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Cz³owiek, czyli otwarta ksiêga
• Demaskuj ukryte intencje
• Kontroluj ka¿d¹ sytuacjê
• Nie daj sob¹ manipulowaæ
Najlepsi szpiedzy mogli pochwaliæ siê niezwyk³¹, intuicyjn¹ znajomoœci¹ ludzkiej psychiki.
Ta ksi¹¿ka pozwoli ka¿demu zastosowaæ ich umiejêtnoœci w codziennym ¿yciu
Thomas Boghardt,
historyk z International Spy Museum, Washington D.C.

Szpieg czai siê w Tobie
Umiejêtnoœæ odpowiedniej interpretacji jêzyka, jakim przemawia do Ciebie ludzkie cia³o,
daje niezwyk³¹ w³adzê. Pozwala przej¹æ kontrolê nad dowoln¹ sytuacj¹, zarówno podczas
spotkania towarzyskiego, jak i wa¿nej rozmowy biznesowej. Umo¿liwia Ci zdemaskowanie
wszelkich skrywanych uczuæ i intencji Twojego rozmówcy, czyni¹c go ca³kowicie
bezbronnym wobec tego tajnego orê¿a. Co wiêcej, daje szansê manipulowania
przeciwnikiem, nieœwiadomym, jak wp³ywaj¹ na niego Twoje gesty, mimika, pozornie
niewiele znacz¹ce s³owa.
Wiedza, któr¹ oferuje Ci ta ksi¹¿ka, to nie ¿aden akademicki be³kot. Jest ona wynikiem
wielu lat doœwiadczeñ — negocjacji w biznesie, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
na kierownicze stanowiska oraz pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Nie daj siê
nabraæ na rady ekspertów pisz¹cych o ludzkich wzorcach zachowañ. Nie ma czegoœ
takiego, jak uniwersalny szyfr, którym mo¿na rozpracowaæ ka¿dego. Zdob¹dŸ praktyczne
umiejêtnoœci, poufne informacje i nie pozwól sobie w kaszê dmuchaæ.
Dowiedz siê, jak:
• odczytywaæ pierwsze oznaki zniecierpliwienia;
• szybko nawi¹zywaæ niæ porozumienia z klientem;
• zauwa¿aæ prawdziw¹ mi³oœæ lub szczer¹ przyjaŸñ;
• budziæ zaufanie i przekonywaæ ludzi bez s³ów;
• rozpoznawaæ osoby kompetentne i uczciwe.
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wiadoma i nie wiadoma
gestykulacja

Podczas lektury niniejszego krótkiego rozdziau miej w pamici informacje z rozdziau poprzedniego, powiconego rozpoznaniu. Wci bdziemy si zajmowa indywidualnymi gestami,
jednak spojrzymy na nie pod innym ktem. Czasem bdziemy
zastanawia si nad intencj danego ruchu, a czasem bdziemy
bada to, dlaczego dany gest „po prostu si zdarza”, czyli nie kryje
si za nim wiadomy zamiar.
W dalszym cigu mamy tu do czynienia z tym, co oficerowie
ledczy nazywaj „biern obserwacj”, czyli przygldaniem si
ródu, by zebra jak najwicej poytecznych informacji. Nastpnym etapem jest „aktywna obserwacja”, oznaczajca wypytanie osób bliskich ródu, na przykad wspówiniów i straników wiziennych. Dopiero po ukoczeniu tych etapów mona
posun si dalej, do estymacji, analizy i decyzji — czyli czci
E.A.D. systemu R.E.A.D. Wszystko zwizane z etapem „R” jest
procesem zewntrznym, podczas gdy etapy E.A.D. odzwierciedlaj procesy wewntrzne.
Uczc rozumienia mowy ciaa, gesty o standardowym znaczeniu dziel na kilka kategorii: emblematy, ilustratory, regulatory, adaptatory i gesty odgradzajce. Razem z nimi omawiam
odzwierciedlanie (mirroring), poniewa jest to standardowa
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technika, która moe by uywana wiadomie lub mimowolnie w celu
stworzenia wizi z drug osob. Emblematy i gesty odzwierciedlajce
s uwarunkowane kulturowo, podczas gdy pozostae s bardziej uniwersalne. Zamierzam omówi tu równie rytuay, które s gestami powtarzanymi wielokrotnie (mog by to gesty standardowe dla danej kultury
lub tylko dla danej osoby). Rytuay mog mie ogromne znaczenie, ale
równie dobrze mog by zupenie nieistotne.

