
TELO
GOVORI
ali ze Darwin 

je vedel…



Ena od najbolj znanih knjig  iz leta 1872, ki jo 
napisal Charles Darwin, The Expression of the 
Emotions in Man and Animal, je vzpodbudila 
mnoge moderne študije iz področja neverbalne 
komunikacije in mnoge njegove ideje so bile 
potrjene iz strani raziskovalcev po celem svetu.

Albert Mehrabian, pionir raziskovanja govorice 
telesa, je leta 1950 postavil znamenito formulo, 
ki razlaga da je skupni učinek sporočila sestavljen 
iz 7% verbalne komunikacije (samo besede), 38% 
glasovne komunikacije (ton sporočila) in 55% 
govorice telesa.

Tudi antropolog Ray Birdwhistel je tako kot 
Mehrabian ugotovil, da predstavlja verbalna 
komponenta v osebni komunikaciji manj kot 35% 
in da je več kot 65% komunikacije opravljene 
neverbalno. Kot zanimivost: ocenil je, da smo 
sposobni ustvariti in prepoznati 250.000 različnih 
izrazov na obrazu.  

Po drugi strani sam opažam v praksi, da verbalna 
komunikacija še vedno prevladuje in da smo 
najbolj osredotočeni na to, kaj povemo in manj na 
to, kako povemo oz. kako je sogovornik sprejel in 
razumel naše sporočilo.

V raziskavi iz leta 2007, ki so  jo opravili 
Norvežani v 34 največjih mestih, je pokazala da 
pešči hodijo 10% hitreje kot leta 1997 in da tako 
ženske kot moški govorijo 20% hitreje. Tudi to je 
zrcalo napredka. A se res bolje razumemo? Kaj 
lahko spremenimo? Ali lahko kaj prilagodimo 
sogovorniku? 

Kako?

Kaj sploh je govorica telesa?

Govorica telesa je splošen pojem, s katerim 
označujemo vsakršno sporazumevanje telesa 
z njegovim okoljem. Na želje, ki prihajajo iz 
notranjosti se bo telo vedno pozitivno odzvalo. 
Odziv na ponudbe od zunaj pa je lahko pozitiven 
ali negativen. Signale, iz katerih lahko prepoznamo 
eno ali drugo, imenujemo govorica telesa.

Govorica telesa je potemtakem zunanja refleksija 
našega trenutnega čustvenega stanja. Vsaka gesta 
ali premik je lahko koristen ključ do trenutnega 
čustvenega stanja v določenem trenutku. Npr. 
če ste prestrašeni ali vam je v določeni situaciji 
neprijetno se bo vaše telo odzvalo v smeri 
zapiranja (prekrižani komolci, prekrižane noge ali 
oboje).

Ali obstaja povezava med govorico telesa in 
verbalnim jezikom?

Tako je. Obe sta neločljivo povezani. Vsako besedo, 
ki se mi porodi v mislih, mora moje telo prevesti s 
pomočjo hormonskih izločanj, s sistemom krvnega 
obtoka ali z delovanjem žlez, da jo lahko na koncu 
v prevedeni obliki prepoznamo v kretnjah in gibih. 
Že če pomislimo na neprijetno izkušnjo ali nekaj 
neugodnega, kar nas čaka, razvlečemo usta, kot 
bi ugriznili v limono. Če pa pomislimo na kaj 
obetavnega ali zapeljivega, brez težav zardimo.

Vsaka misel pošlje možganom naročilo, telo pa 
organizirana uresničitev. Če menimo, da ne bomo 
sposobni opraviti naloge, ki smo jo dobili, bomo 
svojemu telesu podzavestno naročili, naj naše 
pomisleke prevede v govorico telesa. 

