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Általános testbeszéd jelek II. rész 

 

Ami a könyvekből kimaradt… 

 

A személyes tér 

 

Amennyiben állva folyik a beszélgetés érdemes egy kis kísérletet tenni. Abban az esetben, ha 

az ember hagyja, hogy a másik fél döntse el a személyes tér mértékét, rendszerint az illető 

közelebb fog állni az emberhez, mint ha az ember saját maga szabná meg ugyanezt a 

személyes teret. Ha ez megtörténik az rendszerint a bizalom és az érdeklődés kimutatása. 

108. ábra 

  

 

 

 

 

 

 

108. ábra: a csók közben érdemes 

megnézni, hogy milyen nagy a 

távolság a pár között hastól lefelé. 

Ha az alsó testrészük is közelebb 

lenne, akkor az nemi vágyról is 

árulkodna. Így viszont ha a képen 

egy pár látható, akkor nincs meg 

az összhang. 
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A kézfogás 

109. ábra (Obama és McCain volt elnökválasztási ellenfelek.) 

 

110. ábra      111. ábra 

                

109 és 110. 111. ábra: Domináns kézfogás: a tenyér lefelé mutat. Itt az illető felül akar 

kerekedni.   

Hogyan reagáljunk? Bal kezünkkel fogjuk meg a másik kezét a kézfogás közben és 

„egyenesítsük ki.” Ez rögtön egyenlő viszonyt eredményez a két fél között.   
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112. ábra Nem engedik a dominanciát. 

 

Nem engedik a dominanciát. Mindkét fél megfogja a másikat a másik kezével is és nem 

engedi, hogy csak a másik fél tegye. 

 

 

 

113. ábra Nem engedik a dominanciát. 

 

Nem engedik a dominanciát. Obama közel hajol, miközben Medvegyev elhajol Obamától, 

ezzel nem engedi a személyes terébe. + Mindkét fél megfogja a másikat a másik kezével is és 

nem engedi, hogy csak a másik fél tegye. 
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114. ábra 

 

Szereti a másikat – közel hajol + szemébe néz. A nőtől az érintés kifejezetten a szimpátia jele. 

 

 

115. ábra 

 

Nem mutat erőt. Lefelé néz (Ázsiában ez annak a jele – nem csak ott, hogy a másik az 

erősebb, és tisztelem a másikat.) 
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116. ábra 

 

Gadhafi behúzza Obama kezét a saját intim szférájába. 1- vagy azért mert nem érzi magát 

biztonságban és így kompenzál, 2 – a saját kultúrában nincs akkora jelentősége a személyes 

térnek vagy 3 –dominanciát akar mutatni, azzal, hogy így kizökkenti a másikat. 

 

117. ábra - Kézfogás két kézzel 

 

Megengedett a két kézzel érintés, nem a dominancia jele –a férfi jóval idősebb, mint a nő és a 

szeretetét, barátságát fejezi ki. (Barátok közt is megengedett.) 
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118. ábra - Kézfogás szemkontaktus nélkül 

 

Itt elég egyértelmű, hogy mennyire őszinte a kézfogás. 

 

119. ábra 

 

Ha valaki belép az intim szférába kézfogás során, akkor az ember hajlamos oldalra nézni (a 

kényelmetlen helyzet és a konfrontálódás elkerülése miatt) viszont a szemkontaktus nagyon 

fontos a kézfogásnál, tehát tartsuk tiszteletben az intim szférát. 
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ARANYSZABÁLYOK 

  

 

 

 Nézzünk a másik szemébe. 

 Mosolyogjunk. 

 Állva fogjunk kezet, soha ne ülve. 

 Legyen szabad a jobb kezünk, ha tudjuk, hogy találkozunk valakivel. Ne a 

kézfogás előtt vegyük el onnan a táskát, esernyőt, stb. 

 Testünket fordítsuk szembe kézfogáskor, ne oldalra nézzen a testünk. 

 Kezünk legyen egyenes a kézfogásnál és a kézfogás során a tenyerünkkel 

is érintsük meg a másik tenyerét.  

 Szorításunk legyen „normális”, se túl erős, se túl gyenge. 

 Mikor kezet fogunk, 1-2 másodpercre tartsuk meg a kézfogást és közben 

vagy mielőtt elengednénk a másik kezét, mondjunk valami hasonlót, mint 

pl.: „Örülök, hogy megismerhetem.”  

