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Úvod

Jsou stovky knih a tisíce učených spisů o mluvě těla nebo - jak ji specialisté
raději nazývají - o nonverbální komunikaci. Některé z nich jsou vysoce tech
nicky zaměřené, několik málo je jich dosti čtivých, mnohé jsou poutavé a po
učné. Dohromady vám mohou říci téměř vše, co byste chtěli vědět o řeči těla
- s výjimkou té nejdůležitější věci: jak ji používal!
Uvést do praxe obrovské množství informací obsažených v těchto knihách
je jako pokusit se zvládnout cizí jazyk pomocí slovníku. Všechna slova, která
potřebujete, jsou vám přístupná pouhým pohledem na příslušnou stránku.
Nesnáz je v tom, jak je vhodně použít. Jsou některá slova přesvědčivější než
ostatní? Jak vytvořit plynulé věty? Je třeba se určitým slovům vyhýbat?
Tato kniha odpoví na tyto a další klíčové otázky, které se týkají účinného
používání řeči těla v práci i při hře. Je to praktická příručka pro použití tohoto
mocného prostředku k dosažení většího společenského a profesionálního
úspěchu.
Pro co nejrychlejší úspěšné použití řeči těla jsem vybral třicet jedna základ
ních pravidel, která jsou vysvětlena v příslušných kapitolách a také shrnuta
v kapitole poslední. Jestliže je vaším hlavním zájmem co nejrychlejší zlepšení
vašeho umění řeči těla, aniž byste se museli zabývat tím. jak jak a proč bylo každé
pravidlo formulováno, pak vám navrhuji obrátit stránky na začátek kapitoly
šestnácté.
Podobně jako v jakékoli jiné činnosti ani v řeči těla nemůžete nabýt odbor
ných znalosti pouze čtením knih. Pro dosažení skutečné výmluvnosti je ne
zbytná praxe. Stejně jako když se učíte neznámý jazyk, budete pravděpodob
ně z počátku trošku váhaví a neobratní, avšak zakrátko se tento nový způsob
využití vašeho těla stane snadným a nenásilným.
Řeč těla je pro vás důležitá zejména z toho hlediska, že totiž významně
ovlivňuje váš úspěch či neúspěch v jakémkoli společenském střetu, ať osobním
nebo profesním. Výzkum dokazuje, že pouze nějakých 7 procent toho. co chce
účastník jakékoli konverzace vyjádřit, je obsaženo v jím vyslovených slovech.
Většina sdělované informace je předávána pomocí složité směsi vzezření,
držení těla, vystupování, gestikulace, pohledů a mimických výrazů. Kromě to
ho velká část takto předaných informací působí pod hranicí vědomí. Ovlivňují
naše nálady, postoje, očekávání a motivaci, i když si to ani neuvědomujeme.
Zde se nabízí pádný nástroj přesvědčivého působení těm. kdo jsou schopni
ho účinně použít.

Ve stále více uspěchaném světě konkurence se může schopnost nonverbální
komunikace ukázat jako klíč k dosažení vytčeného společenského a profesio
nálního cíle. Můžete ovládat vysílané vzkazy zároveň s přesným vyhodnocová
ním přijatých signálů. Tato schopnost číst přesně signály vysílané řečí těla
jiného člověka je zvláště důležitá v situacích, kdy tušíte pokus o zatajení stre
su, zamaskování úzkosti, zakrytí klamu, zastření nerozhodnosti nebo skrytí
nepřátelství.
To, co říkáte, často vede k úspěchu či neúspěchu daleko méně než to. jak
to říkáte.

Dvanáct věcí, které vám tato
kniha pomůže dělat lépe

1. Působit na druhé příznivým dojmem.
2. Prodat úspěšně své schopnosti v práci nebo při přijímacích pohovorech.
3. Cítit se jstěji ve společenských situacích.
4. Dosáhnout toho, co chcete - kdy to chcete.
5. Přesvědčit druhé, aby přijali vaše stanovisko.
6. Sdělovat své myšlenky a nápady důrazněji.
7. Rozvíjet přátelštější vztahy.
8. Sjednávat dohody jistěji a účinněji.
9. Nebýt ovládán druhými.
10. Řídit a nebýt přitom přetěžován.
11. Dovést okamžitě uklidnit druhé.
12. Vědět, co si druzí opravdu myslí.
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Tajemství tichého úspěchu
Veškerý úspěch je věcí štěstí... zeptejte se
kteréhokoli ztroskotance.
Anon.

