


7

Turinys

Padėka  17
Įžanga  19

Ne visada yra taip, kaip atrodo
Ar gerai pažįsti savo penkis pirštus?
Ar pastebite, kai verbalinė kalba prieštarauja kūno kalbai?
Kaip parašėme knygą
Kūno kalbos žodynėlis

1. Kaip suprasti pagrindinius dalykus  25
Pradžioje...
Kodėl nesvarbu, ką jūs sakote
Kaip kūno kalba atskleidžia emocijas ir mintis
Kodėl moterys nuovokesnės
Ką rodo smegenų skenavimas
Kodėl tiek daug žino ateities spėjikai
Įgimtas, genetinis ar kultūriškai išmoktas?
Pagrindinių bendravimo signalų kilmė
Universalūs gestai
Trys gestų interpretacijos taisyklės
Kodėl lengva apsirikti
Kodėl lengviau suprasti vaikus
Ar galite apsimesti?
Gyvenimiška istorija: melagis pretendentas į darbo vietą
Kaip tapti kūno kalbos ekspertu



Kūno kalbos vadovas

8

2. Apie rankas, delnus ir pasisveikinimą  51
Kaip pažinti atvirumą
Tikslinga delnų rodymo apgaulė
Priežasties ir padarinio dėsnis
Eksperimentas su auditorija
Rankų paspaudimo būdai ir jų analizė
Kas turėtų paduoti ranką pirmas
Kaip bendrauti su dominuojančiais žmonėmis
Nuolankus rankos paspaudimas
Kaip sukurti lygybę
Kaip sukurti savitarpio santykius
Kaip nuginkluoti jėgos žaidėją
Šaltas ir drėgnas rankos paspaudimas
Kairės pusės pranašumo siekimas
Kada vyrai ir moterys sveikinasi paduodami rankas
Pasisveikinimas abiem rankomis
Bleiro ir Bušo jėgos žaidimai
Sprendimas
Aštuoni blogiausi rankų paspaudimo būdai pasaulyje
Arafato ir Rabino pasisveikinimas
Santrauka

3. Šypsenos ir juoko magija  87
Šypsena – paklusimo ženklas
Kodėl šypsena užkrečiama
Kaip šypsena apgauna smegenis
Apie netikrą šypseną
Kodėl nesišypso kontrabandininkai
Penki šypsenų tipai
Kodėl juokas geriausias vaistas
Kodėl juokas dalykas rimtas
Kodėl mes juokiamės ir kalbame, o šimpanzės ne
Kaip gydo humoras
Juokas iki ašarų



Turinys

9

Kaip veikia juokingi dalykai
Juoko kambarys
Šypsena ir juokas padeda suartėti
Humoras padeda įsiūlyti prekę
Nuolat nuleisti lūpų kampučiai
Patariama, kaip šypsotis moterims
Juokas meilės reikaluose
Santrauka

4. Rankų ženklai  111
Rankų barjero ženklai
Kodėl žalinga sukryžiuoti rankas
Taip... Bet man patogu
Lyčių skirtumai
Sukryžiuotos ant krūtinės rankos
Sprendimas
Dar tvirtesnis rankų sukryžiavimas
Sugniaužtos rankos
Bosas ir personalas
Aukštyn iškelti nykščiai
Savęs apkabinimas
Kaip turtuoliai ir įžymybės parodo nesaugumą
Kavos puoduko barjeras
Prisilietimo galia
Palieskite jų ranką
Santrauka

5. Kultūriniai skirtumai  129
Tuo metu mes valgėme picą
Kultūrinis testas
Kodėl mes amerikonėjame
Bendri kultūriniai pagrindai
Sveikinimosi skirtumai
Kai susitinka dvi kultūros



Kūno kalbos vadovas

10

Angliška sustingusi viršutinė lūpa
Japonai
„Bjaurus, šlykštus parše!“ – nosies pūtimas
Trys bendri skirtingų šalių gestai
Paliesti ar neliesti?
Kaip įžeisti kitas tautas
Santrauka