IZJEMNA MOČ
PRVEGA VTISA

Vsako srečanje je neznanski potencial. Prvi vtis 
je kot lastnoročen podpis. Vtisne se v spomin 
in se v njem lahko nespremenjen ohrani za 
zmeraj. Prvi vtis je nepozaben in zelo težko ga je 
kopirati. Zakaj? Zaradi preštevilnih informacij in 
neznonskega tempa modernega sveta ni časa za 
natančno pretehtavanje vtisov. Vaše sodbe morajo 
biti hitre. Le tako lahko sledimo in razumemo 
svet, se orientiramo in zavedamo, kaj počnemo. 
Kadar koli torej srečamo neznanca, ga s svojo 
mentalno kamero) v trenutku poskeniramo od 
glave do pet. Sliko si naložimo v spomin in jo še 

dolgo časa nosimo s seboj kot podobo novega 
znanca. Zanimivo je to, da to počnemo bolj ali 
manj nezavedno. Možgani si dejansko ustvarijo 
podoben sistem kot ga imamo v avtomobilih za 
navigacijo (GPS). Imenuje se v originalu EMS 
= Emotional Positioning System. EPS zaznava 
trenutno situacijo in jo primerja z veliko količino 
podatkov, ki so shranjeni v našem spominu. Na 
podlagi tega možgani ustvarijo takojšnjo oceno o 
tem ali je situacija pozitivna ali negativna, ali je 
sogovornik sprejemljiv za pogovor ali ni. 

Omenil sem že, da videz in način gibanja sestavljata 
60 – 80 % prvega vtisa, ki si ga ljudje ustvarijo 
o vas – preden ste sploh kaj povedali. in ta prvi 
vtis temelji pretežno na govorici našega telesa. 

AVTOR: 
BOJAN KRAJNC

Pri komunikaciji v živo ni vedno najbolj pomembno kaj rečete kot to, kaj 
vidijo tisti, ki vas poslušajo.



Naslednja stvar, na katero so sogovorniki pozorni, 
je način našega govorjenja (ton sporočanja) in 
vsebina povedanega, nakar se odločijo, v kolikšni 
meri nas bodo spoštovali in kako zanimivi se jim 
zdimo. Preden se nam utrne prva zavestna misel, 
je naš šesti čut že zdavnaj aktiviran. Raziskave so 
pokazale, da se čustvene reakcije sprožijo, preden 
možgani ugotovijo, kaj jih povzroča.  V trenutku, 
ko zagledate človeka, vas preplavi val informacij, 
ki predstavlja temelje, na katerih boste zgradili 
celoten odnos. 

Zmožnost zaznavanja (t.i. perceptivnost) in 
pozornost sta ključa do odkrivanja nasprotij med 
izrečeno besedo in govorico telesa. A obstaja pri 
tem kakšna razlika med moškimi in ženskami?

Generalno gledano so ženske veliko bolj sposobne 
zaznavanja, nenazadnje imajo celo do 70%  boljše 
sposobnosti pri prepoznavanju detajlov (Vir: Eals 
nad Silverman, York University). Janine Willis in 
Alexander Todorov iz Princtona sta ugotovila, 
da si ljudje ustvarimo takojšno oceno (snap 
judgedment) v 10 sekundah o osebi glede tega: 
ali bi mu lahko zaupali, strokovnosti, agresivnost 
in všečnosti. Še bolj pomembno je to, da si ti hitri 
vtisi izredno točni (celo do 70% natančnost). 

Raziskave kažejo, da berejo ženske situacije z 
87% natančnostjo, medtem ko moški to naredijo 
z 42% natančnostjo.  Vzrok leži v različni strukturi 
možganov. MRI skeniranje (magnetna resonanca) 
je pokazalo, da imajo ženski možgani večjo 
kapaciteto za komuniciranje in ocenjevanje drugih  
kot moški. Ženske imajo med 14 in 16 področij v 
možganih, ki so odgovorna za ocenjevanje vedenja 
drugih, moški jih imamo samo 4 in 6. Zdaj lahko 
moški razumemo, kako lahko ženska na družabnem 
dogodku hitro in brez posebnega napora ugotovi 
tip razmerij med udeleženci (kdo je komu všeč, 
kdo ima prav in kdo ne, itd.). Ženski možgani so 
organizirani za multiopravilnost in multisledenje 
– v povprečju lahko ženska naenkrat komunicira 
glede 2 do 4 nepovezanih tem. Predstavljajte si 
moškega sredi ogleda nogometne tekme. Koliko 
stvarem lahko sledi? Za razliko od žensk, smo 
moški veliko bolj osredotočeni tekom komunikacije 
in težje komuniciramo o več temah naenkrat. 