Emblematy
Przykadami emblematów s symboliczne gesty, które przekazuj
konkretne uczucia, takie jak pocaunek, wystawienie jzyka czy machanie rk na powitanie. S wyuczonym sposobem na wyraanie myli
i mog drastycznie róni si od siebie w poszczególnych kulturach.
W kadym przypadku jednak przekazuj one ca myl i maj standardowe znaczenie, jeli odtworzony jest kontekst. Jeli na przykad zadasz
mi pytanie, na które odpowied brzmi „tak”, to waciwie odczytasz moje
kiwnicie gow, o ile spenione bd nastpujce warunki:

¾ Rozumiem jzyk, którym mówisz.
¾ Jestem Amerykaninem, a kiwnicie gow w moim kraju
oznacza „tak”.

¾ Ruchy gowy w gór i w dó nastpuj stosunkowo szybko
po sobie.
Mimo e emblematy s uwarunkowane kulturowo, wraz z rozszerzaniem si wpywu danej kultury niektóre z nich mog sta si ponadkulturowe. Przykadem tego jest wystawienie kciuków w gór, uywane
przez oddziay pokojowe na caym wiecie, mimo e ich czonkowie
nie maj ze sob wspólnego jzyka. Zupenie inna sytuacja ma miejsce w przypadku palców uniesionych w znak „V”. Dla Amerykanów,
którzy walczyli w II wojnie wiatowej, oznacza to „zwycistwo”, ale dla
zrodzonego po wojnie pokolenia baby boom jest to znak pokoju. Z kolei
dla wielu Brytyjczyków takie ustawienie palców (przy doni zwróconej
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wierzchem do drugiej osoby) to wulgarny gest majcy na celu pokazanie
komu, e jest zbyteczny. Prawdopodobnym ródem tego ostatniego
znaczenia jest to, e uniesione w ten sposób dwa palce wojownicy pokazywali umierajcym wrogom, których wanie trafili z uku. Unosili
do góry te dwa palce, którymi przed chwil zwolnili ciciw.
Gesty o znaczeniu symbolicznym mog si rozwin w obszerny jzyk, w którym maj one jasno okrelone i zwize znaczenie, tak jak ma
to miejsce w przypadku wojskowych sygnaów nadawanych za pomoc
doni (patrz gest oznaczajcy „Osaniaj mnie”, o którym pisaem w poprzednim rozdziale). Istotne jest to, e za porednictwem jakich procesów kulturowych wszystkie zainteresowane strony ucz si akceptowanego znaczenia danego gestu.

Ilustratory i regulatory
Ilustratory i regulatory podkrelaj odpowiednie elementy wypowiedzi werbalnej. Ich siy mona si nauczy , obserwujc rodziców lub
ludzi w telewizji (innymi sowy, kultura wpywa na to, jaki ksztat przyjmuj), jednak s to wci gesty, które przychodz nam „naturalnie”.
Przykadem ilustratora jest wskazywanie palcem na osob, któr o co
si oskara, lub taktowanie ramieniem, by podkreli znaczenie tego,
co si mówi. Regulatorem jest z kolei pokazanie doni znaku „stop” czy
przesunicie ni po gardle, by przedstawi cicie.
Jednym z typowych form akcentowania wypowiedzi jest taktowanie,
czyli rytmiczne ruchy wykonywane dla wzmocnienia przekazu. Prezydent Bill Clinton wykorzysta ten ilustrator, odpierajc publicznie
zarzuty, e mia romans z Monik Levinsky. Jego do i przedrami
podkrelay kade wypowiadane przez niego sowo. Taktowanie byo te
czci dzikiej gestykulacji Adolfa Hitlera, które zmuszao jego suchaczy
do podporzdkowania si. Telewizyjni kaznodzieje wykorzystuj taktowanie dla podkrelenia kadego sowa w istotnych cytatach biblijnych.
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Ilustratorów, w odrónieniu od emblematów, nie trzeba si uczy .
Kady ruch moe sta si ilustratorem, wspomagajcym wyraenie
treci. Przyjrzyj si, jak zbuntowana nastolatka rzuca koszulk na lad
i ze wzburzeniem wypada ze sklepu. Mimo e nie mówi: „Nie mam
czasu, by czeka na miejsce w przymierzalni”, jej zachowanie doskonale wyraa t myl. Nawet taki gest jak pokazanie rodkowego palca
moe sta si ilustratorem, jeli zostanie uyty dla wyraenia myli.
Inne przykady ilustratorów:

¾ Wskazywanie palcem, zarówno jeli chodzi o oskarenie, jak
i okrelenie, o kogo chodzi.

¾ Wykorzystanie jakiejkolwiek czci ciaa do taktowania. Ilustratorem moe by przechylanie gowy, potrzsanie palcem,
hutanie stop lub kiwanie ca górn poow ciaa.

¾ Szerokie otwieranie ust, by przesadnie wymawia kady wyraz.
¾ Zamknicie oczu i przechylenie gowy w trakcie powolnego
tumaczenia czego komu, kto nie moe tego zrozumie .

¾ Zoenie doni jak do modlitwy dla zaakcentowania swojej
proby.

¾ Kadzenie palca na ustach w czasie namysu.
Podobnie jak wielu innych gospodarzy programów publicystycznych,
którzy uwielbiaj dyskusj, Bill O’Reilly cay czas uywa regulatorów.
Kiedy ma ju dosy wypowiedzi swojego gocia, podnosi rk i czasem
lekko przechyla gow, nastpnie odgradza si, zamykajc powieki,
i wcina si ze swoim komentarzem. Jeli to nie zadziaa, moe pojawi
si u niego gest obydwu doni w poczeniu z wyrazem twarzy, który
oznacza „dosy ”: uniesione brwi, wydte usta, zacinite szczki.
Regulatory nie musz by ani szczególnie zoone, ani te zrozumiae.
Nawet kwestionowanie czyjej wiarygodnoci spowalnia konwersacj:

¾ W jzyku angielskim wystpuje wyraenie: „Talk to the hand
(because the face won’t listen)”, czyli: „Powiedz to mojej rce,
bo twarz i tak Ci nie sucha”, któremu czsto towarzyszy gest
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ustawienia komu mówicemu doni tu przed nosem, co
w niezbyt delikatny sposób daje mu do zrozumienia, e nie ma
si ochoty go sucha .

¾ Gone wcignicie powietrza jako wyraz zaskoczenia czy
szoku.

¾ Przewracanie oczami.
¾ Przytknicie doni do minia bólu pomidzy oczami.
¾ Zwrócenie oczu do góry poczone z wypuszczeniem powietrza.
Inne proste warianty regulatorów obejmuj:

¾ Wskazanie na kogo w znaczeniu „teraz twoja kolej”.
¾ Pooenie doni na kim.
¾ Przekrzywienie gowy, by wyrazi zainteresowanie (gest bardzo kobiecy).

¾ Kiwanie gow, gdy kto mówi, by zachci tego kogo do
kontynuacji.

¾ Potrzsanie gow, by zniechci kogo do danego zachowania.

Adaptatory
Adaptatory to sposoby, jakie znajduje sobie ciao, by zwikszy swój
poziom komfortu. Podstawowym ródem dyskomfortu jest realne lub
urojone zagroenie albo nuda. Ciao moe wymyli niezliczone sposoby
na radzenie sobie z dyskomfortem, jednak na swój prawdziwie ludzki
sposób wymylilimy równie metody standardowe. Adaptatory czsto
s charakterystyczne dla danej pci, dlatego dokadniej omówi je w czci powiconej filtrom. Na tym etapie wystarczy, jeli bdziesz wiedzia,
e sposoby na radzenie sobie ze stresem czsto polegaj na znalezieniu
ujcia dla energii.
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Dlaczego gracz w baseball wyciera donie o spodnie, zanim chwyci
pak?
a) wyciera donie z potu,
b) wyciera donie z brudu,
c) stara si zmniejszy stres.
Poniewa wiemy, e nosi rkawice i ma donie posmarowane dziegciem, wic moemy wykluczy odpowiedzi a) i b). Ten gest jest adaptatorem.
Inne przykady:

