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Není vlastn  tak d ležité, co íkáte. P ipadá vám toto tvrzení sm šné, nebo až p íliš

odvážné? Tak pro vysv tlení, slova o vás ne eknou nikdy tolik, kolik toho o vás vypoví

vaše t lo. I ta nejlépe p ipravená  se n kdy m že úpln  minout ú inkem – a to ve

chvíli,  kdy  vaše  slova  zastíní  plíživý  nep ítel  zvaný  neverbální  komunikace.  Gesta,

mimika, pohledy, postoje – to vše vás m že zradit – nebo naopak podpo it – a to ješt

ív, než v bec promluvíte. Záleží jen na tom, jak neverbální komunikaci ovládáte. Není

od v ci si zopakovat n kolik základních trik  a pravidel.

Neverbální komunikace za íná!

edstavte si úplný po átek všeho, že se teprve toužíte s n kým seznámit. K tomuto

elu máte k dispozici mocnou zbra  neverbální komunikace – o ní kontakt. Doty nou

osobu m žete pohledem snadno „ulovit“ mezi všemi, ovšem i zde platí, že mén  je n kdy

více

 – o i ženy a muže by se m ly vždy setkat jen na pár vte in, dlouhé civ ní d lá z žen

laciné kokety a z muž  profesionální sv dníky. O ní kontakt obecn  hraje v neverbální

komunikaci významnou roli – pokud s vámi n kdo mluví a vy uhýbáte pohledem, jste

okamžit  usv eni z toho, že neposloucháte, nudíte se nebo o druhého nemáte zájem.

Naopak snažíte-li  se n koho soust ed ným pohledem propálit,  m že to ve finále vyznít

dost nep átelsky. Optimální je po n kolika vte inách mrknout dol  a pak se zase vrátit

k pohledu do o í.

Neverbální komunikace – detektor lži

Pohled zabral, a te  o kr ek dál. Podíváte se druhému do tvá e a okamžit  zjistíte, zda

vás vodí za nos. Nev íte? Neverbální komunikace umí i tohle! Dokážete-li íst z mimiky,

poznáte,  jak  to  s  vámi  kdo  myslí.  Tak  t eba  smích,  u  toho  up ímného  se  tvo í  jemné

vrásky kolem o í, ale u toho falešného je nenajdete. Sm je se doty ný tak, že se mu

decentn  odhalují  zuby? Pak se sm je vážn  od srdce.  Odhaluje-li  zuby moc i  naopak



málo,  je  nervózní  a  nevyrovnaný.  Odpor  a  pohrdání  poznáte  dob e  podle  toho,  že  se

doty nému nebo doty né p iv ou o i  a stáhnou rty.  Navíc se od vás nepatrn  odtáhne.

Touhu a zájem zase už z dálky prozradí koutky úst sto ené nahoru, nadšení z milého

setkání obo í lehce povytažené nahoru. Není to snadné?

Neverbální komunikace a sympatie

Když je vám n kdo blízký a sympatický, aniž byste nad tím n jak p emýšleli, pohladíte

ho nebo poplácáte po rameni.  Ale stejná v c vás ani  omylem nenapadne, když jednáte

s ú edníkem v bance (a pokud ano, jist  jste v lekcích neverbální komunikace n co

zameškali). Dotyky jsou nedílnou sou ástí neverbální komunikace, ženy tak vyjad ují sv j

zájem  o  muže  už  od  první  chvíle  –  pokud  se  jim  n kdo  líbí,  neustále  po  n em  lehce

ejíždí rukou – po sklence, po barovém pultu, po svém oble ení. Uvádí-li je zájem muže

spíš

do rozpak , nebo ani nemají zájem, spíš kon etinou n co drtí a ma kají.

Dominance v neverbální komunikaci

Rozpoznali jste již úmysly druhého podle signál  neverbální komunikace, jenže pak se

s ním živ  bavíte, on po ád mává rukama, ohrožuje vás, víc a víc se k vám p ibližuje,

tla í vás

do kouta,  vstupuje vám do osobní  zóny a celkov  na vás p sobí  tak n jak majetnicky.

Práv  máte tu est s dominantní osobou, která nezná pravidla neverbální komunikace

a  nerespektuje,  že  osobní  zóna  pat í  jen  vám  a  t m,  které  do  ní  pustíte.  Nekr te  se

a neuhýbejte, i když je to nejvíc nep íjemné práv  vám. Zkuste vstoupit do osobní zóny

doty nému  –  t eba  mu  položte  ruku  na  rameno,  svou  skleni ku  p ímo  p ed  n j   –  a

uvidíte, zda mu to dojde.

Gesta a sv t neverbální komunikace

Gesta, ili bezd né pohyby rukou (p ípadn  i jiných ástí t la), mnohdy doprovází slovní

komunikaci, aby podtrhla nebo zd raznila projev – mohou být typická pro konkrétního

lov ka,  nebo  obecn  platná.  Nemusíte  nic  íct,  sta í,  když  váš  ukazová ek  a

prost ední ek vytvo í vé ko, a každý ví, že slavíte vít zství. Jediným gestem nazna íte,

že vám chutnalo jídlo nebo že držíte p íteli palce. A jedním pohybem taky nazna íte, že

je všechno špatn  – ale v tomto p ípad  snad ne – vždy  bravurn  zvládáte neverbální

komunikaci!
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