Velike pogajalske ekipe imajo pogosto v svojih 
vrstah prav žensko, ki je odgovorna samo za 
zaznavanje in prepoznavanje govorice telesa 
»nasprotne strani« in išče koristne vzorce 
strinjanja ali neskladja med verbalno in neverbalno 
komunikacijo. 

P O Z O R
POGLEJ ME 
V OČI
 
(1,2,3 - tehnika 
sekund gledanja 
v oči). Oči so 
najmočnejše 
komunikacijsko 
orodje!

ODPRITE 
USTA-
NASMEH 

(smeh je 
nalezljiv, 
dobrovoljen 
prodajalec je 
zmagovalec).

ZDRAVO 

(pozdravite 
energično, kot 
vašega dobrega 
prijatelja).

ODPRTA 
DRŽA TELESA 

(poskrbite zato, 
da boste sami 
najprej odprti. 
Zato dajte roke 
na mizo in 
odprite dlani). 

RECITE 
HVALA Z 
RAZLOGOM, 

ki naj se čuti, da 
je iz srca, bodite 
čim bolj 
konkretni (hvala 
za čas, hvala za 
priložnost, da ste 
me poslušali, 
hvala za 
konstruktivna 
vprašanja, hvala 
za … vedno, ko se 
nam nekdo 
zahvali, se dobro 
počutimo). 

ZANIMIVOST

Mnoge raziskave v 70 in 80 
letih so pokazale 2 pomembni 
stvari, ki sta pomembni v 
poslovni komunikaciji in 
pogajanjih:

90%
PRVEGA VTISA O NAS 
SI LJUDJE USTVARIJO 
V PRVIH 4 MINUTAH 
SREČANJA.

60-80 % 
PRVEGA VTISA ZA 
POGAJALSKO MIZO 
BO SESTAVLJENEGA IZ 
NEVERBALNIH ZNAKOV, 
GOVORICE TELESA.

Zelo redko dobimo drugo priložnost, da popravimo prvi vtis.

5 STEBROV USPEHA ZA 
USPEŠEN ZAČETEK

Preden stopimo v kontakt s stranko se spomnimo 
temeljev uspešne, pozitivne komunikacije, brez 
katerih bo vsebina sporočila sekundarnega 
pomena :



Bostonski raziskovalni center je opravil temeljito 
raziskavo vpliva tako imenovanega prilepljenega 
pogleda. Raziskovalci so mešane pare naključnih 
prostovoljcev prosili, naj se 2 minuti pogovarjajo 
o čemer koli. Enemu iz para so naročili, naj 
šteje kolikokrat bo partner pomežiknil – in ga z 
zvijačo prisilili, da je partnerju strmo gledal v oči. 
Drugemu niso dali nobenih posebnih navodil, 
vendar so se po opravljenem pogovoru osredotočili 
prav nanj. Vsi brez izjeme so bili zelo navdušeni 
nad spoštovanjem in zanimanjem, ki jim ga je med 
pogovorom izkazoval partner – ki pa je v resnici le 
zbrano štel pomežike.

Večini ljudi zahodne civilizacije neposredni očesni 
stik sporoča zaupanje, znanje in pripravljenost za 
sodelovanje.

VAJA S SVINČNIKOM 
ZA BOLJ PRIJAZEN IN 
DOSTOPEN IZRAZ NA 
OBRAZU
Smeh povezuje ljudi. Robert Provine iz Univerze v 
Marylandu je ugotovil, da je 30 krat bolj verjetno, 
da se bodo ljudje smejali v družbi kot pa če so sami. 
Vpliv smeha je neverjeten: ljudje se namreč 
smehljamo, ko smo zadovoljni, vendar se počutimo 
bolj zadovoljne tudi, ko se smehljamo. Ta vpliv 
deluje,  če se smehljaja zavedamo ali ne. 