Než jsem se seznámil s Alexem, špičkovým obchodním zástupcem jedné z po
jišťovacích společností America's Fortune, jeho kolegové mě ujišťovali,
že je pravděpodobně člověkem s největší schopností přesvědčit druhé, jakého
jsem kdy poznal. Jak to vyjádřil jeden z nich, „Alex by byl mohl přesvědčit
pasažéry Titanicu, aby přestali vystupovat na led."
Takže bylo pro mne trochu zklamáním, když jsem slyšel záznam Alexova
projevu z výroční konference jeho společnosti. Přestože v něm nebylo nic špat
ného po stránce obsahu ani přednesu, nezdála se jeho řeč ničím výjimečná.
Cítil jsem trochu zklamání. Byl tento člověk skutečně tím korunním princem
přesvědčivosti?
Až poté, co jsem měl možnost vidět Alexe v akci, jsem si teprve dokázal
udělat představu, jak získal svoji pověst - a jak je oprávněná. Během chvil
našeho seznámení na jednom večírku učinil hluboký a příznivý dojem jak
na mne, tak na skupinu přítomných hostů. Nenásilně a roztomile ovládl kon
verzaci, strávil deset minut nenuceným příjemným hovorem a pak odešel.
Po jeho odchodu ho moji přátelé velice chválili. „Jaký báječný člověk", pozna
menala jedna dáma, zatímco druhá podotkla, že je jasné, proč se stal tak
úspěšným.
Jako na psychologa se speciálním zájmem o nonverbální komunikaci - prá
vě jsem tehdy dokončil tříleté studium této komunikace u dětí* - na mne udě
lal dojem a zaujal mé Alexův projev. Jak dosáhl tak rychlého a silného zapů
sobení? Jeho konverzace byla vtipná, ale ne více než mnoha jiných hostí.
Osobní kouzlo nešlo vysvětlit ani výjimečným vzhledem. Alex nebyl ani ná
padně hezký, ani fyzicky vynikající v žádném směru.
Tajemství jeho úspěchu jasně tkví v jeho mistrovském umění řeči těla.
Co tento vysoký, plavovlasý třicátník říkal, bylo daleko méně významné, než
jak to říkal. Zatímco Alexův slovní projev byl běžný, jeho užití řeči těla bylo
mimořádné.
Má příležitost objevit více o Alexových působivých společenských schop
nostech přišla o tři měsíce později, když jsem byl požádán o provedeni studijní
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práce o technikách „tichého" prodeje. Jejím záměrem bylo natočit sérii pro
dejních nabídek a provést detailní analýzu neverbálních signálů, které buďto
podporovaly nebo snižovaly úspěch. Alex byl jedním z těch, kdo nabídli zú
častnit se studie. „Mám o toto téma speciální zájem", řekl mi, „protože jsem
záměrně pracoval na své řeči těla, abych se stal zdatnějším obchodním zástup
cem."
Alex vysvětloval, jak si před několika roky uvědomil, že jeho schopnost pro
dat byla tváří v tvář zákazníkovi menší než při telefonickém prodeji. „Nebyl
jsem tak hrozný, jenom méně úspěšný, než jsem věděl, že bych mohl a měl
být," poznamenal. Klíč k záhadě svého nedostatečného úspěchu objevil při
sledování videa ze svatby svého syna. Dlouhý záběr ho ukazoval v hovoru
s otcem nevěsty. „Uhodilo mě do očí, že mé držení těla bylo chabé, mnou
použitá gestikulace nepřiměřená a mé výrazy tváře rušivé a nevhodné. Náhle
jsem si uvědomil, že právě toto by mě mohlo omezovat při prodejích."
Aby si ověřil svoji teorii, Alex si koupil videokameru a studoval nahrávky
sebe samého v různých situacích: během náhodných rozhovorů, při obchodní
nabídce s dvěma či třemi lidmi a během obchodních jednání s celou skupinou
lidí. Po identifikaci svých největších chyb v mimoverbálním projevu se pokusil
o jejich odstranění. „Sledoval jsem hodiny záznamů řečníků všech druhů, po
řízených z vysílání zpráv, instruktážních záznamů a mých vlastních nahrávek
projevů těch. které obdivuji," vysvětloval. „Studoval jsem způsob, jak se pro
fesionální herci prezentují publiku a dokonce jsem navštěvoval hodiny tance
a pantomimy, abych si lépe uvědomoval své tělo. Postupně jsem dosáhl větší
dokonalosti a s tím i větší jistoty. Zakrátko můj úspěch v osobním prodeji
předstihl úspěch prodeje telefonem."
Alexovy úspěchy byly působivé. Stály však daleko více času, problémů,
energie a úsilí, než by většina lidí byla ochotna investovat do zdokonalení své
řeči těla. Snažil jsem se ve své studii objevit, zda by tytéž výsledky mohly být
obsaženy rychleji a daleko snadněji.