6. Plaštakos ir nykščio gestai  149
Plaštakų kalba
Viena vertus...
Kita vertus, gestai padeda prisiminti
Delnų trynimas
Nykščio ir smiliaus trynimas
Sunerti rankų pirštai
Sudurtų pirštų galiukų gestas
Santrauka
Veidas ant lėkštutės
Rankų laikymas už nugaros
Nykščio rodymas
Nykščiai, kyšantys iš švarko kišenės
Santrauka

7. Vertinantys ir apgaulingi ženklai  169
Melo tyrimai
Trys išmintingos beždžionės
Kaip veidas atskleidžia tiesą
Tiesa, kad moterys meluoja geriau
Kodėl sunku meluoti
Aštuoni dažniausiai pasitaikantys melavimo gestai
Vertinimo ir vilkinimo gestai
Meluojantis kandidatas
Smakro glostymas
Vilkinimo gestų grupės



Turinys

11

Galvos trynimas ir plekšnojimas
Kodėl Bobas visada pralaimi
Dvejopa reikšmė

8. Akių ženklai  193
Išsiplėtę akių vyzdžiai
Atlikime vyzdžių testą
Kaip visada, moterims sekasi geriau
Provokuojantis žvilgsnis
Ženklų perdavimas antakiais
Išplėstos akys
Žiūrėjimo aukštyn gestų grupė
Kaip įkaitinti vyrus
Tinkamas žiūrėjimas – kur jūs žiūrite
Kaip palaikyti akių kontaktą esant tarp nudistų
Kaip sudominti vyriškį
Dauguma melagių žiūri į akis
Kaip apsisaugoti nuo užpuolimo ar užgauliojimo
Įkypas žvilgsnis
Ilgesnis mirkčiojimas
Bėglus žvilgsnis
Veido geografija
Valstybės veikėjo istorija
Žiūrėk man į akis, mažyte
20 pirmųjų apklausos sekundžių
Į kokį kanalą įsijungiate jūs
Kaip palaikyti akių kontaktą su auditorija
Kaip pateikti vaizdinę informaciją
Dėmesio palaikymas
Santrauka

9. Erdvės grobikai – teritorijos ir asmeninė erdvė   222
Asmeninė erdvė
Zonos atstumai
Kaip praktiškai taikyti zonos atstumus



Kūno kalbos vadovas

12

Apie svetimos erdvės pažeidimą
Kodėl nemėgstame liftų
Kodėl minios piktos
Erdvės ritualai
Pusryčiai su nepažįstamuoju
Kultūriniai asmens erdvės poreikio skirtumai
Kodėl japonai, šokdami valsą, visada vadovauja
Kaimo ir miesto erdvių zonos
Teritorija ir nuosavybė
Automobilio teritorija
Išlaikykite testą
Santrauka

10. Kojos parodo, kas slypi mintyse  240
Naujas vaikščiojimo būdas
Kaip kojos jaučia tiesą
Kojų tikslas
Keturios pagrindinės stovėsenos pozicijos
Gynyba, jums šalta ar „tiesiog taip patogu“
Kaip iš uždaros pozos pereinama į atvirą
Kaip kojas sukryžiuoja europiečiai
Amerikietiška keturių figūra
Užsivėrus kūnui, juo paseka ir protas
Keturių figūros kojų surakinimo gestas
Kulkšnių surakinimo gestas
Trumpo sijonėlio sindromas
Susivijusios kojos
Lygiagrečios kojos
Koja pirmyn, koja atgal
Santrauka

11. 13 dažniausiai pasitaikančių gestų  261
Linktelėjimas galva
Kodėl turėtumėte išmokti linktelėti



Turinys

13

Kaip paskatinti sutikimą
Galvos purtymas
Pagrindinės galvos pozicijos
Įtraukta galva
Įsivaizduojamų pūkelių rankiojimas
Kaip parodome, kad esame pasirengę
Kaubojaus poza
Konkurencinis vertinimas
Išskėstos kojos
Koja permesta per kėdės ranktūrį
Apžergta kėdė
Katapulta
Asmens pasirengimą rodantys gestai
Starterio pozicija
Santrauka