Poskusite vajo s svinčnikom: med zobe položite 
svinčnik in ga držite tako, da se ustnice ne dotikajo 
svinčnika. Držite najmanj 1 minuto. Po tem času 
vzemite svinčnik iz ust in se poglejte v ogledalo. 
Opazili boste, da se vam je spodnji del obraza 
sprostil in da vam ustnice samodejno »vleče« v 
nasmeh. Bodite pogumni in naredite to vajo pred 
naslednjim sestankom.

Smeh v prodaji med otvoritveno fazo ustvarja boljše vzdušje in prinaša 
boljše rezultate in večjo prodajo.

Ne pozabite, da ste VI ključni del strankine nakupovalne izkušnje in kot 
taki tudi del izdelka/storitve, ki ga kupuje. Najprej vedno prodamo sebe, 
šele nato se začne aktivna prodaja izdelka ali storitve.

Zanimivo je, da povečano zadovoljstvo ne izgine 
takoj, ko se ljudje nehamo smejati. Zadrži se in 
pozitivno vpliva na številne dejavnike našega 
vedenja, med drugim na odnose z našimi 
strankami!

Zakaj je smeh nalezljiv? Zato so krivi zrcalni 
nevroni, ki poskrbijo zato, da avtomatično 
kopiramo obrazne izraze, ki jih vidimo pri drugih. 
Številne raziskave so pokazale, da bolj kot se 
smejiš, več pozitivnih reakcij prejmeš od drugih.

3 ZLATA PRAVILA ZA 
UČINKOVITO BRANJE 
GOVORICE TELESA:
1. Glejte celoto  
 
Npr. praskanje po glavi lahko pomeni laganje, 
negotovost, pozabljivost ali celo prhljaj.

Če pogledamo primer za osebo, ki kritično presoja 
in ni navdušena nad tem, kar sliši: roka podpira 
glavo, prsti čez usta, kazalec proti ušesu, tesno 
prekrižane noge in roke, glava je usmerjena 
navzdol. To pomeni:

• „ Ne strinjam se”

• „ Ni mi všeč,
         kar slišim“



2. Iščite skladnost  

Ko so besede in telesna govorica v konfliktu, 
ignoriramo tisto kar je bilo povedano (še posebej 
ženske, ker so bolj dovzetne za branje govorice 
telesa). Npr: politik govori kako odprt je do novih 
idej mladih ljudi, hkrati pa ima roke prekrižane na 
prsih in glavo usmerjeno dol.

3. Upoštevajte okoliščine in 
     kontekst 

Npr. če ima nekdo prekrižane roke čez prsi, ga 
lahko zebe. Gestikulacija in čustva so direktno 
povezana (če nas je strah, se povlečemo v sebe).
Ali lahko govorimo o nekaterih osnovnih reakcijah 
telesa? Lahko izhajamo iz nekaterih osnovnih 
reakcij. Vzemimo za primer najenostavnješe 
oblike kretenj: odprte in zaprte. Odprte kretnje 
nastanejo vedno takrat, kadar občutimo pozitivne 
dražljaje. Če prenesemo takšne občutke na telo, se 
zgodi naslednje: koža se sprosti, roke se razpro, 
dlani se obrnejo navzgor mehkega trebuha ali 
zgornjega dela telesa nam ni treba zaščititi z 
rokami, iz katerih bi zgradili pregrado. Če je naše 
telo nepomično oziroma negibiljivo, izražamo z 
njim zaprtost, tudi previdnost in strah. Roke se 
zaščitinško pomikajo pred telesom.

Vaja s telesno držo:

1. Preizkusite zaprto, negativno držo (ramena dol, 
priprite oči, spodnja ustnica navzdol, pokrčeni 
komolci). Kaj občutite? Skušajte zdaj misliti na 
kaj lepega? NE GRE, ker telesna drža preprečuje 
pozitivne misli in čustva.