Studium neslyšitelné řeči
Ačkoli jsme začali studiem propagačních akcí u skupin čítajících od půl tuctu
kolegů v intimní atmosféře naší kanceláře až k posluchačstvu složenému z ně
kolika set cizích lidí v konferenčním sále. výzkum se brzy přesunul ze zasedací
síně do obývacích pokojů a z poslucháren do baru. restaurací a klubů. Vlastně
kamkoli, kde se scházejí lidé. aby navazovali přátelství nebo jakkoli působili
na druhé.
Výzkum jasně ukázal, že stejné jako u mluveného slova je i řeč těla hladce
plynoucí jazyk se svým vlastním zvláštním tempem, rytmem, slovníkem a gra
matikou. Stejně jako v mluveném jazyce i zde jsou „písmena", která správně
spojena tvoří nevyřčená slova. A tato „slova" jsou pak spojována, aby tvořila
„fráze" a „věty", kterými jsou vzájemné předávány informace. Uvedení vý
sledků do praktického použití během instruktážních kursů mi dokázalo, že řeč

těla může osvětlit rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem ve většině společen
ských střetnutí. Dokonalost v řeči těla však není něco, co bud člověk má vro
zeno, anebo musí navždy bez toho žít. Všechny její signály je možno se naučit,
nacvičit a zdokonalovat.

Řeč těla úspěšných a neúspěšných
Viděli jsme, jak zlepšením své řeči těla dosáhl Alex větších úspěchů ve svém
povolání. Nyní mi dovolte popsat dva jedince, kterým jejich nedostatky v řeči
těla způsobily daleko menší úspěchy, než si jejich schopnosti, znalosti a zku
šenosti zasloužily.
Proč Arnold a Tricia neuspěli.
Než se naučil účinně používat řeč těla, mohl Arnold vstoupit do místnosti, aniž
si ho někdo všiml, a zase odejít, aniž by ho kdokoli postrádal. Přívětivý, inte
ligentní, dobromyslný a vstřícný člověk okolo 15 let nedělal na druhé větší
dojem než stín v uhelném sklepě. Zatrpkle mi řekl. že u nich koloval vtip
o přijíždějícím prázdném autě, ze kterého vystupuje Arnold.
Pro Arnolda, účetního u velké firmy zabývající se výpočetní technikou, tato
neschopnost prosadit se byla však všechno, jen ne zábavná. Byl přesvědčen,
že mu zavinila ztrátu slíbeného postupu, odepřela mu místa, pro která byl ide
álně kvalifikován a nechala ho osamoceného a bez přátel. „Pokouším se s vel
kou námahou přimět lidi, aby si mě všímali a měli mě rádi," vysvětloval smut
ně během počátečního kursu. „Ale z nějakých důvodů si mě nevšímají."
Tricia si naproti tomu nemohla nikdy stěžovat, že by si jí nikdo nevšímal.
Měla podobné společenské a pracovní problémy jako Arnold, avšak ze zcela
odlišných důvodů. Je to dynamická žena hodně přes třicet let, kolegy v práci
přezdívaná Tajfun Tricia. Její přítomnost je tak zdrcující, že pár minut v její
společnosti je zcela vyčerpávajících. Jeden přítel jí jednou řekl: „Musím
se cítit strašně dobře, aby mě těšila tvoje společnost."
Přes svoji vynikající kvalifikaci, výborné pracovní hodnocení a rozsáhlé
zkušenosti Tricia nedělá příznivý dojem při svých obchodních jednáních. Ač
koli je velmi přívětivá, nedokáže udržet bližší vztah. Muže spíše odstrašuje,
na ženy působí příliš autoritativně. Kde je chyba? Jak to, že Arnold, Tricia
a milióny dalších tvrdě pracujících, zkušených a v podstatě přátelských mužů
a žen jsou tak těžko schopni udělat příznivý dojem na druhé?
Prozkoumejme Arnoldovu a Triciinu řeč těla v detailech, abychom viděli,
kde dělají chyby a v čem se my ostatní můžeme poučit. Zde je zpráva, kterou
jsem zpracoval o Arnoldovi po jeho první návštěvě kursu:
Zpráva o Arnoldovi.
Arnold je drobný mladý muž se světle modrýma očima, růžovou
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dětskou tváří a řídkými světlými vlasy sčesanými dozadu z vysoké
ho čela.
Vstupuje do místnosti tiše, téměř omluvně. Jeho pohyby jsou
velmi jemné a poněkud rozčilujícím způsobem nervózní. Čas
od času si křečovitě uchopí a masíruje krk s trhavou, nervózní ges
tikulací. Když s vámi mluví, zdá se, že se vám dívá přes rameno
někam středně daleko, nebo se také dívá na své nohy.
Při řeči jeho obličej projevuje málo živosti nebo výrazu, jeho mi
mika je velmi potlačena. Usměje se jen při málo příležitostech, je
ho rty se sotva otevřou a úsměv se nikdy neodrazí v žádné jiné části
jeho obličeje. Ramena má skleslá a celé držení těla chabé. Ruce
nechává většinou viset podél těla a občas si nervózně škubne za sa
ko nebo kalhoty. Chodí pomalu s pohledem upřeným do země.
V jeho hlasu není žádná barva ani živost.
Tricia, samozřejmě, působila zcela jiným prvním dojmem:
Zpráva o Tricii
Vpadne do místnosti, jako když vstupuje na jeviště. Její gestikula
ce je stejně dramatická jako poněkud rušivá. Během řeči je její tvář
živá a výrazná. Přesto však tyto výrazy jsou často neúměrné tomu,
co říká. Když vypráví zábavnou historku o svém kolegovi, její rysy
náhle přijmou výraz hlubokého smutku, i když pokračuje ve vyprá
vění anekdoty. O pár vteřin později však začne vyprávět velmi
smutný příběh. Vypadá to, jako by její tvář byla jeviště, na kterém
nějací příliš horliví kulisáci vyměňují kulisy, ještě než herci ukon
čili scénu. Obzvláště rozčilující je její zvyk nepustit nikoho k řeči.
Zkusíte-li něco poznamenat, odpovědět, či změnit téma hovoru,
vaše slova jsou prostě přehlušena. Při řeči gestikuluje a divoce má
vá rukama. To je obzvláště nesnesitelné vzhledem k tomu, že ráda
stojí blíže, než je vám příjemné. Když se však pokusíte i jen o málo
ustoupil, okamžitě pokročí vpřed.

