 

sprzeczność? 

Mięśnie twarzy są podłączone do dwóch różnych ośrodków w mó-

zgu. Jeden jest odpowiedzialny za mimowolne ekspresje emocjonalne 

(te, których nie kontrolujemy), drugi za dowolne (czyli celowe). Są 

ludzie, którzy mają uszkodzony jeden z tych ośrodków. Pacjent z 

uszkodzonym ośrodkiem dowolnej ekspresji, nie będzie potrafił się 

uśmiechnąć, gdy go o to poprosisz. Ale gdy coś go rozśmieszy, bez pro-

blemów będzie się śmiał. Z kolei pacjent z uszkodzonym ośrodkiem 

mimowolnej ekspresji, gdy go poprosisz uśmiechnie się, gdy jednak 

coś go rozśmieszy, jego twarz będzie kamienna. 

Większość z nas ma sprawna obydwa ośrodki. Co więcej, ośrodek do-

wolnej ekspresji mamy bardzo mocno wyćwiczony. Ustawicznemu 

treningowi jesteśmy poddawani od najmłodszych lat. Już jako dzieci 
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słyszymy: „nie rób takiej miny”, „uśmiechnij się”, „nie bądź taki znu-

dzony” czy „nie rób takich przestraszonych oczu”. W efekcie to, co 

wyraża nasza twarz w dużym stopniu jest społeczną maską – tym, co 

chcemy pokazać innym i tym, do czego przywykliśmy. 

Jednak dzięki temu, że nasza twarz jest podłączona do drugiego ośrod-

ka ekspresji – mimowolnego, spod naszej społecznej maski, co rusz 

przeciekają sygnały świadczącze o prawdziwych emocjach. Sztuka po-

lega na tym, by umieć je trafnie rozpoznawać. Gdy się tego nauczysz, 

mało, komu uda się ukryć przed tobą swoje emocje. 

Jak rozpoznać prawdziwy uśmiech? 

Zacznijmy od bardzo prostej rzeczy – od uśmiechu. Szczery uśmiech 

jest sygnałem tego, że ktoś odczuwa pozytywne emocje pod twoim 

adresem. Lubi cię, podobasz mu się, czuje się z tobą przyjemnie itd. 

Ludzie jednak często uśmiechają się wcale nie czując pozytywnych 

emocji. W środku są znudzeni, ale z przyzwyczajenia czy z grzeczności 

przylepiają uśmiech na twarz. Czasem uśmiechają się tylko po to, by 

cię oszukać. 

Czy jesteś w stanie rozróżnić prawdziwy uśmiech od udawanego? 

Poniżej widać dwa uśmiechy. Czy twoim zdaniem któryś z nich jest 

sztuczny i udawany? Który? 
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Zanim poznasz odpowiedź, zastanów się, na co zwracałeś uwagę. 

Czym się kierowałeś? 

Udawany jest ten uśmiech z lewej strony. Po 

czym najłatwiej to poznać? Jeżeli chcesz roz-

różnić uśmiech prawdziwy od udawanego 

zwracaj uwagę na oczy. Konkretnie na 

zmarszczki wokół oczu. To rada Paula Eckma-

na, jeden z największych autorytetów w dzie-

dzinie komunikacji niewerbalnej. Według niego, prawdziwy, szczery i 

radosny uśmiech, to taki, w którym  pracują nie tylko mięśnie ust, 

ale także mięśnie wokół oczu. Obok oczu pojawiają się zmarszczki, 

zmienia się także nieco kształt oczu. Uniesienie kącików ust bez żad-

nego napięcia wokół oczu, to uśmiech pozowany, który nie wynika z 

wewnętrznej radości, ale ma na celu zrobienie pozytywnego wrażenia. 
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Drugi niezmiernie ważny wskaźnik, to symetria. Wyrazy prawdziwych 

emocji (oprócz pogardy) są symetryczne. Udawane emocje z jednej 

strony twarzy będą mocniejsze niż z drugiej. 

Na tym właśnie polega sztuka czytania mowy ciała – na zwracaniu 

uwagi na pracę mięśni przejawiających się w małych detalach. 

Radość jaką wyraża uśmiech to jednak tylko jedna z emocji. Zapewne 

chciałbyś umieć odczytywać także inne. Zajmiemy się nimi. 

Uniwersalne emocje 

Istnieje zestaw uniwersalnych emocji, które są wyrażane dokładnie w 

taki sam sposób niezależnie od rasy, płci czy doświadczeń. Nawet oso-

bo niewidome od urodzenia wyrażają te emocje dokładnie tak samo 

sposób. 

