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Előszó 

 

Már az első pár pillanatban eldöntjük, hogy valaki szimpatikus e vagy sem. Nem lehet az első 

benyomást pótolni. Mai világunk sokkal image centrikusabb, mint valaha is volt. Sok olyan 

példát lehetne megemlíteni, ahol a szebb image-dzsel rendelkező személy „legyőzte” a 

nagyobb tudással rendelkezőt. Mivel egy rohanó világban élünk, nem érünk rá, hogy 

figyelembe vegyük valaki múltbéli tetteit vagy tudását, aszerint fogunk dönteni, amit látunk. 

Mikor besétálunk egy szobába, az ott lévők „felmérnek” bennünket – ez részben még az állati 

ösztönökből eredő „harcolni vagy menekülni” viselkedésből fakad. Az első kérdés rendszerint 

az, hogy félnem kell e az illetőtől vagy sem. Ezután, már az adott személy státuszát, pénzügyi 

helyzetét, foglalkozását, mint potenciális szexuális partnert méri fel az ember tudat alatt is. Ez 

többnyire nagyon hamar történik. Az üzleti életben, ez az egymás felmérése szinte állandósul, 

mivel újabb és újabb üzleti szituáció áll fenn, egy újabb üzleti tárgyalás, egy új project, új 

kollégák a munkahelyen. 

Statisztikák bizonyítják, hogy a szavak csupán 7%-ban, a szavak tónusa 38%-ban járulnak 

hozzá az „üzenethez” a kommunikáció során és 55%-ban a testbeszéd az, ami meghatározó.  

Ezeknek a számoknak a tükrében, már nem olyan nehéz eldönteni, hogy miben lakozik a 

sikeres kommunikáció lényege.  

A testbeszéd segítségével könnyebben tudunk pozitív képet kialakítani a másikban.  

Fontos megemlíteni, hogy a közelmúltban sok testbeszéddel kapcsolatos könyv és még 

néhány filmsorozat is behatóan foglalkozott. Előtérbe került ez a fontos eleme a 

kommunikációnak. Valóban csábítónak tűnik az a gondolat, hogy akár már egyetlen 

testbeszéd jelből meg lehet állapítani, hogy a másik éppen mire gondol, kicsoda, micsoda, 

honnan jött, merre tart. Ez nem fedi a valóságot. A testbeszéd jelek összességét figyeljük meg 

és azt, hogy mely szituációkban milyen testbeszéd jelek voltak láthatóak.  

Néhány általánosságot lényeges felsorolni a testbeszéddel kapcsolatban: 

- a test számtalan üzenettel jelez, miközben valaki beszél, ami legfőképp a „tudatalatti” 

üzenete, 

- a testbeszéd jelek nagyban hozzájárulnak az ember sikeréhez, legyen szó társadalmi 

életről vagy magánéletről, 

- a legtöbb ember nincs tudatában a saját testbeszéd jeleinek, 

- az emberek a testbeszéd jeleket igazabbnak tekintik, mint a szóban elhangzottakat, 

vagyis ha a testbeszéd jelek nem tükrözik a szavakat, akkor a többi ember jobban hisz 

a testbeszédnek, mint a szónak, 

- a testbeszéd jeleken lehet változtatni és lehet rajtuk javítani, ami jelentősen megnöveli 

az adott személy sikerességét, 

- a testbeszéd jelek megértése segít, hogy másokat megértsünk és jobban tudjunk velük 

kommunikálni. 
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A jelek sorozatából és az adott szituációból vonjunk le következtetést és ne 

csupán egy testbeszéd jelből.  

Egy adott testbeszéd jel az adott szituációra vonatkozik, nem feltétlenül a személy 

karakterére. Pl. azért mert valakit azon kapunk, hogy megvakarja az orrát 

miközben beszél, nem egy született hazudozóról van szó, ne bélyegezzük meg őt 

azzal, hogy ő egy hazug ember. 