Špatná řeč těla je běžný jev
Arnold a Tricia nejsou nijak neobvyklý jev. Dokonce i ti, kdo jsou v tomto
směru daleko více zkušení, většinou nedokážou použít řeč těla tím nejlepším
způsobem. V podstatě má studie ukazuje, že jen 1 ze 100 dospělých lidí
má nějaký vyšší stupeň schopností. Dále dobré verbální schopnosti ještě neza
ručují mimoverbální výmluvnost. Vskutku často jsou profesionální řečníci
mezi těmi neverbálně nejméně schopnými. Můžete si to ověřit prostým vypnu
tím zvuku u televizoru, když sledujete politiky nebo jiné osobnosti s pověstí
14

působivých řečníků. Jakmile je odstraněn účinek jejich slov. to. co zbývá,
je pravidelně daleko vzdáleno působivosti. Většina lidí nejen neumí vysílat
a přijímat mimoverbální signály, ale sotva ví i o tom, že takový subtilní spletitý
systém komunikace vůbec existuje.

Proč je řeč těla tajný jazyk
Jsou tři důvody, proč stále tolik v řeči těla zůstává skryto a proč se cítím
oprávněn nazvat ji tajným jazykem:
1. Její sdělení pracují v podvědomí
Mnohá sdělení v řeči těla probíhají mimo naši normální úroveň vnímání. Pů
sobí v podvědomí a uplatňují silný vliv na to, jak myslíme, jaké máme pocity
a jak se chováme, aniž bychom si byli vědomi, co je příčinou těchto našich
reakcí. Níže uvedené fotografie ilustrují jeden z těchto podprahových účinků
na vědomí. Jste-li muž, podívejte se nejprve na první dva obrázky a řekněte,
kterému dáváte přednost; jste-li žena, použijte druhý pár. Volbu proveďte,
než budete číst dále.