 Mikor elengedjük a másik kezét tartsuk meg a szemkontaktust, 

semmiképpen se nézzünk lefelé vagy másfelé.  
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Nyílt és zárt testhelyzet 

 

120. ábra - Kezek a felső karon 

 

A kéz a könyököt vagy a felső kart „karolja át.” Ez a félelem, bizonytalanság kifejezése. 

Olyan mintha saját magát ölelné, vigasztalja-erősíti valaki.  (Miközben védi a felső testét a 

keresztbe tett karokkal.) 

 

121. ábra 

 

Ez is hasonló az előzőhöz, olyan mintha valaki más ölelne át bennünket pl. szülők, és ezt 

utánozzuk. 
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A tükrözés 

122. ábra 

 

 

123. ábra 
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124. ábra 

 

 

122, 123 és 124. ábra: egy apró trükk, amivel a másik fél defenzív hangulatát befolyásolni 

tudjuk: az utánzás vagy ahogy még ismerik, a tükrözés. Továbbá ez az egyik legjobb mód 

arra, hogy szimpátiát keltsünk a másikban, csupán a testbeszédünkkel. Általában ha hasonlít 

valaki saját magunkra az szimpátiát vált ki.  

 

Ha valaki defenzív hangulatban van és keresztbe tett karokkal ül/áll előttünk úgy tudunk 

változtatni, hogy ha pozitív jeleket küldünk az irányába és így ő is meg fog nyílni. Itt a 

legfontosabb, hogy magunkban ne érezzünk unszimpátiát a másik ember felé. Nem kell 

„szeretetet” sugározni az irányába, csupán legyünk nyitottak és ez testbeszédünkben is 

látszódjon. Ilyen lehet a nyitott tenyér, egy apró mosoly. Ezekre a jelekre kis idő elteltével az 

illető is reagálni fog és a mi testbeszédünket fogja részben vagy akár teljes egészben utánozni. 
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Ülő testhelyzet 

 

125. ábra      126. ábra 

              

Általánosságban elmondható, hogy minél „szűkebb” az ülőpozíció annál jobban 

észrevétlenebbé szeretné magát tenné az illető. Ugyanez igaz az ellenkezőjére is. 

                                                  127. ábra – Birtokba vétel 

 

Birtokba vétel jele. Ez a pad már az enyém. Plusz nyitott lábtartás. Kéz a belső combon. 

128. ábra 

 

Feszült üléshelyzet, kezek összezárva, test előredől. 
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129. ábra 

 

Albert, Monaco hercege és jegyese Charlene Whittstock a polgári ünnepségen. Albert nyugodtnak 

tűnik, de Charlene idegesnek látszik. Kezei összekulcsolva, lábak szorosan összezárva, nem dől a 

támlának, hanem egyenesen felül. Vajon jól érzi magát? 

 130. ábra 

 

 

A széktámla a test előtt, lábak nyitva. Irányítani akar, de egyúttal védekező póz is. 
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Álló testhelyzet 

131. ábra      132. ábra 

         

Az, hogy a sportban egy csapatkapitány milyen testbeszéd jeleket küld a társai felé befolyásolja a 

végeredményt.  Ezt izopraxizmus-nak nevezik (antropológiai kifejezés), amikor vonzódunk 

ugyanahhoz az energiához. Imitáljuk annak az embernek a viselkedését, akit nagyra értékelünk. 

133. ábra - Testsúlyáthelyezés 

 

Ha valaki a testsúlyát gyakran az egyik lábáról a másikra helyezi, azzal a belső 

kényelmetlenségét leplezi, csakúgy, mint amikor valaki állva hintázik. 
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134. ábra – Állva hintázik 

 

 

135. - A csípőre tett kéz 

 

A csípőre tett kéz. Fontos, hogy milyen helyzetben helyezkednek el az ujjak, merre mutatnak.  Itt a 

jobb kéz a „szokásos” pozícióban, domináns „alfa típusú személyiség jegy”, ujjak előre néznek,  „kiáll 

saját magáért” –érezvén, hogy bizonyítani kell magát (állatvilág – nagyobbnak kell tűnnöm) - mindez 

nem feltétlenül negatív értelemben. A bal kéz ujjai viszont lefelé néznek, ami öntámogató, önsegítő 

érzelmekről árulkodnak – „béta típusú személyiség jegy”.  (Mindez jelentheti azt, hogy éppen egy 

átalakuláson megy keresztül az illető vagy éppen történt vele valami, ami ezt a vegyes érzelmet 

kialakította.) 
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Gyakori test - és arckifejezések 

136.  ábra - Undor 

 

Undor:  Egy híres póker játékos (Negreanu) reakciója egy sikertelen játék után. Ajkak 

összehúzva, szemöldök összehúzva. 