Saját testbeszéd jeleinket figyeljük elsősorban. Észre fogjuk venni, hogy bizonyos 

témáknál, embereknél, saját állításaink, gondolataink közben testbeszédünk 

elárulja, hogy hogyan érzünk a témával kapcsolatban. Kitűnő önismereti 

lehetőség, hogy milyen témák, emberek okoznak még kellemetlen érzéseket 

bennünk. Rengeteget tudunk belőle tanulni és felismerni még mielőtt „valósabb 

szituáció emlékeztet” bennünket, hogy az adott területen még egyensúlyba kell 

kerülni. 

Néhány kérdés, ami segít a pozitív image megvalósításában: 

- Mit szeretnék, hogy mi legyen az első benyomásuk az embereknek rólam? 

- Ha egy szóval tudnám jellemezni a személyiségemet, mi lenne az? 

- Milyen testbeszéd jelekkel tudom mindezt véghezvinni? 

Pozitív testbeszéd jelek:  

- szemkontaktus 

- egyenes testtartás nyitott testbeszéd jelek (erről bővebben később) 

- nyugodt arckifejezés 

- mosoly 

 

Vizualizáljuk saját magunkat ennek megfelelően! 

Ezzel a testbeszéd jelekről szóló ismertető anyaggal az volt a célunk, hogy elsősorban 

képekkel illusztráljuk azt, amit már oly sok testbeszéddel foglalkozó könyv taglal. Így sok 

esetben még világosabb, hogy melyik testbeszéd jel mit jelent. Továbbá a második részben 

olyan testbeszéd jelekkel foglalkozunk, amik a legtöbb könyvből kimaradtak. 
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A személyes tér 

A személyes tér különösen az Európai és Észak-Amerikai társadalmakban számít fontosnak. 

(Pl. Indiában más értelmezést nyer a személyes tér fogalma.)  

1. ábra – A személyes tér 

 

Intim:  0,5 méter 

Személyes tér: kb. 1 méter 

Társadalmi tér/zóna: kb. 3-3,5 méter 

3-3,5 méter felett: nyilvános 

 

2. ábra – Intim személyes tér 

 

Ez az a tér, ami a sajátunk. (Ezt szeretnénk.) 

 

 

 



Szeretet Iskolája: Általános testbeszéd ismeretek I. rész  oldal 4 

 

3. ábra – A személyes tér fontossága 

 

A Holland KLM légitársaság hirdetése, hogy az első osztályon ülők választhatnak olyan opciót, hogy 

mindig legyen egy üres hely mellettük és így senki nem ül majd az ember mellé.  A személyes tér 

fontosságát reklámozták, hogy mennyire nagy szüksége van rá az embernek. 

4. ábra – Személyes tér megsértése 

 

A személyes tér megsértése egyértelműen provokálja a másik felet. 

5. ábra – Japán metró 

 

Ázsiában máshogy gondolkodnak a személyes térről. (Japán metró.) 
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A kézfogás 

Sokfajta kézfogás létezik, de alapvetően három fajtára lehet őket besorolni: 

1-dominanciára törekvő, 

2-egyenrangú, 

3- unszimpatikus. 

 

Két dolog fontos a „megfelelő” kézfogáshoz. 

1- egyenes kéztartás mindkét féltől, 

2- ugyanolyan erővel szorítsuk a másik kezét. 

Itt is hasznos a mosoly, a pozitív hozzáállás.  

 

 

6. ábra- Egyenlő rangú kézfogás                        7. ábra -  Petyhüdt kézfogás 
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8. ábra – Dominanciára törekvő/Lenéző kézfogás 

 

 

Lefele néző tenyér: felül akar kerekedni a másikon, lenéző magatartás. 

 

9. ábra – Túl erős kézfogás 
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Nyílt és zárt testhelyzet 

10. ábra   - Nyílt tartás                                           11. ábra – Nyílt tenyér 

                 

Őszinte gesztus. Nyitott tenyér.  