2. Preizkusite pozitivno držo (sprostite mišice, 
odprite oči, dvignite brado, ustne kotičke, ramena 
nazaj, roke ob telo in nekajkrat globoko vdihnite. 
Kaj občutite? Pozitivna, zavestno vzravnana drža 
izboljša počutje duha in stanje misli.

MOČ JE V VAŠIH DLANEH
Dlani so najpomembnejše evolucijsko orodje 
človeka in imajo več povezave z možgani kot 
katerikoli drugi organ.

Med govorjenjem ne pozabite opazovati, kako 
se sogovornik odziva na vaše besede. Se smeje? 
Kima? Ima dlani obrnjene navzgor?

Odprte, vidne dlani bolj ali manj v vseh kulturah 
izražajo odprtost in poštenost.

ZA PRODAJO: glejte vaše kupce v dlani, ko 
ugovarjajo in iščejo razloge, zakaj ne morejo kupiti 
vašega izdelka. Če so dlani odprte, govorijo resnico. 
Če skrivajo dlani, nekaj prikrivajo. Če skrivajo dlani 
v žepe, potem se o tej temi ne želijo pogovarjati. 

ODPRITE SVOJO DRŽO
S prekrižanjem rok čez prsi ustvarimo nezavedno 
bariero, tudi če mi to naredimo iz občutka ugodja. 
Ne gre samo zato, kako se mi počutimo, ampak 
kako to drugi zaznavajo. Karkoli stisnem na 
prsi, deluje tako (tudi če v roki držim npr. mapo ali 
vzorec).

Pazite na situacije, kjer stranka nenadoma prekriža 
roke, ker s tem izraža, da se z nečim ne strinja ali ji 
ni všeč. Preverite!

ZA PRODAJO: stranke prekrižajo komolce na 
prsih, ko jim nekaj ni všeč, se ne strinjajo. 

Zato potrebujete dober „ice breaker“ na začetku, da 
jim razvežete komolce in tako aktivno vplivate na 
potek razgovora.

Telo bo vedno sledilo umu, kar se ne da kontrolirat!  
Velja tudi obratno – telo sledi umu.

• Spremenite držo telesa  - Spremenite tok misli
• Spremenite tok misli  - Spremenite vedenje
• Spremenite vedenje -  Spremenite rezultat



TRENING BRANJA 
GOVORICE TELESA
 
KAJ SPOROČAJO
SOGOVORCI?  

MANAGEMENT 
IN PRODAJA
BM CONSULTING 
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POMLAD 2014  //  ŠTEVILKA 40

Najbolj obrambna drža med vsemi zaprtimi držami, ki izraža negativen, celo rahlo 
sovražen odnos do prodajalca - pazite na stisnjene pesti v rokah. S to stranko boste 
težko razvili dialog, če ne boste nič spremenili v vaši komunikaciji.

Dvojni prijem, ki dokazuje, da se stranka 
počuti ob vas zelo nelagodno in da ne bo
kupila.

Dvignjen palec v prekrižanih rokah - oseba misli, da obvladuje situacijo, zato je 
primerna tudi za razvijanje nadaljnje diskusije. Vendar previdno: lahko pomeni
tudi posmeh in izraz nespoštovanja.

Vaša stranka ni navdušena nad tem, kar 
sliši in zato kritično presoja. Roka podpira
glavo, prsti čez usta, kazalec proti ušesu,
tesno prekrižane roke in noge, glava je 
rahlo usmerjena navzdol.

KUPOLA - stranka izraža veliko samozavest, 
ima občutek da ima vse odgovore. Če kupola 
sledi več pozitivnim signalom (npr. kimanje, 
odprte dlani, nagib naprej, glava gor), je to
dober signal za nakup. Če kupola sledi več 
negativnim signalom pa pomeni nasprotno.

Pripravljenost na odhod, kar dokazuje drža 
nog, ki so pripravljene. To je očiten znak, da 
je konverzacije konec in slab znak za nakup.