12. Mėgdžiojimas – kaip mes sukuriame 
tarpusavio santykius  284

Tikrų fluidų sukūrimas
Mėgdžiojimas ląstelių lygiu
Vyro ir moters skirtumų mėgdžiojimas
Kaip tvarkytis, jei esate moteris
Kada vyrai ir moterys supanašėja
Ar mes panašūs į mūsų numylėtus gyvūnėlius
Automatiškas mėgdžiojimas
Atitinkantys balsai
Sukurkite sąmoningą bendravimą
Kas ką pamėgdžioja
Santrauka

13. Slapti cigarečių, akinių ir makiažo ženklai  299
Du rūkančiųjų tipai
Vyrų ir moterų skirtumai
Kada rūkymu pabrėžiamas seksualumas



Kūno kalbos vadovas

14

Kaip atpažinti teigiamą ir neigiamą sprendimą
Cigarų rūkytojai
Kaip rūkaliai baigia rūkyti
Akinių prasmės
Vilkinimo technikos
Žiūrėjimas pro akinių viršų
Akiniai ant viršugalvio
Akinių ir makiažo galia
Įžūloka ponia
Rankinių ženklai
Santrauka

14. Kaip kūnas parodo, kur nori eiti protas  314
Ką kalba kūno pasukimo kampas
Kaip pašalinti kitus
Nukreiptų kelių signalai
Rodymas koja
Santrauka

15. Meilinimosi ir viliojimo ženklai  322
Ryškaus vyriškio pasirodymas
Greihamo istorija
Kodėl visada sprendžia moterys
Vyrų ir moterų skirtumai
Viliojimo procesas
13 dažniausių moterų meilinimosi gestų ir ženklų
Į kurią moters kūno vietą žiūri vyrai
Gražuolių galimybės
Užpakalis, papai ar kojos?
Vyrų meilinimosi ženklai ir gestai
Vyrų kūnai – kas labiausiai domina moteris
Krūtinė, kojos ar užpakalis?
Santrauka



Turinys

15

16. Nuosavybės, teritorijos ir šlovės ženklai  356
Kūno apimtis ir statusas
Didelis žmogus mieste
Kodėl kai kurie žmonės televizijoje atrodo aukštesni
Išbandykite grindų testą
Neigiami ūgio aspektai
Kaip sumažinus kūną kartais pakyla statusas
Kaip surinkti balsų per televiziją
Kaip nuraminti įpykusius žmones
O kaip meilė?
Būdai, leidžiantys įgyti šiek tiek tariamo ūgio
Santrauka

17. Pasirengimas sėdėti – kur sėstis ir kodėl  370
Atlikite stalo testą
Svarbu ne ką kalbate, o kur sėdite
Karaliaus Artūro idėja
Dviejų žmonių dėmesio palaikymas
Stačiakampiai posėdžių stalai
Kodėl mokytojo numylėtinis sėdi kairėje
Jėgos žaidimai namuose
Kaip pravirkdyti auditoriją
Dėmesio zona
Mokymosi eksperimentas
Sprendimas per pietus
Santrauka

18. Apklausos, jėgos žaidimai ir bendrovių politika  387
Kodėl Džeimsas Bondas atrodo kietas, šaltas ir susikaupęs
Devyni auksiniai rakteliai, arba kaip padaryti gerą pirmą įspūdį
Kai jūs priverstas laukti
Ar apsimesti, kol pavyks padaryti
Septyni paprasti būdai, suteikiantys pranašumą
Santrauka



Kūno kalbos vadovas

Įstaigos jėgos politika
Kaip pakeisti stalo teritoriją
Sėdinčio kūno kryptis
Kaip pertvarkyti kabinetą
Santrauka

19. Visa tai sudėjus  406
Ar gerai skaitote tarp eilučių?
Kaip jums sekėsi?
Santrauka
Šešios patrauklios kūno kalbos paslaptys

Bibliografija



Kūno kalbos vadovas

114

Į vidų besisukančios rankos leidžia vyrams tiksliau 
mesti; į išorę besisukančios moterų rankos geriau 

pritaikytos nešioti

sukryžiuoTos anT krūTinės rankos

Sunertomis  ant  krūtinės  rankomis  asmuo  stato  barjerą  tarp 
savęs ir to, kas jam nepatinka. Yra daug sukryžiuotų rankų po-
zicijų, čia aptarsime dažniausiai pasitaikančias. Sukryžiuotos 
ant krūtinės rankos yra universalus ženklas, jo reikšmė – ap-
siginti arba neigti. Jį galima matyti susirinkimuose, eilėse prie 
kavinių, liftuose, kur žmonės jaučia netikrumą ar grėsmę.