¾ waciwie kady rodzaj nerwowego krcenia si,
¾ pocieranie czubków palców o siebie,
¾ machanie nogami do przodu i do tyu podczas siedzenia
(typowo mski adaptator),

¾
¾
¾
¾
¾

postukiwanie,
drapanie si,
gesty pielgnacyjne,
skubanie,
pocieranie czci ciaa.

Gesty odgradzajce
Gesty odgradzajce zdradzaj poczucie dyskomfortu w obliczu zagroenia. Ludzie znajduj mnóstwo rónych sposobów, by odgrodzi si
od osoby, która je u nich wywouje. Poniej znajdziesz kilka przykadów,
jednak zawsze podkrelam, e fakt, i dana osoba tak si zachowuje, nie
oznacza jeszcze, e stara si odgrodzi . Niezwykle istotny jest kontekst.
Przykady gestów odgradzajcych:

¾ stanicie za stoem,
¾ skrzyowanie ramion,
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stanicie bokiem podczas rozmowy,
ustawienie torebki lub walizki pomidzy sob a rozmówc,
przymknicie powiek w trakcie rozmowy,
pooenie rki na stole pomidzy sob a osob siedzc obok,
odgrodzenie si czym do czytania.

Jak pisaem w rozdziale 3., mczyni czsto wykonuj gest osaniajcy genitalia, krzyujc na nich donie. Przyjrzyj si mczyznom
nieprzyzwyczajonym do kamer, którzy bior udzia w teleturniejach.
Nawet jeli stoj za jakiego rodzaju pulpitem, wielu z nich bdzie ustawiao rce w pozycji „listka figowego” — tworzc w ten sposób podwójn
barier. Ten gest jest naturalny dla mczyzn poddanych jakiemukolwiek dziaaniu stresu.
W Kalifornii w 2005 roku wiadomoci doniosy, e w rezerwacie dla
zwierzt pewna mapa zaatakowaa mczyzn, który przyniós tort urodzinowy dla innej mapy. Na torcie byo 39 wieczek, wic musia on
lni olepiajcym blaskiem. Atakujca mapa zareagowaa w sposób
cakowicie naturalny: chwycia mczyzn nioscego tort za genitalia.
Samce alfa czsto zachowuj si w podobny sposób, dlatego chronienie
genitaliów wszyscy mczyni maj niejako we krwi. Jest to czysto
instynktowna reakcja, nie kryje si za ni adna wiadoma myl.
Zeszego lata, jadc przez przedmiecia niewielkiego miasteczka,
natrafiem na trzy samochody zatrzymane przez kobiet regulujc
ruch. Kilkaset metrów dalej staa jej koleanka, a ruch odbywa si
naprzemiennie: jedna z nich machaa znakiem „stop”, podczas gdy
druga, przepuszczajc samochody, pokazywaa w tym czasie znak „powoli”. Z jakiego powodu kobieta ze strony, z której sam nadjedaem,
znak „stop” trzymaa w górze przez ponad minut. Kierowcy stojcy
przede mn zaczli si niecierpliwi i zawraca .
Kobieta najwyraniej uznaa, e dla niej równie trwa to zbyt dugo.
Najpierw ukrya twarz za znakiem, potem odwrócia si do mnie plecami i zacza rozmawia przez krótkofalówk. Wida byo, e jest
zakopotana, czuje si winna i bezradna: traktowaa t spraw osobicie. Jeszcze kilka sów przez krótkofalówk. Mimo e nie syszaem,