Zaprta drža, roke prekrižane na mizi. Vaša 
naloga je, da odprete držo telesa. Ne pozabite: 
telo vedno sledi umu in obratno.  Kako lahko 
odprete zaprto držo rok vaše stranke? Dajte 
jim nekaj v roke in to na način, da se bodo
morali rahlo nagniti k vam (npr. prospekt, 
katalog, vzorec…) ali jim dajte nekaj za delat 
(obrazec za izpolnit oz. nekaj podobnega)

• Če nas sogovornik nepremično gleda v oči, 
''odnesemo'' svinčnik proč od oči, da
 preusmerimo pogled.

• Če pa želimo, da bi bil sogovornik bolj 
pozoren na našo obrazno mimiko in oči, 
naredimo ravno obratno.

TRENING BRANJA
GOVORICE TELESA:
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3. Škarje: nimam komentarja, vendar nikamor 
ne grem.

4. Odprte noge: samozavest, sigurnost, odprtost.
5. Prekrižane roke in noge: nimaš šans.
6. Številka 4: pripravljen na debato (bodisi 

argumentacijo ali konflikt). 
7. Številka 4, s tem da se z obema roka držim za 

piščal: trmast, konkurenčen, zavračam tuje 
mnenje.

8. Zaklepanje gležnjev: negotovost, strah, 
negativna čustva. Če je to stranka, uporabite 
pozitivna vprašanj odprtega tipa, da se 
odprejo ali spremenite sedežni red.

9. Oklepanje ene noge: bojazljivost, plahost.

NE POZABITE NA NOGE

Ker so noge organ, ki je najdlje od uma, imamo 
tudi najmanjši vpliv na njih. Zato se jih najmanj 
zavedamo. So izjemno uporabna pri pogajanjih. 
Zato poglejte pod mizo. Noge imajo 2 osnovna 
namena: da nas premaknejo naprej ali da bežijo. 
Tako torej razkrijejo ali bi oseba raje ostala v 
komunikaciji ali odšla.

1. Ena noga naprej: kažemo, kam bi radi šli.
2. Prekrižaš nogo stoje: zaprtost, podrejenost, 

obramba.

7 NAJPOGOSTEJŠIH
GESTIKULACIJ PRIKRIVANJA
Pretirano dotikanje določenih delov obraza: nosu, ušes, ust, oči, vratu ...
Ko ljudje lažejo, se manj smejijo.

NAJPOGOSTEJŠE
EVALUACIJSKE GESTE
Znaki za razmišljanje, zamišljenost (ne)strinjanje…

a) Dotikanje nosa: oseba ni zadovoljna, saj se stvari niso 
začele, tako kot bi si želela (Clinton vs. Monika Levinsky)

b) Roko pred usta c) Drgnjenje vratu s 
palcem: dvom/negotovost

e) Drgnjenje očesad) Primeš se za uho: 
tega nočem slišati

f) Blinkanje z očmi: 
je bolj pogosto 
(normalno je 6 do 8 
na minuto)

g) Potegneš si 
ovratnik: če je oseba 
jezna, frustracija

1. Glava počiva na dlani - pesti, 
kazalec usmerjen navzgor, glava z
ravnana – zanima me

2. Glava počiva na palcu, sredinec čez 
usta, kazalec navzgor – negativne misli, 
sem zelo kritičen

6. Drgnjenje vratu od zadaj: ne govori 
mi tega (tisti, ki to vedno delajo so bolj 
negativci in kritičarji)

3. Podpiram brado s palcem, roka v 
pesti: odločam se

4. Podpiram brado v skledici: 
presojam/odločam se

5. Glava počiva na pesti ali se celo 
nagne na stran: dolgčas



PRODAJA: kadarkoli tej drži sledi še dotik brade 
(torej odločam se), potem se stranka odloči za 
nakup. 

Obratno: če se stranks dotakne brade in potem 
prekriža roke, potem ne kupi!

Zagotovo se kdo od sprašuje » Kako to, da ta članek 
piše moški, če smo ženske pri tem bolj uspešne?«. 
Odgovor je preprost: branje in prepoznavanje 
telesnih signalov in kretenj je možno natrenirati. 