137. ábra - Undor 

 

Undor: Christine Lagarde, IMF elnök, volt francia pénzügyminiszter reakciója egy 

konferencián. A hölgy még el is húzódik, hogy még jobban kifejezze nemtetszését. Lényeges 

viszont, hogy a szemhéjjak nincsenek összehúzva, hanem felemelkednek. Nem haragszik, 

inkább nem tetszik neki és nem hiszi el azt, amit hall vagy lát. 
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138. ábra – Megvetés 

 

   Megvetés: Gadhafi volt Líbiai elnök azt jelzi OK. De az arcán jól látható az enyhén 

felhúzott ajak, ami megvetésről árulkodik. Ilyenkor mindig a negatív jel az igaz. 

 

139. ábra – Félelem 

 

Félelem: Kezek a száj előtt összezárva. Szemek kitárva. (Tárgyalóterem –vádlott a fotón) 
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140. ábra – Idegesség 

 

Idegesség: Ajkak összeszorítva. (Tárgyalóterem – vádlott a fotón.) 

141. ábra – Idegesség 

 

Idegesség, kényelmetlen helyzet: hát vakarása- a megnövekedett véráramlás következtében. 

Kényelmetlenül érzi magát. 
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142. ábra – Fej/test hirtelen elmozdulása 

 

Obama reakciója egy feltett kérdés közben. A fej egy kissé elfordul, ami egyértelmű jele 

annak, hogy valami nem tetszik az embernek, hiszen elfordul tőle.  (Elfordulunk attól, aki 

nem szimpatikus, nem bízunk meg benne stb. Vagy hátrahúzódunk, a fej is.) 

 

 

 

 

143. ábra – Harag 

 

Harag: A vádlott reakciója, miután az egyik esküdt nyíltan kijelentette, hogy a nő bűnös. A 

nő alsó állkapcsa picit kitolódott miközben ránézett az esküdtre. 
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144. ábra – Agresszió/feszültség 

 

Agresszió/feszültség: ökölben a kéz (a lánynál.) (Részlet a „Közösségi háló” című filmből, 

amikor a pár véglegesen szakít.) 

 

145. ábra – Az ujjak összeszorítva 

 

Háttér info. : Mel Gibson ex-nejének  reakciója  arra a kérdésre, hogy minek vette fel a 

kagylót, miért válaszolt a telefonhívásokra.  (Azért, mert a valóságban rögzítette azokat). A 

reakcióból látható, hogy a nő meglepődött  (-arckifejezés), hogy ezt megkérdezte tőle a 

riporter– magyarázkodik, az ujjai össze vannak szorítva, ami a harag/feszültség jele, a másik 

keze kinyújtva, mintha magyarázkodni/mentegetőzni szeretne . 

Az ügyvéd azon nyomban próbál közbeavatkozni és menteni az ügyfelét, de a teste 

eltávolodik a nőtől – tudatalatti reakció. 
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146. ábra - Idegesség/feszültség 

 

Iker Cassilas (bal oldalon) világbajnok spanyol kapus „rágózó” pillanata. Sokan tesznek úgy, mintha 

rágnának valamit feszültségükben, akár a szájukat belülről is. (Ehhez hasonló, ha valaki az alsó ajkát, 

körmét rágja, vagy akár rágógumit.) Ha valaki beszélgetés közben teszi ezt a gesztust, akkor az inkább 

a megtévesztés jele és nem az idegességé. Itt egyszerűen Casillas a tömeg előtti feszültséget próbálja 

kompenzálni. 

 

147. ábra - Nyugtalanság/feszültség 
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Megtévesztés, hazugság, kényelmetlen helyzet 

 

148. ábra – Ezt a három gesztust érdemes figyelni. 

 

 

149. ábra – A fülcimpa 

 

 

Meghúzza a fülcimpát, mintha megvakarná. (Vagy a fül tetejét befelé dönti, mintha el akarná 

takarni a fül bejáratát.) - Valami aggasztja az illetőt vagy 2 - már eleget hallott és ő akar 

beszélni. 
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150. ábra – Nem tetszik, nem ért egyet azzal, amit lát vagy hall. 