Sukryžiuotos ant 
krūtinės rankos: jis 
neišeina, o jūs neįeisite



Rankų ženklai

115

Apsilankėme  „žaliųjų“  ir  žemės  supirkėjų  susirinkime,  čia 
vyko diskusijos apie būsimą medžių kirtimą. Žemės supirkėjai 
susėdo vienoje kambario pusėje,  jų oponentai „žalieji“ – ki-
toje. Susirinkimo pradžioje apie pusę supirkėjų sėdėjo sunėrę 
ant krūtinės rankas, o kai supirkėjai kreipėsi į auditoriją, „ža-
liųjų“, susinėrusių ant krūtinės rankas, padaugėjo iki 90 pro-
centų. Kai prakalbo „žalieji“, beveik visi supirkėjai sukryžiavo 
rankas. Tai rodo, kad žmonės, išgirdę jiems nepriimtinų daly-
kų,  susineria rankas. Daugeliui kalbėtojų nesiseka bendrauti 
su auditorija, nes jie nepastebi sukryžiuotų klausytojų rankų. 
Patyrę  kalbėtojai  supranta,  kad  šis  gestas  reiškia,  jog  reikia 
gero „ledlaužio“, priversiančio auditoriją klausytis ir negatyvų 
požiūrį pakeisiančio į pozityvų.

Jeigu jums kalbant asmuo sėdi sukryžiuotomis ant krūtinės 
rankomis, pagrįstai galite manyti, kad pasakėte tai, su kuo jis 
nesutinka. Vadinasi, jūsų argumentai jo neveikia, nors asmuo 
sako, kad sutinka. Kūno kalba visada atviresnė nei žodžiai.

kol asmuo bus sukryžiavęs ant krūtinės rankas,  
tol laikysis neigiamo požiūrio.

Jūsų tikslas pamėginti suprasti, kodėl jie sukryžiavo rankas, ir 
stengtis išjudinti, kad jie rastų priimtinesnę poziciją. Požiūris 
lemia gesto pasirinkimą, o gestas neleidžia požiūriui keistis.

sprendimas

Paprasta, bet efektyvu pralaužti sunertų rankų poziciją – klau-
sytojui  įduoti  ką  nors  į  rankas  ar  skirti  užduotį.  Paduodami 
pieštuką, knygą, brošiūrą, prašydami atlikti testą, priverčiate at-



Kūno kalbos vadovas

116

kryžiuoti rankas ir palinkti į priekį. Taip jie tampa atviresni. Kai 
ką nors kompiuteriu rodote, paraginkite klausytojus pasilenkti į 
priekį ir pažiūrėti, nes tai efektyviai atveria sunertas rankas. Jūs 
irgi palinkite į priekį, atverskite delnus ir tarkite: „Matau, kad 
norite užduoti klausimą... ką norėtumėte sužinoti?“ arba „Kokia 
jūsų nuomonė?“ Jūs atsisėdate ar atsilošiate, duodamas suprasti, 
kad jų eilė kalbėti. Parodę delnus, neverbaline kalba pranešate, 
kad tikitės atvirumo ir nuoširdumo, nes toks esate pats.

„kodėl man reikia laikyti visus tuos rašiklius,  
pieštukus ir brošiūras?“ – paklausė klientas, 

apkarstytas it kalėdinė eglutė. 
„Į tai atsakysiu vėliau“, – atsiliepė derybininkas.