108

Znam Ci na wylot

co mówi, jej jzyk ciaa mówi jasno: „Dajcie mi troch wadzy. Pozwólcie moim ludziom przejecha !”. Nie spojrzaa mi w oczy, dopóki
nie moga pokaza , e mog jecha .
Jej ruchy wskazyway, e szukaa natychmiastowego wyjcia z niewygodnej dla niej sytuacji. Rozwizaniem, na które si zdecydowaa,
byo wykorzystanie wszystkiego, co miaa pod rk (znaku „stop/powoli”,
krótkofalówki, kasku, który czciowo osania jej oczy przed naszym
wzrokiem, i wasnych pleców), jako bariery odgradzajcej j od kierowców, którzy, jak jej si wydawao, osdzali j.
Podobne zachowania czsto mona zauway u osoby, która przemawia publicznie i ma wraenie, e wszyscy na sali j osdzaj. Takiej
osobie wydaje si, e bariery chroni j przed publiczn krytyk: staje
za mównic, ustawia mikrofon w taki sposób, by czciowo osania jej
twarz, unosi rkami swoje notatki, by jeszcze bardziej si za nimi schowa . Jeli na dodatek nosi okulary, to suchacze mog widzie jedynie
jej uszy i czubek gowy.

Mirroring
Moe to by zachowanie wyuczone, jednak zazwyczaj odzwierciedlanie suy asymilacji. Gesty odzwierciedlajce s naturaln reakcj
w naszej kulturze i su jednorodnoci spoecznej. Odzwierciedlanie
zachowa grupy ponadprzecitnej jest naturaln reakcj na normy
spoeczne.
Kiedy zachowujemy si podobnie jak inni ludzie w naszej kulturze,
jestemy nagradzani: poprzez podwyk, komplementy czy zaproszenia na imprezy towarzyskie. Kiedy za tego nie robimy, spotyka nas
kara. Sztywne normy spoeczne wymuszaj naladowanie innych pod
grob bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Na tym polega mechanizm
dziaania syndromu sztokholmskiego. Podstawowe szkolenie armii amerykaskiej opiera si na modyfikacji tego syndromu. Jego skadniki s
nastpujce: kto wykorzystuje zrytualizowan wcieko , by Ci za-
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straszy , by kontrolowa kad chwil Twojego ycia i zmusi Ci, by
sta si taki jak on. Nowy osobnik jest w tej sytuacji niczym mapa
wrzucona do klatki z 27 innymi mapami, które ju wiedz, kto jest alf,
i znaj jego upodobania. Ty jeste t 28. map, która musi to dopiero
ustali , by alfa nie wyrwa Ci genitaliów. Zaczynasz wic go naladowa .
Odzwierciedlanie moe by celowe lub adaptacyjne. Pozwala na
manipulacj, a w czci III przeczytasz o tym, jak je wykorzystywa , by
wygldao naturalnie.