 

Megjegyzés: A nőknél rejtettebb formában mutatkozik ez meg sokszor, pl. úgy hogy a 

szemük alsó részét vakarják meg vagy az arcdomborulat felső részét. 

 

 

151. ábra 

 

Reakció miközben a másik játszik az asztalon. Nem tetszik, amit lát. 
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152. ábra 

 

Nem tetszik neki az, amit hall… (vagy nem hisz neki) 

 

153. ábra 

 

Reakció egy rosszul sikerült snooker lökés után. 
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154. ábra 

 

Johnny Depp negatív reakciója. 1 - Ajkak kissé összehúzva 2-homlok összeráncolva 3 – kéz a 

szemöldököt vakarja 

 

155. ábra 

 

Mindkét esetben eltakarhatja az illető a száját, (egy ujjal, több ujjal, egész kezével, vagy akár 

mint színlelt köhögéssel) ha ő maga mond valótlant vagy olyat hall. 
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156. ábra - Ezt most lesöpröm.                         157. ábra Ezt most lesöpröm. 

     

Lesöpri a gondolatait/ a mondanivalót? Elhiszi, amit mond vagy amit hall? 

 

 

 

 

158. ábra – Fej/fül vakarás      159. ábra – Fej vakarás 

           

Ezzel most én nem értek egyet.                             Ebben nem vagyok annyira biztos. 
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A hátul lévő férfi reakciója a beszéd közben: 

160. ábra 

 

Úristen, Ezt nem hiszem el. 

161. ábra 

 

Elég már! 

162. ábra 

 

A végén, a fej oldalra biccentve,   kéz támasztja a fejet– egyet nem értés jele. 
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A test és a lábfej iránya 

163. ábra 

 

A test merre néz? Most nincsenek azonos hullámhosszon. 

 

164. ábra 

 

A lábfejek iránya: A lábfejek egymás felé néznek. Szimpátia, valós érdeklődés a másik iránt. 
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165. ábra – Nézzük a lábfejeket! 

 

A lábfejek iránya: a kép jobb oldalán látható hölgy lábfeje, lábtartása azt árulja el, hogy nem 

érzi magát olyan jól, mint a többiek. Gyakran a láb, kéz tartásunk árulja el legőszintébben az 

érzelmi állapotunkat. 

 

166. ábra – Lábkörzés 

 

Beszélgetés közben, ha a beszélgető partner a lábfejét gyakran mozgatja (pl. körkörösen vagy 

ide-oda) akkor úgy érzi ő van „előnyben” a másikkal szemben. 
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A kezek 

167. ábra – Állj, ne tovább! 

 

A tenyér felmutatása függőlegesen azt jelenti elég, állj! Ugyanez burkoltabb formában: Állj, 

ennél közelebb már ne! (nem fogadja szívesen a közeledést.) 

 

168. ábra -  A középső ujj 

 

A középső ujj felvillantása (miközben ezzel vakarja meg a száját) mikor az ellenfél neve 

elhangzott az elnökválasztási párbaj során. 
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169. ábra – A középső ujj 

 

Reakció miközben az illető hallgat valakit. A középső ujj a száj előtt nem csak azt fejezi ki, 

hogy „Sssst” , mint ahogy gyerekeknél csendre intik őket a felnőttek a mutatóujjukkal, 

hanem, mivel a középső ujjal történik a gesztus, szinte bizonyosra vehető, hogy nem kedveli 

az illető azt, akit hallgat. 

 

170. ábra – Esküszöm! 

 

Eskütételnél elfogadott, hogy a tenyerünket a szívünkre tesszük. Itt a hölgynél (Sarah Palin-az 

elnökválasztásnál, volt republikánus alelnökjelölt) a tenyér középen van, ami 

megkérdőjelezheti az emberekben, mennyire őszinte ebben a pillanatban. A férjénél a kézfej 

amolyan „Napóleon tartásban” van. Továbbá, ha a kézfejünket rejtegetjük, eldugjuk, akkor 

rendszerint valami rejtegetni valónk van. 
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171. ábra – Kényelmetlen helyzet 

 

Nyakra teszi a kezét és ott tartja: a vádlott a nyakát érinti és ott tartja a kezét hosszabb 

ideig: sebezhetőnek érzi magát. (A test egyik legsebezhetőbb része.) 