Sprawdźmy, jak sobie radzisz z określaniem tych uniwersalnych emo-

cji. Nazwij wszystkie emocje pokazane na zdjęciu poniżej. Gdy to zro-

bisz sprawdź rozwiązanie (na końcu rozdziału, str. 81). Jeżeli nie roz-

poznałeś którejś z emocji albo jej poprawnie rozpoznanie zajęło ci wię-

cej czasu przyjrzyj się jej uważnie, przeczytaj jej opis i w trakcie 

ćwiczeń skup się na jej wychwytywaniu. 
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To zadanie oczywiście było łatwe. Problem jednak polega na tym, że 

rzadko, kiedy mamy do czynienia z tak otwartymi wyrazami emocji. 

Ludzie najczęściej starają się ukryć swoje emocje i w tym celu kontro-

lują swoją twarz. 

Dzieje się jednak wtedy kilka rzeczy. Po pierwsze pojawiają się tzw. 

mikro ekspresje. Gdy ktoś tłumi emocje, na ułamek sekundy (1/25 do 

1/15 sekundy) na całej twarzy pojawia się prawdziwa emocje. Na przy-

kład ktoś uśmiecha się i mówi jak jest zadowolony ze spotkania i nagle 

na ułamek sekundy pojawia się na jego twarzy wyraz wstrętu. Ani je-

den ani drugi rozmówca nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, jednak 

wyćwiczone oko jest to w stanie doskonale wychwycić. 
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Drugim rodzajem przecieków są subtelne wyrazy emocji. Mięśni mi-

micznych jest ponad 50, niektóre z nich są trudne do uruchomienia. 

Dlatego prawdziwa emocja zazwyczaj pojawi się na jakieś części twa-

rzy. Na przykład złość może pojawić się tylko w napięciu ust. 

W dalszej części tej lekcji nauczymy się rozpoznawać sygnały siedmiu, 

uniwersalnych emocji. Gdy dobrze opanujesz każdy ze wskaźników 

będzie ci znacznie łatwiej wychwytywać subtelne sygnały. 

Zanim przejdziemy do konkretów jeszcze jedna uwaga. To, co pojawia 

się na twarzy, to nie tylko emocje. Duża część mimiki to tzw. ilustrato-

ry. Za pomocą mimiki podkreślamy pewne punkty i dodajemy im wy-

razu. Bardzo często posługujemy się w tym celu na przykład ruchami 

brwi. Unosimy je i opuszczamy w rytm tego, co mówimy, pełnią one 

rolę przecinków, wykrzykników czy znaków zapytania. Dlatego nie 

każdy z ruchów mięśni twarzy coś mówi o emocjach. Wystarczy jed-

nak przez chwilę kogoś poobserwować by zorientować się, co jest ilu-

stracją a co jest sygnałem emocji. Niektóre ruchy mięśni twarzy zawsze 

są sygnałem emocji – po prostu nie sposób celowo nimi poruszać. Te-

go rodzaju ruchy nazwane są wiarygodnymi wskaźnikami. Np. takim 

wskaźnikiem jest uniesienie połączonych brwi. Celowo jest to w stanie 

zrobić nie więcej niż 10% ludzi, natomiast jest to uniwersalny wskaź-

nik strachu. 
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Najważniejsze wskazówki poszczególnych emocji 

Aby nauczyć się bezbłędnie rozpoznawać emocje musisz zwracać baczą 

uwagę na trzy kluczowe obszary twarzy: 

Czoło i brwi. Przyjrzyj się ilustracjom – zauważ, że brwi są czasem 

uniesione, czasem opuszczone, czasem ściśnięte. Brwi, oprócz wyraża-

nia emocji służą do ilustrowania wypowiedzi (podkreślania, akcepto-

wania itp.). Mięśnie, które ściągają brwi w dół i do siebie Darwin na-

zywał „mięśniami problemu”. Uruchamiają się, ile razu zmagamy się 

jakimkolwiek problemem, od podnoszenie czegoś aż do rozwiązania 

jakiegoś zadania. Takie napięcie brwi pojawia się także w trackie dezo-

rientacji lub koncentrowania się na czymś. Brwi i czoło są wiarygod-

nym (trudnym do podrobienia) wskaźnikiem strachu i smutku. 

Oczy - mogą być zwężone lub rozszerzone, zwróć uwagę, że czasem 

widać białko oka a czasem go nie widać. Ważną rolę pełnią także po-

wieki. W smutku widać opuszczoną powiekę, w 

Usta - czasem warto są napięte i wydęte, czasem otwarte, różne pozy-

cje przyjmują także kąciki ust) 

Najłatwiejszy sposób zapamiętania i nauczenie się tego wszystkie to 

praca z lustrem. Weź lustro i spróbuj po kolei oddać każdą wskazówkę. 
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Gniew Zaskoczenie 

Brwi ściągnięte ku sobie (często z 
pionowymi bruzdy między nimi) i 
opuszczone. 