D
Většina heterosexuálních mužů a žen dá přednost B. před A., většina žen
C. před D.. ačkoli obvykle nejsou schopni vysvětlit proč. Vysvětlení je prosté.
Oba tyto obrázky B.. C. byly retušovány tak, aby se zorničky očí maličko zvět
šily. U A. a D. byly retuší zorničky zmenšeny. Jaký rozdíl způsobí tato nepa
trná úprava na portrétech? Jak uvidíme podrobněji dále v této knize, velikost
zorniček kolísá v souladu se stupněm našeho zájmu a fyzického vzrušení. Když
potkáme někoho přitažlivého, naše zorničky se rozšíří. Když jste si vybrali jed
nu z podobenek s rozšířenými zorničkami, bylo to proto, že jste si podvědomé
spojili toto rozšíření s výrazem „zájmu". Protože muž nebo žena na fotografii
se vám jevili „k vašemu obrazu" lépe na těchto snímcích, reagovali jste vřeleji.
Mimochodem, mnoho heterosexuálních mužů shledává, že se jim méně líbí
muž na fotografii C. než D. To je proto, že si vysvětlují uměle rozšířené zor
ničky jako projev sexuálního zájmu ze strany modelu a v pocitu ohrožen
se stávají úzkostnými nebo nepřátelskými. Naproti tomu ženy neshledávají
v obrázku B. žádnou hrozbu a mají sklon mu dávat přednost pro mimořádný
stupeň zájmu vyjádřený rozšířenými zorničkami.
S většinou řeči těla je to podobné. Místo aby se skládala z velkých, snadno
pozorovatelných signálů, jako jsou výraz tváře nebo držení těla, zahrnuje kra
tičká subtilní sdělení, která uplatňují své značné účinky pod normálním pra
hem vědomí.
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Případ chytrého Hanse
Síla těchto slaboučkých neverbálních signálů byla zajímavým způsobem demostrována na přelomu století v případu Hanse - koně, který uměl počítat.
Hanse vlastnil Herr von Osten, Berlíňan, který ho vycvičil na jednoduché
počítání, které kůň prováděl ťukáním předním kopytem. Schopnosti zvířete
byly tak úžasné, že se jeho věhlas rozšířil po celé Evropě. Soudobé zprávy
o tom hovoří jako o fascinujícím a záhadném výstupu. Chytrý Hans nejen
že uměl sčítat, odčítat, násobit a dělit, ale byl schopen řešit i příklady obsahu
jící zlomky a činitele. Aniž by von Osten vyslovil jediné slovo, Hans byl scho
pen spočítat publikum, vyťukat počet těch, kdo měli klobouk nebo brýle nebo
odpovědět na jakékoli dotazy ohledně počtů.
Později se Hans naučil i abecedu a opět vyťukáváním každého písmene ko
pytem dovedl odpovědět na jakýkoli dotaz. Hans rychle upoutal pozornost
vědců a byla zřízena komise, která měla stanovit, zda jde o chytrý trik nebo
o koně-génia. Hans předváděl své umění před profesory psychologie a fyzio
logie, vlastníky cirkusů, veterináři a důstojníky jezdectva. Von Osten byl vy
kázán z místnosti, ale Hans byl stále schopen odpovídat správně s patrnou
snadností. Komise prohlásila za jisté, že kůň opravdu umí aritmetiku a jazyky.
Avšak další, bystřejší komise badatelů učinila konec tomuto přesvědčení. Po
ložili koni otázky, na které nikdo z přítomných neznal odpověď. Například
von Osten byl požádán, aby zašeptal číslo do pravého ucha zvířete, zatímco
další z přítomných zašeptal další číslo do levého ucha. Za těchto podmínek
Hans neodpovídal. Vysvětlení bylo prosté. Hans nebyl obzvláště bystrý, ale
byl velmi všímavý a velice cvičený ve čtení řeči lidského těla. Když Hans začal
odpovídat na otázku, obecenstvo napjalo pozornost. Byl to jen nepatrný pří
růstek vzrušení, nepozorovatelný lidským okem, ale perfektně rozlišitelný pro
koně. Potom, když bylo údery kopyta vyťukáno správné číslo, se lidé opět
uvolnili. Hans zaznamenal změnu v neverbálním projevu a přestal vyťukávat.
„Hansova chytrost", poznamenal dr. Mark Knap, ,,nebyla ve schopnosti vy
jadřovat slova nebo rozumět slovním příkazům, ale v jeho schopnosti reagovat
na téměř nepostřehnutelné a mimovolné podněty ze strany těch, kdo byli ko
lem něj."
2. Příliš mnoho podnětů
Další překážka v rozpoznání důležitosti řeči těla je v úžasném množství mimo¬
verbálních informací vznikajících během i jen krátké komunikace. Ray Bird¬
whistell, profesor zabývající se komunikací na Pennsylvánské Univerzitě, uvá
dí následující myšlenkový experiment, který dokládá, jak mnoho informací
vzniká:
Představte si, říká, dva lidi ve složité komoře, která nám dovolí zaznamenat
veškeré nonverbální informace, které se šíří uvnitř a které tato osádka produ
kuje. Takto by podle jeho odhadu mohlo vzniknout asi 10 ()()() bitu informací
za vteřinu. „Pravděpodobně celoživotní výkony zhruba poloviny dospělé po
pulace Spojených států", dodává, „by byly potřeba k roztřídění informací za
znamenaných v průběhu jedině hodiny interakce těchto dvou subjektů!"
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S takto velkým množstvím informací. jejichž přístupnost přichází v úvahu,
si můžeme dovolit věnoval se pouze jejich nepatrnému zlomku. Kam zaměří
me svoji pozornost, záleží z velké části na našich očekáváních a předchozích
zkušenostech z takovýchto střetnutí. Například policista bude vycvičen zamě
řovat se na jiné mimoverbální signály než jakých si bude všímat lékař, terapeut
nebo náhodný pozorovatel.
Toto filtrování znamená, že pouze nepatrná část dostupných informací
je vůbec uvědoměle pochopena, i když může být pozorována a může dobře
uplatnit svůj podvědomý vliv,
3. Přehlížíme jejich důležitost
Až do věku okolo tří let se děti spoléhají hlavně na mimoverbální komunikaci
mezi sebou, takže ji umějí používat a interpretovat. Pak u nich převládne mlu
vený jazyk, a tak se řeč těla pod váhou slov celkově ztrácí. A přece, ač si ne
jsme vědomi jejího účinku, zůstáváme mu velmi otevřeni. Albert Meharbian,
profesor psychologie na Kalifornské Univerzitě v Los Angeles, vypočítal,
že pouze asi 7 procent porozumění je odvozeno z toho. co je skutečně řečeno,
38 procent pochází z tónu hlasu, kterým je to řečeno, a 55 procent ze signálů
řeči těla.
Důležitost nonverbální komunikace zdůraznil také Ray Birdwhistell, který
odhaduje, že průměrný jedinec používá mluvená slova jen asi deset až jede
náct minut denně, přitom průměrně vyslovená věta trvá okolo dvou a půl vte
řiny. Předpokládá, že když spolu mluví dva lidé, je méně než třetina jejich
komunikace slovní a více než 65 procent významu je předáváno signály řeči
těla. To znamená, že během jedné typické výměny názorů, ať už je to náhodná
konverzace, intimní setkání, důležitý pracovní rozhovor nebo delikátní a roz
hodující jednání, více než polovina vyslaných a přijatých informací bude spíše
v oblasti zrakové než slovní.