 

 

172. ábra – Imádkozás 

 

Imádkozás két kézzel: ügyvéd reakciója egy bírói válasz során: imádkozik, hogy az ő javára 

szülessen döntés. 
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173. ábra – Kezek a zsebben 

 

Séta közben zsebre tett kezek: most ne szóljon hozzám senki, nem akarok beszélni senkivel. 

 

174. ábra – Kezek a zsebben 

 

Egy francia írónő testhelyzete miután díjat kapott az egyik művéért. A hüvelykujj kint a 

zsebből, többi a zsebben. Ez önbizalomról és domináns érzelmekről árulkodik- hiszen most 

nyert el egy neves díjat. Általában férfiaknál látható ez a gesztus. 
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175. ábra – Zárt testhelyzet? 

 

A hüvelykujjak felfelé tekintenek – OK, a „rendben van” jelzése. Ha valaki így hallgat bennünket, 

akkor pozitív a véleménye az eddig elhangzottakról. Ha viszont hirtelen elrejti a hüvelyujját vagy 

leereszti, akkor valami olyan hangzott el, ami nem tetszik neki. 

 

 

176. ábra – Kényelmetlen helyzet 

 

A nyakkendő igazításról már volt szó. Íme egy példa az ingujj igazításról, ami szintén az 

idegesség/kényelmetlen szituáció jele. 
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177. és 178. ábra – A kezek önkéntelenül is reagálnak.  

    

           A kéz elárulja, mit akar az agy, még ha Károly, walesi hercegről is van szó. 

 

179. ábra –A kezek egymástól való távolsága. 

 

Jacques Chirac volt francia miniszterelnök, híres volt arról, hogy a kezei közt lévő távolsággal 

jelezte a szóban forgó téma fontosságát. 

180. ábra – Ez most csak ennyire fontos. 
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181. ábra. – Kezek összeszorítva 

 

Kezek összeszorítva. Még ha valaki közben mosolyog is, az összeszorított kezek negatív 

érzelmekről (frusztráció, aggodalom, szorongás, „önuralom”) tanúskodnak. 

 

182. ábra – A kézfej lefelé mutat 

 

Kézfej lefelé mutat beszéd közben – dominancia, magabiztosság. 
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183. ábra                                184. ábra 

       

Az előremutató ujjak magabiztosságról és hatalomról tanúskodnak. Gyakran látni ezt a 

kifejezést politikusoknál, vezetőknél, de akárcsak az ujjal mutogatás, ez sem kelt szimpátiát 

az emberekben. (Ahogy ez a második képen is látható – ami arroganciáról szól.) 

185. ábra 

 

Az előremutató ujjak helyett elfogadott, hogy a „kosárlabda” pozíciót használja a beszélő, ami 

szintén magabiztosságról és hatalomról tanúskodik, de nem vált ki ellenszenvet. 
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186. ábra 

 

Ha a kezek össze vannak szorítva az a frusztráció jele, ha még fel is emeli az illető, akkor még 

jobban kihangsúlyozza mindezt. Kezek takarják az illető (Medvegyev) száját, nem akar 

valamit kimondani, vagy ő maga mondott valamit, ami nem fedi a valóságot + fej lesütve, 

szemek az asztalra szegezve – ebben a helyzetben ezek a gesztusok a frusztrációjával vannak 

összhangban- nem akar felnézni, inkább az asztalt bámulja. 

187. ábra  - Imádkozás 

 

Imádkozás úgy, hogy a kezek az illető szájat eltakarják. Feszültség, aggodalom. 

Aranyszabályok: 

A kéz gesztusa az egyik legárulkodóbb testbeszéd jel. Kerüljük a túlzott kézzel történő 

gesztikulációt. Kezünket ne rejtsük el, ne rejtsük az asztal alá, ahol nem látható. 

Kézmozdulataink során pedig ne emeljük mellkas fölé őket.  
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A mosoly és a sírás 

 

188. ábra 

 

A baloldalon őszinte mosolyt láthatunk: ajkak szélesebbek, szemek jobban összehúzva, apró 

ráncok a szemek körül (általában). Jobb oldalt a mosoly kontrolált. 

 

 

189. ábra 

 

Kötelező mosoly a kameráknak. 
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190. ábra 

 

Mosoly a felszínen, ajkak összehúzva, biztos tetszik az, amit hallottam, láttam? 

 

 

191. ábra 

 

Mosoly, de igazi?  Az ajak enyhén felhúzva a nő (Naomi Cambell) jobb oldalán. 
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192. ábra – A sírás: ez is lehet hamis? 