Napięte powieki. Podniesienie 
górnych powiek to częsty, subtel-
ny sygnał świadczący o złości. 
Oczy mogą być także zwężone. 

Wargi ściśnięte razem i wy-
pchnięte do przodu, kąciki ust w 
poziomie, Mogą być też otwarte 
jak do krzyku. Jednym z wiary-
godnych wskaźników złości może 
być zwężenie warg – czerwona 
powierzchnia staje się mniej wi-
doczna, mimo, że wargo nie są 
ściągane do środka ani uciskane. 

Brwi uniesione, czoło przecięte 
poziomymi bruzdami (na całej 
długości) 

Otwarte powieki, widoczne biał-
ko nad tęczówką 

Usta i zęby otwarte przy równo-
czesnym braku napięcia wokół 
ust (tzw. opad szczeny) 
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Strach Wstręt, odraza 

Brwi uniesione i ściągnięte ku 
sobie (w efekcie bruzdy skupiają 
się na środku czoła, a nie przez 
całą długość jak w przypadku 
zaskoczenia) 

Góra powieka uniesiona, odsła-
niająca białko oka, dolna powieka 
napięta 

Usta otwarte, wargi lekko napięte 
i cofnięte lub rozciągnięte i cof-
nięte 

Brwi opuszczone, spychające w 
dół dolną powiekę 

Nos zmarszczony 

Uniesiona górna warga 
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Radość Smutek 

Kąciki ust uniesione 

Policzki uniesione 

Obok zewnętrznych kącików 
oczu rysują się „kurze stopki” 

Wewnętrzne krańce brwi unie-
sione 

Opuszczone górne powieki 

Kąciki ust opuszczone 

  

Pogarda, poczucie wyższości  

Grymas tylko z jednej strony 

Usta skrzywione (jeden kącik 
uniesiony) 
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Rozpoznawanie subtelnych sygnałów 

Po co zapamiętywać te wszystkie sposoby wyrażania emocji? Przede 

wszystkim po to, by umieć rozpoznawać ich subtelne przejawy. To 

znaczy takie, w których pojawiają się one tylko w jednej części twarzy, 

często tłumione przez inne, sztuczne ekspresje. Umiejętność rozpo-

znawania wymaga żmudnych ćwiczeń. Kilka z nich przestawię dalej. 

Teraz, na początek coś, co przygotował sam mistrz Paula Ekman (to 

test, który pojawił się w Guardianie). 

Weź długopis i kartkę, popatrz przez krótką chwilkę na zdjęcie numer 

jeden i napisz, którą z siedmiu omawianych emocji widzisz. Zrób tak 

po kolei z kolejnymi zdjęciami. Rozwiązanie znajdziesz pod zdjęciami. 
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Teraz sprawdźmy, jak sobie poradziłeś. Jeżeli ci się udało – gratulacje. 

Jeżeli nie – nie przejmuj się. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym łatwiej ci 

będzie. 

1. Smutek – sygnałem są opuszczone powieki. 
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2. Wstręt – uruchomione mięśnie w okolicach nosa i zwężone oczy. 

3. Zadowolenie – podniesione kąciku ust. 

4. Gniew – napięcie w okolicach ust prowadzące do ich zwężenia 

5. Strach – rozciągnięte usta 

6. Maskowana złość– sygnałem złości są ściągnięte brwi. Ten wyraz 

twarzy może być celową próbą ukrycia złości po uśmiechem, może być 

też sygnałem równoczesnego występowania tych dwóch emocji, może 

być też sygnałem zagubienia i zmieszania. 

7. Strach lub zaskoczenie – podniesione górne powieki 

8. Poczucie wyższości, lekceważenie, pogarda – z jednej strony unie-

sione usta 

9. Strach (obawa, zmartwienie) – ściągnięte i podniesione razem brwi. 

Ćwiczenia 

Zadanie 14 

Weź lustro i przećwicz każdy z elementów miny. Możesz też zrobić 

sobie kilka zdjęć wyrażających poszczególne miny. 



 

80 Lekcja 7: mimika 

 Zadanie 15 

Przejrzyj kilka gazet ze zdjęciami ludzi, poszukaj zdjęć, na których są 

jakieś wyrazy emocji (najczęściej można znaleźć nieszczere, niesyme-

tryczne uśmiechy). Wytnij zdjęcia i zrób małą kolekcję ekspresji emo-

cjonalnych. 

Zadanie 16 

Przez dziesięć minut oglądaj telewizję bez dźlwięku (najlepiej jakiś 

wywiad). Skup się na ekspresji emocjonalnej. 