Oči jsou hlavní
Jeden z důvodů důležitosti vizuálních informací při jakémkoli rozhovoru a pří
čina, proč úspěchy všech druhů tak často závisí na řeči těla než na verbální
výmluvnosti, vychází z poměru důležitosti zrakového a sluchového systému.
Postaveno před hypotetickou volbu buď ohluchnout nebo oslepnout, více než
95 procent lidí volí ohluchnutí.
Ačkoli je nemožné měřit rozdíly v množství informací shromažďovaných
očima a ušima, určitou představu o jejich relativní důležitosti lze získat porov
náním rozměrů optických a sluchových nervů spojujících je s mozkem. Oční
nervy obsahují osmnáctkrát více neuronů než nervy sluchové, což svědčí
o tom, že vedou asi osmnáctkrát více informací. Navíc sítnice, světlocitlivé
oční pozadí, je sama skutečnou předsunutou hlídkou mozku.
Vzdálenost, na kterou tyto dva systémy pracují, rovněž hodně napovídá.
Ucho je vysoce účinné asi do šesti metrů, přitom jednosměrná komunikace
je možná asi do třiceti metrů pod podmínkou, že rychlost řeči je snížena. Když
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se chtějí dva lidé na tuto vzdálenost normálně dorozumět, rychle se projeví
omezené možnosti sluchu v porovnání se zrakem.
Pro porovnání oko dokáže rozeznat obrovské množstí detailních informací
asi do třiceti metrů a je stále účinné pro lidskou komunikaci i v kilometrových
vzdálenostech.
Relativní rychlosti, kterými zvuk a světlo cestují, jsou 335 metrů za vteřinu
v nadmořské výšce O m pro zvukové vlny v porovnání s 3(K) (K)(l km za vteřinu
u světelných vln. A zatímco rozsah zvukové frekvence, kterou je ucho schopno
zachytit, je mezi 50 a 15 000 kmitů za vteřinu, oko může rozeznat světlo v roz
sahu až 10 000 000 000 000 000 kmitů za vteřinu. Výsledkem toho je, že infor
mace podávané naším zrakem jsou daleko preciznější a jednoznačnější než
ty, které jsou dodávány sluchem. Z toho plynou závěry mnoha výzkumných
pracovníků, že naše oči jsou jako sběratelé informací tisíckrát účinnější než
naše uši. Z toho dále vyplývá, že řeč těla by podobně měla byl v dominantní
pozici před mluveným slovem. Skutečnost, že tomu tak není. se zda být do
velké míry výsledkem sociálního vývoje lidstva.

Řeč těla a levá mozková hemisféra
Jak je dost dobře známo, je levá strana mozku sídlem řeči. Poškození dvou
rozhodujících center - Brocova a Wernickova - má za následek neschopnost
mluvit (expresivní aphasie) nebo rozumět mluvené řeči (receptivní aphasie)
i přes nepoškozený sluchový a hlasový orgán. Levá hemisféra také vyniká
v úkolech vyžadujících logické, deduktivní myšlení a druh technického kou¬
zelnictví, které je tak vysoce ceněno v tomto moderním světě. Výsledná domi
nance levé části mozku může být odpovědná, přinejmenším aspoň z části,
za vyšší zdůraznění slovních signálů oproti zrakovým v lidské komunikaci.
Ale toto přehnané spoléhání na sluch může vést ke zmatkům a nedorozumě
ním, z nichž by se mnohým dalo předejít, kdybychom si byli více vědomi pří
tomnosti řeči těla. „Slova nejen selhávají, podvádějí nebo se ukazují jako zby
tečná," říká specialista na nonverbální komunikaci Warren Lamb. „ale někdy
vyjadřují tak málo, že je lépe dívat se než naslouchat a je to také mnohem
zajímavější."