Pardavėjai  ir  derybininkai  mokomi  nepradėti  produkto  ar 
idėjos pristatymo, jei būsimas klientas nežinia kodėl sėdi su-
kryžiavęs rankas. Pirkėjai dažnai turi paslėptų prieštaravimų, 
jų dauguma pardavėjų nė neįžvelgia, nes nemato sukryžiuotų 
rankų ženklo, signalizuojančio apie neigiamus jausmus.

dar TvirTesnis rankų sukryžiavimas

Jei asmuo ne tik sukryžiavęs ant krūtinės rankas, bet ir suspau-
dęs kumščius, tai vadinama sukryžiuotų ant krūtinės rankų ir 
suspaustų kumščių gestais. Jie rodo priešiškumą ir gynybą. Jei 
dar šypsosi kietai suspaustų lūpų šypsena ar paraudęs sukanda 
dantis, iš tokio asmens galima tikėtis žodinės ar fizinės atakos. 
Reikia mėginti jį nuraminti ir išsiaiškinti, kas sukėlė jo reakci-
ją. Toks asmuo gali būti agresyvus ir linkęs muštis.
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Sukryžiuotos ant krūtinės 
rankos ir suspausti kumščiai 
rodo, kad požiūris priešiškas

sugniaužTos rankos

Dar tvirčiau sugniaužtos rankos – tai  toks gestas, kai asmuo 
rankomis kietai suspaudžia savo žastus, kad įgautų stiprybės 
ir apsaugotų kūną. Kartais rankos įsikerta taip stipriai, kad su-
trikdoma kraujo cirkuliacija – pabąla pirštai ir krumpliai. Taip 
save  apkabinęs  asmuo  nusiramina.  Žmonės  sugniaužtomis 
rankomis pastebimi gydytojų ir odontologų laukiamuosiuose 
ar pirmą kartą skrendantys lėktuvu. Tai rodo neigiamą, prislo-
pintą požiūrį.

Dar tvirčiau sugniaužtos 
rankos: žmogus jaučiasi 
nesaugus ir neperka to, 
ką jūs parduodate

Teismo  salėje  ieškovas  gali  stovėti  sukryžiavęs  ant  krūtinės 
rankas  ir  suspaudęs  kumščius,  o  kaltinamasis  –  dar  tvirčiau 
sugniaužęs rankas.
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Bosas ir personalas

Statusas veikia ir rankų sunėrimo gestus. Viršininkai pabrėžia 
savo viršenybę nesunerdami rankų, tarsi sakytų: „Aš nebijau, 
taigi mano kūnas atviras ir pažeidžiamas.“ Tarkime, bendro-
vės  generaliniam  direktoriui  pristatomi  keli  nauji  darbuoto-
jai.  Jis sutinka  juos  ir pasveikina delnas žemyn paspaudimu. 
Viršininkas atsistoja nuo  jų už metro,  rankas  laiko nuleistas 
arba susidėjęs už nugaros princo Filipo pozicija – delnas delne 
(pranašesnis), arba vieną ar abi rankas laiko kišenėse (nesido-
mėjimas). Bet retai sukryžiuoja rankas ant krūtinės, kad kas 
nepamanytų, jog jis nervinasi.

Priešingai,  pasisveikinę  su  bosu,  naujieji  darbuotojai  gali 
visiškai ar iš dalies sukryžiuoti ant krūtinės rankas, mat jie pri-
sibijo vyriausio kompanijos asmens. Ir generalinis direktorius, 
ir darbuotojai jaučiasi gerai, naudodami pagarbius gestus – jie 
praneša jais apie savo statusą. Bet kas įvyksta, kai generalinis 
direktorius  sutinka  jauną,  perspektyvų,  vadovauti  mėgstantį 
vyruką, tarsi signalizuojantį, kad jis yra svarbus kaip ir gene-
ralinis direktorius? Tikėtina, abu pasisveikina dominuojančių 
rankų paspaudimu, o tada jaunesnysis gali susinerti ant krūti-
nės rankas su abiem iškištais į viršų nykščiais.

Nykščiai aukštyn: 
gynyba, bet jis vis dar 
mano esąs „kietas“
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Šis  sukryžiuotų  rankų  gestas  su  aukštyn  iškeltais  nykščiais 
rodo, kad asmuo jaučiasi „kietas“ ir tvardosi. Kalbėdamas jis 
gestikuliuoja nykščiais, kad pabrėžtų žodžius. Kaip jau aptarė-
me, nykščių aukštyn gestas rodo pasitikėjimą savimi, o suner-
tos rankos veikia it priedanga.