Kako trenirati?

• 15 minut na dan opazujte ljudi pri 
komunikaciji v različnih situacijah in berite 
(letališče, poslovni sestanki, kavice…)

• Izklopite zvok na TV in glejte film
• Vadite vsak dan in v vsaki možno situaciji in 

branje govorice telesa vam bo prišlo v kri.
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KAJ SPOROČAJO
SPODNJI
SOGOVORCI?  

Stranka vam 
je naklonjena, 
imate zelo 
dobre možnosti 
za prodajo.

Pripravljen na 
debato (bodisi 
konstruktivno,
bodisi konfliktno). 
To je drža, ki izraža 
mladostnost in 
hkrati dominanco.

Moč je v vaših dlaneh. 
Glejte vaše kupce v dlani, ko
recimo ugovarjajo in podajajo 
razloge, zakaj ne morejo kupiti 
vaših izdelkov. Če so dlani odprte
in na mizi, govorijo resnico. Če 
skrivajo dlani pod mizo, potem nekaj 
prikrivajo.  Vi kot prodajalci 
vedno odpirajte dlani navzgor, 
to je znak sprejemanja.



10 ZMAGOVALNIH 
STRATEGIJ GOVORICE 
TELESA, KI VAM BODO 
PRINESLE PREDNOST:
1. Pokažite dlani.

2. Prste skupaj…

3. Komolce ven (s tem kažete iskrenost, 
poštenost).

4. Ohranite razdaljo.

5. Zrcalite sogovornikovo govorico telesa.

6. Prilagodite hitrost govorjenja.

7. Nikar ne prekrižajte rok ali nog.

8. Dotaknite se sogovornikovega komolca           
(če lahko).

9. Ponovite sogovornikovo ime.

10. Nikar se ne dotikajte svojega obraza.

Vse nešteto vadite, vadite, vadite.

NAJ VODO NEGATIVNOSTI 
IZPODRINEJO KAMENČKI
POZITIVNOSTI
Zamislite si, da so vaše trenutne navade in načini 
razmišljanja glede življenja kot voda v vedru. 
Vedro so v pretežni meri napolnili drugi – starši, 
učitelji, mediji, vrstniki.

Zdaj pa si zamislite, da sleherna nova spretnost, 
ki ste jo osvojili in sleherni pozitivni način 
delovanja, ki ste ga prevzeli na podlagi tega članka, 
predstavljata kamenček, ki ga vržete v vedro. Voda, 
ki jo kamenček izpodrine, predstavlja trenutne 
negativne navade in načine delovanja. Prej ali slej 
bodo kamenčki izpodrinili večino vode in vaše 
vedro bo polno pozitivnih spretnosti, načinov 
delovanja in razmišljanja in nenazadnje navad, ki 
vam bodo dobro služile tako v službi kot doma.

Knjiga - David Brooks, The Social Animal. A Story 
of How Success Happens, Short Books, 2011

Knjiga - Allan and Barbara Pease, The Definitive 
Book of Body Language, Manjul Publishing 
House, 2011

Za rešitve lahko kontaktirate avtorja članka: E: bojan.krajnc@lopis.si

3. Grizljanje zgornje ustnice 

1. Stiskanje zob

2. Grizenje nohtov

4. Spodnja ustnica 

5. “Podpiranje” nosu, brade 

6. Drgnjenje dlani 

7. Pretrkavanje stopal

8. Pretrkavanje prstov, kuli 

TEST ZA ZAKLJUČEK: 

9. Konstantno smejanje 

10. Povešena ramena, glava 

11. Glava na stran

12. Dotikanje nosu ali ušes

nervoza, skrb  (vprašajte jo nekaj, da izveste, kaj 
je narobe)

ženska (znak zapeljevanja)

ujet v situacijo, ne najde rešitve, treba mu je 
pomagati

nestrpen, tečno mu je, mudi se mu

lažna samozavest, ni toliko zaverovan v sebe 
kot izgleda, maska

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

13. Skrivanje dlani izražanje tega, da neke informacije skriva, 
prikriva= 