Použití řeči těla
Jak jsem již vysvětlil, účinné použití řeči těla je stejně rozhodující pro spole
čenský úspěch jako schopnost používat plynně váš rodný jazyk. Ovládnutím
jejích signálů můžete ovládat téměř všechny výměny názorů, ať IV)rmální
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či neformální, intimní nebo veřejné. Metoda, kterou je možno toho dosáh
nout, se jmenuje Management působivosti. Co to je a jak může určit rozdíl
mezi úspěšností a neúspěšností, vám vysvětlím v další části této knihy.
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KAPITOLA DRUHÁ

Technika
managementu působivosti

Není to pravděpodobně jen pouhá historická
náhoda, že slovo osoba ve svém původním významu
znamená masku nebo převlek. Je to spíše uznání
faktu, že každý, vždy a všude, více či méně
vědomě, hraje nějakou roli... Skrze tyto role
poznáváme jeden druhého, skrze tyto role
poznáváme sami sebe.
Robert Park, Race and Culture

Jen pouhá zmínka o managementu působivosti některé lidi přímo děsí. Poklá
dají to za nepoctivost, protestují, že se tím podporuje a prosazuje klam a pod
vod, ničí se spontánnost a skutečně city a lidské bytosti se mění v neupřímně
loutky. Většina těchto kritik se dá rozdělit do pěti hlavních skupin a vzhledem
k tomu, že každý z nás může mít v tomto směru určitě menší či větší pochyb
nosti, bude rozumné tyto kritické názory nejdříve probrat a zvážit.

Kritika č. 1: Je to jen divadlo
Argumentem kritiky je zde to, že management působivosti mění nebo vylep
šuje řeč těla. což vede ke změně přirozeného chování v herectví.
Kupodivu tatáž kritika je zřídkakdy zaměřena na jazyk, výslovnost, řečnic
ké umění nebo na řečnické kursy určené pro zvyšování úrovně mluveného slo
va. Když například učitel učí studenty správné způsoby francouzské nebo ně
mecké konverzace, nejsou žádné připomínky, že je vede špatným směrem.
Přesně totéž lze říci o výuce a používání řeči těla.
Úspěšná komunikace s lidmi pomocí znalosti řeči těla není o nic více herec
tvím než slovní výklad, který chce informovat, přesvědčovat, ovládat nebo po
bavit.

Kritika č. 2: Není to přirozené
Ne. není to přirozené - při prvním použití. Ale stejně tak není přirozený ani
student při prvním použití cizího jazyka, který se učil a procvičoval se v něm
jen krátkou dobu. Zpočátku budou vaše pokusy v používání řeči těla trochu
nejisté a váhavé. Ale už po krátké praxi budete nově naučené signály používat
tak hladce, nenásilně a instinktivně - i když obvykle s daleko lepším účinkem
- jako ty, které používáte od dětství.

Kritika č. 3: Je to manipulace
Ano, je! Ale stejně tak i mluvené slovo. Ať se nám to líbí nebo ne, my všichni
se pokoušíme navzájem jeden druhého manipulovat. Kdykoli se lidé setkáva
jí, pokud to není jen vyloženě letmé a náhodné setkání, pokoušejí se jeden
druhého nějak ovlivnit. Jedním z důvodů, proč je tak těžké pamatovat si něčí
jméno při prvním setkání, je ten fakt, že se v prvních okamžicích tak intenzív
ně snažíme udělat na druhého nějaký dojem, že nevěnujeme dostatečnou po
zornost tomu, co říká.
Kontaktujeme se navzájem, abychom získali něco, co si přejeme, výměnou
za něco, co je žádáno od nás - přátelství, sexuální náklonnost, práci, smlouvu,
duševní posilu, souhlas, dohodu, přízeň, porozumění, informace nebo pocho
pení. Ale v každém případě, podíváme-li se důkladně pod povrch významů
slov, téměř vždy vyjde na světlo nějaký ten prvek manipulace.
Můžeme uvést další porovnání mezi tichou a mluvenou řečí: Představte si,
že se seznámíte na večírku s atraktivní osobou a chcete být viděni v příznivém
světle. Předvádíte se, jak nejlépe dovedete, ze všech sil se snažíte být roztomi
lí, lichotiví, zdvořilí a zábavní. Děláte ty nejlepší vtipy a pronášíte své nejdu
chaplnější anekdoty. Líčíte historky, jejichž hlavním účelem je vytvořit váš
obraz v nejpříznivějším světle, jako odvážného nebo pečlivého, chytrého nebo
roztomilého člověka. Úmyslně a intenzívně se snažíte úspěšně zapůsobit.
Předvádíte to, co sociolog Erving Goffman nazval „fasáda": tu část naší osob
nosti, kterou všeobecně ukazujeme světu. „Bez ohledu na jednotlivé cíle, kte
ré člověk sleduje a na jejich motivaci, která je v pozadí snahy o dosažení těch
to cílů," říká profesor Goffman, „bude jeho snahou ovládat chování druhých,
zvláště jejich kladný vztah k němu - když se nějaký ten jedinec dostane
do společnosti jiných, obvykle objeví nějaký důvod k tomu, aby se snažil
na ně zapůsobit tak, jak mu velí jeho zájmy. '
Přesto se obvykle necítíme být herci nebo neshledáváme, že náš přístup
k věci postrádá přirozenost nebo že někým manipulujeme. Prostě vyjadřuje
me, tak účinné, jak jen umíme, přirozené přání úspěšně komunikovat s dru
hými. Totéž platí pro používání řeči těla v rámci managementu působivosti.
Rozdíl je pouze v tom, že řeč těla obsahuje výrazy, gesta, pohledy, postoje
a pózy namísto slov, vět a frází.