Tas asmuo, kuris ginasi, o kartu ir pasiduoda, sėdės sime-
triška poza, t. y. kai viena kūno pusė puikiai atspindi kitą. Jis 
įsitempęs laukia puolimo. O stabilus ir dominuojantis asmuo 
sėdės nesimetriškai, t. y. viena kūno pusė neatspindės kitos.

aukšTyn iškelTi nykščiai

Kai  auditorijoje  ką  nors  pristatote  ir  pabaigoje  pasirodo  su-
kryžiuotų rankų ir iškeltų aukštyn nykščių gestas, lydimas kitų 
teigiamų gestų, tai signalizuoja, kad galite pereiti prie klientų 
įkalbinėjimo. Kita vertus, jei, baigiantis pristatymui, pastebite, 
kad  rankos  sukryžiuotos  ant krūtinės  ir  suspausti  kumščiai, 
o veidas kaip pokerio žaidėjo*, bandydamas išsireikalauti at-
sakymą  „taip“,  galite  prisidaryti  rūpesčių.  Geriau  užduokite 
klausimų, leidžiančių nustatyti asmens prieštaravimus. Jei kas 
pasako pasiūlymui „ne“, sunku pakeisti tokį nusistatymą, nes 
jus palaikys agresyviu. Gebėjimas suprasti kūno kalbą leidžia 
pamatyti neigiamą nusistatymą dar jo neįvardijus, todėl laimi-
te laiko alternatyviems veiksmams.

kai pamatote „ne“, prieš jį ištariant,  
galite išbandyti kitokį būdą.

*   Bereikšmis veidas, kad priešininkas nesuprastų, kokių kortų žai-
dėjas turi.
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kojos parodo, kas slypi minTyse

IšėjImas

Markas sėdi plačiai išsižergęs, glosto savo kaklaraištį ir 
gniaužo druskinę. Jis nepastebi, kad pastarąsias 20 minučių 
merginos kojos užmestos viena ant kitos, o pėdos pasuktos 

artimiausių durų link

Kuo kūno dalis toliau nuo galvos, tuo dažniau ją užmirštame. 
Pavyzdžiui, dauguma suvokia savo veido išraišką ir gestus. Net 
galime parodyti kai kurias išraiškas: „užsidėti narsų veidą“ ar 
„nepritariamai pasižiūrėti“, „pakelti kančias“ ar „atrodyti pa-
tenkintam“, kai gimtadieniui močiutė ir vėl dovanoja bjaurius 
apatinius. Mažiau nei veidą pažįstame rankas ir plaštakas, to-
liau  krūtinę  ir  pilvą,  mažiausiai  žinome  apie  kojas  ir  beveik 
pamirštame pėdas.
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Kojos  parodo  žmonių  požiūrį,  nes  dauguma  nenujaučia, 
ką  daro  jų  galūnės,  be  to,  su  jomis  sąmoningai  neatliekami 
tokie  apgaulingi  gestai,  kokie  išdarinėjami  su  veidu.  Asmuo 
gali atrodyti susikaupęs, save kontroliuojantis, o  jo kojos vis 
barbena ar spardo orą, norėdamos ištrūkti.

kojų judinimas yra tarsi smegenų mėginimas  
išvengti to, kas jau buvo patirta.

naujas vaikščiojimo Būdas

Iš  to, kaip žmonės eidami mojuoja  rankomis, galima spręsti 
apie jų asmenybę arba ką jie nori mums įpiršti. Jauni, sveiki, 
energingi asmenys eina greičiau už senius, o rankomis užsi-
moja aukštyn  į priekį  ir atgal – kaip kariuomenėje. Taip yra 
dėl ėjimo greičio ir geresnio raumenų lankstumo. Nenatūralus 
kareivių žygiavimas turėjo pabrėžti armijos galybę ir parodyti, 
kad vyrai jauni ir energingi. Tokį pat ėjimą perėmė politikai ir 
visuomenės veikėjai – žiūrėkit, kokie mes gyvybingi. Štai ko-
dėl politikai mėgsta eiti dideliais žingsniais. Moterų rankos į 
užpakalį užsimoja dar toliau, mat jos per alkūnes geriau lanks-
tosi, todėl moterys gali geriau nešioti kūdikius.