(Megjegyzés: a nyitott tenyérnél érdemes figyelni az ujjakat is, feszülten egymáshoz vannak szorítva 

vagy laza a tartás. Ez is árulkodó. Erről bővebben a második részben.) 

 

 

12. ábra – Nyitott tenyér   13. ábra – Nyílt és zárt póz 

               

Politikusok előszeretettel használják                                      Nyílt és zárt testhelyzet.                                                                                                                            

ezt a testbeszéd jelet. 
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14. ábra – Kislányos, védekező lábtartás 

 

 

 

15. ábra – Zárt testhelyzet 

 

Keresztbe tett karok. 



Szeretet Iskolája: Általános testbeszéd ismeretek I. rész  oldal 9 

 

 

 

 

Ülő testhelyzet 

16. ábra – Európai ülőpóz   17. ábra – Nyitott és zárt lábtartás 

     

Európai „normál” ülőhelyzet.   Nyitott lábtartás- férfi. Zárt – női.  

18. ábra – Nyitott póz    19. ábra - Érdektelenség/Közöny 

                 

Nyitott kéztartás.    Érdektelenség, közöny. Magával van elfoglalva. 
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20. ábra- Vitakészség jele     21. ábra – Irányítani akar, de védekezik is 

                       

Vitakészség jele.    Széktámla elöl. Irányítani akar, de egyúttal védekező póz is. 

22. ábra- Feszült ülőhelyzet   23. ábra - Tettrekészség 

    

Feszült ülőhelyzet. Lábak + a kezek összezárva.            Tettrekészség: test előredől.   

24. ábra – Én ezt jobban tudom, mint te!     25. ábra - Én ezt jobban tudom, mint te!      

               

Felsőbbrendű, én mindent tudok (jobban nálad) pozíció. 
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Álló testhelyzet 

26. ábra - Kezek a csípőn          27. ábra – Kezek a csípőn 

                       

Kezek a csípőn- önerősítő póz, nagyobbnak mutatja magát –területfoglalás: ez itt az én helyem.  

Milyen szituációkban látható ez a jel az állatvilágban? Mikor nagyobbnak mutatja magát az állat a 

másik előtt. Az embereknél: amikor ki kell állnia az embernek magárét más(ok) előtt, megvédenie 

álláspontját vagy érvelni nézete mellett. 

28. ábra    29. ábra   30. ábra 

      

 

Kezek elöl, takarva a nemi szervet: Ha valaki tárgyat vagy összekulcsolt kezeit a nemi szerve elé 

tartja, az alacsony önbizalomról árulkodik. Vagy valami elől megvédi magát (gondolatban)- pl. 

kellemetlen a kérdés, amit feltettek vagy kellemetlen a helyzet, amiben van- eltitkol valamit.  
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31. ábra                   32. ábra 

     LeAnn Rimes és Ty Pennington egy díjkiosztó ünnepségen.   

                       

Kezek hátul: Magabiztosság, fölény – az illető bátran megmutatja a hasát, szívét, torkát –

legsebezhetőbb részei a testnek. (Rendőrök, királyi család tagjai, igazgatók, katonai tisztek szoktak így 

állni, menni - nem összekeverendő azzal, ha valaki szorítja a kezét hátul, ami a feszültség jele.) 

33. ábra                 34. ábra                                35. ábra 

      

Ujjak kint a zsebből:             Kezek a zsebben:   Terpeszállás: 

Tipikus férfi testtartás.                         Érdeklődés hiánya.              Területfoglalás. 

Az ujjak mutatják, hogy                         Rejteget valamit. 

hova nézzen a nő. 
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Gyakori test – és  arckifejezések 

36. ábra - Megvetés   37. ábra- Megvetés              38. ábra - Megvetés 

   

Az ajkak találkozási pontnál felfelé emelkednek az egyik oldalon egy nagyon kicsit. Legtöbbször 

nagyon rövid ideig látható ez a gesztus –akárcsak a mikró-arckifejezések többsége. 