 

Sírás: Naomi Campbell az Oprah showban. A sírás valós, de ha valaki túl sokáig nem törli le 

a könnyeket, (főleg egy TV műsorban) akkor az inkább a manipuláció jele, hogy 

megsajnáljuk az illetőt. 
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Az irodában 

 

Az asztalnál (mekkora az asztal, kicsi, nagy?)– főleg a főnöki irodában – az egyenlő nagyságú fotelek 

vagy a különbözőek, mind a főnök saját „hatalmáról” való véleménye, hozzáállása. Egyenrangúnak 

tekinti azt, aki leül vele szemben vagy saját hatalmát fitogtatja? 

193. ábra – Itt én vagyok a főnök!   194. ábra – Itt én vagyok a főnök! 

                         

                                         Nézzük meg az asztal két oldalán lévő székeket!                

 

 

                            195. és 196. ábra – Egyenrangúnak tekintem a másikat. 

                 

Nézzük meg az asztal két oldalán lévő székeket!   
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197. ábra - Akadály beszélgetés közben 

 

A két ember között ne legyen „akadály”. (Ha félretolná az asztal szélére a laptopot, mert 

használja, az rendben van.) 

 

198. ábra 

 

Ha leülünk valakivel beszélgetni, legyen rendezett az asztalunk és ne legyen akadályt jelentő 

tárgy elhelyezve az asztalra. 
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199. ábra – Elnézést, bejöhetek?  200. ábra 

     

Abból is sok kiderül, hogy valaki hogyan megy be egy irodába. Ha valaki miután belépett az 

ajtón és az ajtó közelében marad, az alacsony önbizalomról tanúskodik, ha egyből odamegy a 

másikhoz, akkor az ellenkezőjéről. Az emberek általánosságban abból is megítélik, hogy 

mekkora a másik önbizalma, hogy mekkora távolságot tart a másiktól. 

 

 

Ha a tárgyalás során azt szeretnénk, hogy együttműködés legyen az eredmény, akkor egymás 

mellett helyezzük el az ülésrendet, ne egymással szemben. A kerekasztal a legjobb, de ha 

nincs, akkor olyan, ami négyzet alakú (nem téglalap.)Ezt már kísérletek is bebizonyították. A 

kerekasztal szintén nagy befolyással van akkor, ha egy csapatmunkát szeretnénk elvégeztetni. 

Sokkal nagyobb lesz az interaktivitás, mint egy téglalap alakú asztalnál.  

201. és 202. ábra – A téglalap alakú asztal nem az együttműködést segíti elő. 
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203. ábra                204. ábra 

           

Amennyiben közelebb ülnek a tárgyalófelek egymáshoz, úgy nagyobb az esély az 

együttműködésre is, persze a személyes tér tiszteletben tartása mellett. 

 

 

 

205. ábra – Egymás mellett        206. ábra – A kerekasztal 
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Aranyszabályok: 

Először a belső beállítottságunk legyen pozitív. Ez fog megmutatkozni a testbeszédünkön is. 

Ilyen lesz a kisugárzásunk és ezt fogják a többiek is érzékelni először. 

Testtartásunk legyen nyitott, nyugodt.  

Tanuljunk meg mosolyogni, de az arckifejezésünk legyen legalább nyugodt. 

A személyes térnél tartsuk tiszteletben a másik intim szféráját, de ne legyünk távolságtartóak.  

Kézfogásunk legyen határozott, barátságos. 

Ha bemutatkozik a másik, akkor figyeljünk oda a nevére! Ez nagyon fontos. Ha párbeszédre 

kerül sor ismételjük el a másik keresztnevét, ez különösen pozitív hatással lesz a másikban. 

Ha elgondolkodva bólintunk azzal azt üzenjük a beszélőnek, hogy valóban figyelünk rá. (Az 

egyéb testbeszéd jeleket is figyelembe véve, ami szintén pozitív.) 

A testünk és lábfejünk a beszélgető partner irányába mutasson, ezzel is kimutatva 

figyelmünket és érdeklődésünket.  

Teremtsünk szemkontaktust a beszélgető partnerrel. De ne bámuljuk és főleg nem kutassuk az 

arckifejezéseit hazugságok után. 

A beszélgetés közben egy-egy igen kimondása (már ha egyetértünk) szintén pozitív. 

 

 

További érdekességek a „Párkapcsolati testbeszéd” című kötetben. 

 

 