kaip kojos jaučia Tiesą

Su vadybininkais atlikome kelis melavimo testus ir nustatėme, 
kad meluodami vadybininkai, neatsižvelgiant  į  lytį, nesąmo-
ningai  kur  kas  daugiau  judina  kojas.  Dauguma  vadybinin-
kų nutaisė apsimestines veido  išraiškas, meluodami  stengėsi 
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kontroliuoti savo plaštakas, tačiau beveik niekas nežinojo, ką 
daro jų kojos. Šie rezultatai buvo patvirtinti psichologo Paulo 
Ekmano,  nustačiusio,  kad  meluojant  daugėja  apatinės  kūno 
dalies judesių, o stebėtojai geriau demaskuoja melą, kai mato 
melagio kūną. Tai paaiškina, kodėl verslo vadovai jaučiasi pa-
togiau, slėpdamiesi už rašomųjų stalų su tvirtu priekiu.

jei nesate tikras, jums meluoja ar ne,  
pasižiūrėkite po stalu.

Stikliniu paviršiumi padengti stalai sukelia didesnę įtampą nei 
masyvūs  stalai,  nes  galima  matyti  žmogaus  kojas,  o  tuomet 
sunku save visiškai kontroliuoti.

kojų Tikslas

Žmonių kojos evoliucionuodamos įgijo du tikslus: eiti į prie-
kį  ieškoti maisto  ir bėgti atsiradus pavojui. Kadangi žmonių 
smegenyse  įdiegti  šie du siekiai – eiti prie norimų dalykų  ir 
atsitraukti nuo nepageidaujamų, asmens kojos atskleidžia, kur 
jis nori eiti. Kitaip tariant, per pokalbį jos rodo žmogaus nu-
sistatymą pasilikti ar nueiti. Atviros ar nesukryžiuotos kojos 
rodo  atvirą  ar  dominuojantį  požiūrį,  sukryžiuotos  –  uždarą 
požiūrį ar netikrumą.

Moteris,  nesidominti  vyriškiu,  sukryžiuoja  rankas  ant 
krūtinės ir užmeta vieną koją ant kitos, o pėdas nusuka šalin. 
Kūno kalba teigia, kad jam nėra šansų; jei moteris juo domisi, 
liks jam atvira.
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13 dažniausiai pasiTaikančių 
gesTų

Šiai gestų grupei moterys jaučia  
didžiausią neapykantą

Žmonės retai suvokia, kokį efektą sukelia iš pažiūros paprasti 
neverbaliniai gestai. Pavyzdžiui, stebėtojai mano, kad kai žmo-
nės apsikabina ir tuo pat metu plekšnoja nugarą, jie išreiškia 
švelnumą – kaip oro bučiniais į skruostus. Iš tikrųjų plekšno-
jimo reikšmė ta pati kaip imtynėse: tai raginimas atsiskirti ir 
pradėti imtynes. Jeigu jūs verčiamas apsikabinti, nes kiti taip 
elgiasi, dar neapsikabinęs tyčia ore plekšnokite įsivaizduojamą 
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nugarą. Garsinis oro bučinys pakeičia tikrą bučinį, kai neno-
rime to daryti.

Norėdami ištrūkti iš glėbio, 
dauguma plekšnoja petį.
Nuoširdūs apsikabinimai yra 
stiprūs. Kol ji kietai laikė, jis 
greitai plekšnojo

Skyriuje aptariami dažnai matomi galvos gestai ir kūno kalbos 
grupės.

linkTelėjimas galva

Daugelyje  kultūrų  linktelėti  galva  reiškia  sutikti  „taip“.  Tai 
nedidelis nusilenkimas – asmuo simboliškai nori nusilenkti, 
bet susilaiko ir kinkteli galvą. Nusilenkimas yra nuolankumo 
gestas, taigi linktelėjimas galva parodo, kad sutinkame su kito 
asmens požiūriu. Su gimusiais kurčnebyliais ir aklais žmonė-
mis atlikti tyrimai parodė, kad ir jie šiuo gestu pasako „taip“. 
Matyt, tai įgimtas nuolankumo gestas.