39. ábra  - Undor Szem összehúz, az orr töve ráncosodik, felső ajak felhúzva egy kicsit.                                        

       

40. ábra - Rémület/félelem:    41. ábra- Rémület/félelem  

             

          Szemek tágra nyitva,                                         3 ember kifejezése   miközben nézik, ahogy                                                                                             

a fehér rész jól látható a pupilla körül                           éppen összedől New Yorkban  az egyik toron.                                                                                                             

(Tárgyalóterem –vádlott a fotón)                                          2001. szeptember 11.-én.                           
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42. ábra - Kételkedés       43. ábra - Idegesség 

                             

Szemöldök biggyesztve                                                 Körömrágás. 

Főleg nőknél látható ez a testbeszéd jel. Ha idegesek vagy 

kényelmetlen helyzetben vannak, gyakran érintik az ujjukat a 

szájukhoz, fogukhoz vagy rágják a körmüket. A gyerekkori 

szoptatással van összefüggésben, hogy ilyenkor érezte magát 

az ember biztonságban.  

44. ábra Idegesség/kényelmetlen helyzet    45. ábra Idegesség/kényelmetlen helyzet 

                          

Szorul a hurok: Berlusconi ál-nyakkendő igazítása. (Mosollyal az arcán.) 

46. ábra – Megbánás/Sajnálkozás                          47. ábra – Ajakba harapás 

                                         

Ajkak befelé összeszorítva, felfelé húzva.                  Kényelmetlen helyzet. 
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48. ábra – Szomorúság      49. ábra - Szomorúság 

                     

A felső szemhéj lefelé, az ajkak lefelé néznek.              A felső szemhéj lefelé, az ajkak lefelé néznek. 

50. ábra – Meglepetés     51. ábra -  Agresszió 

                     

Szemöldök fel, szemek kitágulva +                                          Ökölben a kéz.                                                                                                                 

homlok összeráncolva. 

   

52. ábra – Agresszió                     53. ábra - Harag 

                                    

         Ökölben a kéz                                                                Szemöldök összehúzva  ,                                                                                                                               

szemöldök összehúzva.                                                            ajkak kicsit felhúzva. 
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Megtévesztés/ hazugság/kényelmetlen helyzet: 

54. ábra – Behunyt szemek                             55. ábra – Fej vakarása 

                                   

Behunyt szemek miközben beszél:                      Fej vakarása: hogy is van ez most? 

biztos hiszek abban, amit mondok? 

56. ábra: - Orr vakarása 

    

57. ábra – Kéz a száj előtt                                            

                

 

 

 

Orr vakarása: elhallgat információt vagy valótlant 

állít(ott). A megnövekedett pulzus miatt áramlik több vér 

az orrba és ettől van a viszkető érzés, mivel ha valaki nem 

mond igazat vagy rejteget valamit, akkor megnövekszik a 

pulzusszám.) 

 

Kéz/Ujj a száj előtt: 

valótlan állítás vagy bizonytalanság az 

elhangzottakkal kapcsolatban.  

Jelenthet még bűntudatot is – egy kimondott szó 

vagy állítás miatt. 
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58. ábra – Fej vakarása     59. ábra – Orr vakarása 

            

Orr vakarása: Azt is jelentheti, hogy az                    

hazugság, amit éppen hallott.  

60. ábra – Kényelmetlen helyzet   61. ábra – Fej vakarása 

          

Hozzáér a homlokához interjú közben:                                  A nő interjú közben megérinti/                                                                                

kényelmetlen a kérdés, Nem biztos, hogy                              megvakarja a fejét: valótlant állít,                                                                                                     

most őszinte válasz fog jönni.                                                    nem hisz abban, amit mond. 

62. ábra – Köhögés, vagy annak színlelése 

 

         A torok köszörülése – nem hiszem azt, amit mondok. Kellemetlen dolgot hallok. 
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A test és a lábfej iránya 

(A test és a lábfej arra mutat, amerre „menni akar”) 

63. ábra        64. ábra 

                    

A nő hátradől, a férfi előre, elzárkózik a férfi elől,                   A lábfej(ek) arra mutat(nak), amerre                                                                                             

mutatják a keresztbe tett karok is.                érdeklődést tanúsít az ember. 

65. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

Ha valaki a lábát maga alá húzza, az 

a félelem, visszahúzódás, önbizalom 

hiány jele. Ha előre, akkor ennek az 

ellenkezője. A változtatás a lényeg, 

ezt figyeljük! (beszélgetés közben) 
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A kezek 

 

66. ábra - Kéz az állon:                                                   67. ábra – Áll érintése  

                            

        Gondolkodó állapot.                                       Az illető komolyan elgondolkodik a mondottakon          

(Érdeklődve hallgat, de nincs meggyőzve.)         vagy a kérdésen. Ne álljunk elő ilyenkor új ötlettel.                                                                                        

     

 

    68. ábra – Érdeklődő/Gondolkodó                69. ábra - Negatív állapot  

             

Érdeklődő/gondolkodó kifejezés                    Negatív állapot a kéz támasztja a fejet                 

(a kéz nem támasztja a fejet.)                                             kéz a száj előtt – nem ért egyet. 
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70. ábra – Feledékenység                                          71. ábra – Feledékenység(Kellemetlen) 

                                  

Feledékenység: 2 alapvető különbség van, hogy kellemetlen a szituáció vagy sem, attól függ, hova 

nyúl a kezével az illető. Homlokra csapás (nem tölti el félelemmel, hogy szóba hoztuk a dolgot, ha 

előrenyúl a kezével) Nyak felé nyúl (kellemetlen a szituáció neki). 

 

 

 

72. ábra - Ujjal mutogatás    73. ábra – Állj, ne tovább! 

         

     Te vagy a hibás!                                                                             Közismert gesztus   

 (Senki nem szereti az ujjal mutogatást, ezt kerüljük.)    
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74. ábra – Kéz a száj előtt   75. ábra – Idegesség/Türelmetlenség 

  

Kéz a száj előtt. Már volt erről szó.                                          Ujjdobolás                                                                                       

Jelentheti még azt is, hogy az illető valamit ki                                                                                                                  

akar mondani, de úgy érzi nem lehet vagy nem akarja.  

                                                     76. ábra - Unalom 

 

 

77 . ábra – Órára pillantás    78. ábra - Reménykedés   

  

Mikor mehetek már, mennyit kell még kibírni?     Reménykedés – kezek összedörzsölve.  
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79. ábra – Magabiztosság/Hatalom                    80. ábra – Érintés a bizalom jele 

                                    

Az előremutató ujjak magabiztosságról                                                                                      

és hatalomról tanúskodnak. Gyakran látni                                                                                 

ezt a kifejezést politikusoknál, vezetőknél. 

 

81. ábra – Hüvelyujj elrejtve 

  

 

 

 

 

 

Hüvelykujj elrejtve: Szeretet hiány, 

önbizalom hiány. Gyakran látható ez a 

kifejezés nőknél, de férfiaknál sem ritka. 

Főleg akkor látható ez a gesztus, ha 

valaki sétál, TV-t néz stb., vagyis ha 

valami teljesen mással van elfoglalva és 

nincs szüksége a kezére, „nyugodt 

állapotban” van. 
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A fej 

82. ábra – Érdeklődés                                           83. ábra - Lenéző 

                                   

Félrehajtott fej. Érdeklődés tanúsítása.                                Lenéző. Fölemelt fejtartás. 

84. ábra – Gondolkodó    85. ábra – Szégyen/Bűntudat 

                                      

Gondolkodó, a „fentiektől” vár segítséget.              Szégyen, bűntudat. Leszegett fejtartás. 

86. ábra – Szégyen/Bűntudat 

  

86. ábra  

Az interjú során a nő legtöbbször 

csak lefelé szegezett fejjel beszélt. 