Rytuay
Pojcie rytuaów jest bardzo szerokie i moe obejmowa zarówno
sformalizowane ceremonie, jak i normy mikrokulturowe oraz osobiste
nawyki. Czasem znane nam jest ich pochodzenie i cel, czasem nie, ale
i tak je wykonujemy. Dlaczego wikszo Amerykanów po pokrojeniu
misa odkada nó i w rk, w której go przed chwil trzymali, bierze
widelec? W czasach amerykaskiej rewolucji lojalici i separatyci gorco
si ze sob sprzeczali. Jednoczenie byli to ludzie, którzy mieszkali
w ssiedztwie, razem robili zakupy, razem chodzili do kocioa i razem
jadali posiki. Stworzyli wic rytua, który mia na celu zapobieganie
moliwoci pchnicia kogo noem podczas jedzenia: po pokrojeniu
misa nó odkadano.
Jeli nie jeste katolikiem, a zdarzyo Ci si uczestniczy w katolickiej mszy, to moge jasno odczu , e jeste kim z zewntrz, poniewa
nie znae rytuaów, którym poddaway si setki innych osób zgromadzonych w kociele. Na drugim kocu skali jest prywatny przesd mojej
znajomej, która skacze ze spadochronem i zawsze nakada najpierw lew
rkawiczk, a potem praw: nie ma to nic wspólnego z wymogami bezpieczestwa, do których stosuj si równie inni spadochroniarze.
Porodku skali znajduj si normy spoeczne zwizane z odlegoci
od innych osób czy sposobami okazywania szacunku autorytetom. Jedna z takich norm, odnoszca si do przestrzeni i kontaktu wzrokowego,
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wpywa na zachowanie ludzi w toaletach publicznych. W mskiej toalecie istnieje niepisany kodeks korzystania z pisuarów. Zasada 1: nie
zaglda za przegródk. Zasada 2: rozmowa z nieznajomym korzystajcym z ssiedniego pisuaru jest nie do pomylenia. Zasada 3: jeli
chcesz nawiza rozmow z kim, kogo spotkae w toalecie (moe na
przykad chcesz go zapyta , gdzie kupi swój krawat), musisz poczeka ,
a obydwaj podejdziecie do umywalek i zaczniecie my rce. Czy wszyscy
mczyni zachowuj si w ten sposób? Oczywicie nie, jednak jest to
wartociowe uogólnienie, poniewa sprawdza si w przypadku duej
czci populacji.
Dwoje ludzi bdcych w zwizku zazwyczaj tworzy swoje wasne
mikrokulturowe rytuay, które su okazywaniu uczu , wyraaniu
gniewu, sygnalizowaniu znudzenia itd. Kiedy wyzwalasz si z dugotrwaego zwizku, czci bagau, który niesiesz ze sob dalej, s wanie sygnay i rytuay, które rozwinlicie. Mog one nawiedza Twój
nastpny zwizek.
Czytajc ludzk mow ciaa, od czasu do czasu natrafisz na gesty,
co do których bdziesz przekonany, e musz one co znaczy , podczas
gdy tak naprawd s to jedynie osobiste rytuay. Najczciej mamy tu
do czynienia z sytuacj, w której dany gest jest tak czsto powtarzany
w sferze prywatnej, e w kocu zaczyna si pojawia publicznie. By
moe stukasz paznokciem w przednie zby, kiedy si zastanawiasz.
Bardzo prawdopodobne, e pewnego dnia zrobisz to równie na zebraniu w pracy. Ten dziwny nawyk moe rozprasza innych, podczas gdy
Ty sam nawet nie bdziesz zdawa sobie sprawy z tego, e to robisz.
Niektóre gesty nabray znaczenia poprzez kontekst kulturowy i moesz je naprawd zrozumie jedynie jako element tej kultury. Biorc
pod uwag rozpowszechnienie rodków masowego przekazu i reklam,
niektóre gesty i znaki stay si ponadkulturowe i wszechobecne. Przykadami s marka Coca-Cola, sowo „okay” czy kciuk uniesiony do góry.
Inne charakterystyczne gesty mog by wynikiem ewolucji grupy.
Zwróciem na to uwag, biorc udzia w aukcji koni. Przez kilka pierwszych wizyt na aukcjach ludzie w wikszoci zachowuj si sztywno
niczym koki, poniewa boj si cokolwiek zasygnalizowa omykowo.
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Dobry licytator jednak umie odróni podrapanie si po swdzcym
nosie od podrapania si po nosie, które oznacza zoenie oferty — istotne jest intensywne spojrzenie i kontakt wzrokowy pomidzy licytujcym
a licytatorem.
Aby opanowa trudn sztuk czytania mowy ciaa, musisz sta si
taki jak dobry licytator. Oznacza to, e widzc okrelony gest, musisz
wzi pod uwag inne elementy mowy ciaa. Czy widzisz koncentracj
energii? Czy osoba nawizuje kontakt wzrokowy? Co mówi reszta ciaa?
aden oderwany gest czy poruszenie ciaa niczego Ci nie powie, jeli
rozpatrujesz go indywidualnie, pomijajc gesty, które stay si czci
jzyka symbolicznego, jak na przykad pokazanie rodkowego palca.
Nawet widzc tego typu symbol, musisz by jak ten licytator i zada
sobie pytanie: „Czy ta osoba jest regularnym licytatorem, czy tylko wpada tu dla weekendowej rozrywki?”.