Indijoje, norint ženklu parodyti „taip“, galva siūbuojama į 
šonus  ir  tai vadinama „galvos svyravimu“. Europiečiai  ir va-
kariečiai,  pamatę  šį  gestą,  sutrinka,  nes  tai  reiškia  „gal  taip, 
gal ne“. Kaip minėjome, Japonijoje galvos  linktelėjimą reikia 
suprasti ne kaip „taip, aš sutinku“, o „taip, aš jus girdžiu“.
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pirminė galvos linktelėjimo reikšmė susijusi su 
nusilenkimu, parodant savo paklusnumą.

Arabai  naudoja  vienintelį  galvos  kilstelėjimą  aukštyn,  reiš-
kiantį  „ne“,  o  bulgarai  visiems  įprastu  „ne“  gestu  išreiškia 
„taip“.

kodėl TurėTumėTe išmokTi linkTelėTi

Dauguma  žmonių  niekada  nesusimąstė,  kokį  poveikį  įkal-
binėjimui  daro  galvos  linktelėjimas.  Tyrimai  rodo,  kad 
žmonės  kalba  tris  keturis  kartus  daugiau  nei  įprastai,  kai 
klausytojas  linksi  galva  –  po  tris  linktelėjimus  reguliariais 
intervalais. Linksėjimo greitis  rodo klausytojo kantrybę ar 
tai,  kad  jos  nėra.  Lėtas  linksėjimas  byloja,  jog  klausytojas 
susidomėjęs tuo, ką sako kalbėtojas; taigi jis tris kartus lėtai 
linktelėjęs galvą pritaria kalbėtojo pažiūroms. Greitas link-
čiojimas sako kalbėtojui, kad klausytojas jau iki valios prisi-
klausė arba nori, kad šnekos baigtųsi ir jam būtų leidžiama 
pasisakyti.

kaip paskaTinTi suTikimą

Galvos  linktelėjimą  galima  panaudoti  dvejopai.  Kūno  kalba 
yra  nesąmoningas  vidinių  jausmų  išorinis  atspindys,  ir,  jau-
čiant pozityvumą ar pritarimą, galva ima linksėti. Priešingai, 
jeigu  linksėsite  tyčia,  apims  teigiami  jausmai.  Kitaip  tariant, 
teigiami jausmai skatina galvos linksėjimą, o šis sukelia teigia-
mus jausmus. Štai vėl priežastis ir padarinys.
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Galvos linksėjimas užkrečiamas. Jeigu kas linksi galva, jūs 
irgi linktelėsite, net jei kalbėtojui ir nepritarsite. Galvos linkte-
lėjimas yra puiki priemonė, padedanti sukurti savitarpio san-
tykius, gauti sutikimą bendradarbiauti. Baikite sakinį žodiniu 
patvirtinimu: „Ar ne?“, „Ar ne tiesa?“, ir abudu – klausytojas ir 
kalbėtojas – ims linksėti. Klausytojas patiria teigiamų jausmų 
ir galbūt randa bendrų sąlyčio taškų su kalbėtoju.

galvos linktelėjimas skatina bendradarbiavimą 
ir sutikimą.

Kai  užduodate  klausimą,  o  klausytojas  pateikia  atsakymą, 
jam atsakant linktelėkite galvą. Kai jis baigia kalbėti, linksė-
kite  galva  ir  toliau  dar penkis kartus,  maždaug  vienas  link-
telėjimas  per  sekundę.  Jums  spėjus  suskaičiuoti  iki  keturių, 
klausytojas  vėl  ims  kalbėti  ir  pateiks  daugiau  informacijos. 
Kol jūs linksėsite ir tylėsite, pasirėmęs smakrą ranka arba ver-
tinančia poza, jūsų niekas nespaus kalbėti ir neatrodysite kaip 
tardytojas. Klausydami padėkite ranką ant smakro ir lengvai 
glostykite,  nes,  kaip  sakėme,  tyrimai  rodo,  kad  toks  elgesys 
skatina kalbėti.

galvos purTymas

Tyrimai rodo, kad purtant galvą norima pasakyti „ne“, galbūt 
tai įgimtas veiksmas, o biologai mano, jog tai pirmasis žmo-
gaus išmoktas gestas. Kai naujagimis sočiai pavalgo, jis purto 
galvą  ir  atstumia  motinos  krūtį.  Panašiai  sotus  vaikas  purto 
galvą ir į burną neima šaukšto su maistu.