Zadanie 17 

Poszukaj w internecie (np. na youtube)  jakiegoś wywiadu, w którym 

mowa jest o życiu prywatny lub zarzutach kryminalnych wobec jakiejś 

osoby. To może być także jakiś talk show (typu „Rozmowy w toku” – 

taki,  którym ludzie od czasu do czasu się rozpłakują). Obejrzyj wywiad 

uważnie (lub jego fragment). Znajdź wszystkie sygnały emocji. Za-

trzymaj wywiad kilka razy by uważnie przyjrzeć się temu, co się dziej. 

Jeszcze lepiej jest obejrzeć wywiad w zwolnionym tempie (trzeba ścią-

gnąć film na swój komputer i obejrzeć w jakimś programie umożliwia-

jącym oglądanie klatka po klatce). 
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Rozwiązanie ćwiczenia ze str. 71 



Podsumowanie 
S. T.A.B.D.O.M. 
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Gratulacje!  

Dużo już wiesz na temat mowy ciała. Jest jeszcze trochę rzeczy do 

opanowania, ale masz to, co najważniejsze – wrażliwość na mowę ciała 

i umiejętność docierania do ukrytych znaczeń. 

Nawet, jeżeli nie sięgniesz po żadne szkolenie czy książkę, twoja umie-

jętność czytania mowy ciała będzie wciąż rosła. 

Pamiętaj 

Podsumujmy to, czego się nauczyłeś. Aby ci było łatwiej wszystko za-

pamiętać użyjemy STABDOM. Wiem, że trochę bez sensu, ale nie 

chodzi o sens, tylko o zapamiętanie.  

S – Stopy (W którą stronę ustawione są stopy? Czy się poruszają?) 

T – Tyłów (Czy tułów jest odchylony czy pochylony? Czy jest od-

wrócony w bok?) 

A – Adaptatory (Czy robi coś sama  sobą – gładzi się, szarpie, ob-

rywa skórki itp?) 

B – Bariery (Czy obserwowana osoba tworzy jakieś bariery osłania-

jące jej tułów?) 
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D – Dłonie (Co dzieje się z dłońmi? Gdzie są umieszczone? Ruszają 

się, czy są w spoczynku?) 

O – Oczy (Co się dzieje ze źrenicami i powiekami? W jaki sposób 

patrzy?) 

M – Mimika (Co się dzieje z mięśniami twarzy? Czy twarz wyraża 

jakieś emocje?) 

Kilka końcowych uwag 

Zanim skończysz kurs jeszcze kilka uwag, które pozwolą ci udoskona-

lić twoją umiejętność czytania mowy ciała: 

� Kluczem do prawdziwego rozumienia mowy ciała nie jest wie-

dza, ale umiejętność przytomnej obserwacji. To właśnie tą 

umiejętność przede wszystkim rozwijają osoby, na co dzień 

wykorzystujące mowę ciała – agenci, szpiedzy, policjanci czy 

psycholodzy. Umiejętność obserwacji jest jak mięsień. Jej roz-

winięcie wymaga systematycznych i regularnych treningów. 

� Znaczenie każdego zachowania niewerbalnego – spojrzenia, 

gestu czy postawy ciała jest elementem całości. Aby go trafnie 

zrozumieć, musisz wziąć pod uwagę kontekst sytuacji, to, co 
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dana osoba mówi oraz inne towarzyszące zachowania. Nie wy-

ciągaj pochopnie wniosków. 

� Nie skupiaj się na pojedynczych zachowaniach. Szukaj całych 

zestawów czy zespołów zachowań, w których jeden potwier-

dza drugi. 

� Nie rób w głowie „zdjęć” – nie skupiaj się na „wyłuskiwaniu” 

zachowań zamiast tego uważnie śledź zmiany. 

� Bądź wrażliwy na niespójności w różnych warstwach przeka-

zu. To kopalnia informacji. 

� Pamiętaj także o mowie swojego ciała. Wiesz, że odpowiednia 

mowa ciała jest kluczem do sukcesu. Drobny błąd w komuni-

kacji niewerbalnej może sprawić, że nie dostaniesz wymarzonej 

pracy, dostaniesz kosza, czy zostaniesz potraktowany jako oso-

ba słaba czy niegodna zaufania. Dobra mowa ciała jest warto 

każdych pieniędzy! Trenuj swoją mowę ciała 

Przypisy 

                                                      

1 Pytania zaczerpnięte z: Adrian Raine, Christie Morag, and Alistair Gale, "Relation-
ship of lateral eye movements recorded in the dark to verbal and spatial question 
types," Neuropsychologia 26 (1988) 