Jediná otázka zde proto je, zda se člověk pokouší ovlivnit druhého účinně
a úspěšně - jinými slovy přesvědčivě - nebo nedostatečně a neúčinně.

Kritika č. 4: Je to neupřímné
Existuje starý vtip George Burnse o tom, co je tajemstvím úspěchu upřímného
jednání: když můžete s úspěchem předstírat, že tak jednáte! Avšak, popravdě
řečeno, v každém rozhovoru je spíše více než méně upřímné neupřímnosti.
„Vypadáte úžasně," ujišťuje zdvořilá návštěvnice svoji vyčerpaně vyhlížející
hostitelku. „Jsi v bezvadné formě," říká jeden starý přítel druhému na setkaní
bývalých spolužáků; přehlížeje jeho odulé břicho a prověšená bedra.
Ani naše osobní vztahy, ani společnost jako celek by nepřežily více než par
hodin, kdyby si lidé navzájem říkali jen naprostou pravdu. Do určité míry
je prvek neupřímnosti vždy obsažen v každém rozhovoru, ať se jedná o mlu
vené slovo nebo o mimoverbální komunikaci.
Ve skutečnosti, jak uvidíme ve čtrnácté kapitole, je daleko těžší oklamat
toho, kdo je zběhlý v používání řeči těla. Téměř před sto lety Freud dospěl
k závěru, že když lidé lžou slovy, prozrazují své nejskrytější pocity spoustou
neverbálních výrazů, které jsou jasně srozumitelné pro cvičeného pozorovate
le. Je-li vaším záměrem klamat nebo podvádět druhé, pak vám řeč těla pomů
že provádět to daleko úspěšněji. Ale stejně tak vám její znalost umožní daleko
lépe si uvědomovat takovéto pokusy ze strany druhých a použít vhodná proti
opatření.

Kritika č. 5: Je to samozřejmost
Kdyby to byla pravda, nebyla by žádná omluva pro to, že nejsme všichni
v umění řeči těla vysoce úspěšní. Bohužel však, jak jsme viděli, tomu tak není.
Porozumění a účinné využití řeči těla není věcí přirozeného rozumu, ale zna
lostí, zkušenosti a praxe.
Kdykoli lidé vyrukují s touto námitkou, připomenu si historku o odborníko
vi na počítače, který se rozhodl vytvořit program, s jehož pomocí by mohl zbo
hatnout hrou na burze. Po léta pracně ukládal do počítače každý fakt zjištěný
o trhu akcií, až jeho databanka obsahovala výtah znalostí tisíců předních mak
léřů. Pak se počítače zeptal tou miliónovou otázkou: Co musím udělat, abych
zbohatl na cenných papírech a akciích? Světla blikala, cívky s pásky se točily,
elektronv běhaly svými mikročipovými cestičkami a nakonec zazářila odpo
věď: „KUP LEVNÉ. PRODEJ D R A H O ! "
Teorie je jasná, uvést ji do praxe v reálném světě je však o něco těžší.
Než si řekneme, jak používat řeč těla v každodenních setkáních s lidmi, po
dívejme se trochu blíže na druhy signálů, které si lidé vzájemně vyměňují,
a na významy, které jsou jimi sdělovány.

KAPITOLA TŘETÍ

Neslyšitelná řeč v akci

Jen proto, že reprezentuje představu, kterou jsme si
sami o sobě vytvořili, je tato metoda ve smyslu role,
kterou se pokoušíme v životě hrát, naším pravdivějším já,
je tím, čím bychom chtěli být... přicházíme na tento svět
jako jedinci, získáváme charakter a stáváme se osobnostmi.
Robert Park, Race and Culture
Zkusme se poučit o abecedě neslyšitelné řeči, abychom viděli rozmanitost in
formací, které dovede předávat a které můžeme použít v managementu půso
bivosti. Neverbální signály můžeme rozdělit do čtyř hlavních skupin:

1. Symboly
Jsou to signály, které mohou být přímo přeloženy do slova nebo slov v rámci
konkrétně užívané významové oblasti. V příkladech uvádíme tato znamení:
vztyčený palec, dvěma prsty naznačené V (vítězství), palec a ukazovák tvořící
O vyjadřují OK - potápěči používají tento signál pro sdělení, že je vše v po
řádku. Napodobení jídla nebo pití znamená hlad nebo žízeň, přiložení obou
rukou k obličeji znamená únavu.
Tři často používané symboly.

Vztyčený palec.
Vše jde skvěle.
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Znamení vítězství.

Vše v pořádku - OK.
Používají potápěči.