Nem nézett a riporter szemébe. Nem 

mond igazat vagy szégyelli a 

történteket. 
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Cigaretta, szemüveg, mobiltelefon  

87. ábra – Semleges állapot       88. ábra –Optimista                   89. ábra - Pesszimista 

    

       Egyenes füst.                                            A füstöt felfelé fújja.                         A füstöt lefelé fújja. 

90. ábra                                                                                     91. ábra  

              

Időnyerés, gondolkodás szemüveggel. 

92. ábra – Szemüveg igazítás           93. ábra – Mobiltelefon 

                                                      

Jelentheti a megtévesztést is miközben beszél                       Ha valaki magasan felemelt könyökkel                                                                          

valaki vagy kényelmetlen helyzetet. Általában                  telefonál, különösen, ha mások is láthatják,                                                                                                

akkor érintjük meg magunkat, mikor meg akarjuk                  akkor ez nagy egóról tanúskodik.                                                                               

nyugtatni saját magunkat. 
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A mosoly 

Az egyik leggyakrabban használt kifejezésünk. Mikor őszinte: alsó és felső szemhéjjak kicsit 

összezáródnak, ráncosodik a szem melletti rész, az alsó fogsor nem látható. Bővebben a 

mosolyról a második részben foglalkozunk. 

94. ábra                           95. ábra  

                     

Ugye milyen nagy a különbség, még a keresztbe tett karok ellenére is.  

 

 

 

 

Zavard össze a világot: mosolyogj hétfőn! - Graffiti 
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A szemek 

Akkor is hazudhat valaki, ha az illető végig a másik szemébe néz, mert látni akarja, hogy a másik 

elhiszi a hazugságát.  Tehát nem biztos, hogy ha valaki a szemünkbe néz, akkor biztosan igazat mond.  

96. ábra   - Egyenesen a szemébe néz  97 ábra   -  Pislogás 

                                        

      Pislogás: izgatottság, kényelmetlenség 

98. ábra  -   Szűk pupilla     99. ábra  -   Tág pupilla 

                              

 

                                   

 

 

  

 

 

           

 

Szexuális vonzalom, 

általánosságban tetszik az, amit 

vagy akit lát. 

Nem tetszik neki az, amit vagy 

akit  lát. 



Szeretet Iskolája: Általános testbeszéd ismeretek I. rész  oldal 27 

 

Ha valaki felfelé néz, akkor képet próbál felidézni magában vagy elképzelni azt. 

100. ábra     Jobbra felfelé – elképzel    101. ábra     Balra felfelé visszaemlékszik 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha oldalra néz valaki, akkor hangot próbál elképzelni vagy felidézni. 

102. ábra Egyenesen jobbra - elképzeli        103. ábra Egyenesen balra –visszaemlékszik      

                                            

 

 

 

 

 

 

Vizuálisan elképzel valamit. Pl.: 

Képeld el, hogy a tengerparton 

sétálsz…   Vizuálisan elképzeli a 

jelenetet.                                                  

Vizuálisan visszagondol valamire. 

Tegnap milyen színű ruha volt 

rajtad? Vizuálisan visszaemlékszik a 

színre… 

 

 

 

Képzeld el, milyen hangos lehetett 

az a koncert.  Elképzeli a hangot…    

Emlékszel milyen hangos volt az a 

koncert? Itt felidézi az emléket/hangot. 
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Ha lefelé néz valaki, akkor érzésre, érzelmekre próbál emlékezni vagy magával beszél 
gondolatban. 

104. ábra  Jobbra lefelé érzést idéz fel 105. ábra   Balra lefelé - párbeszéd 

                              

Emlékszel milyen jó volt, amikor…   Magában párbeszédet folytat. 
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Mi látható a képen? 

106. ábra              107. ábra 

                                  

Személye tér megsértése + érintés +                   Kinek milyen  a testtartása? Mindez mit árul el?                                                                                                                

ajkak összehúzása – összekulcsolt kezek                                                                                                                                     

+ szemöldök felvon/nem tetszés.                           

                                                                                                                  

Hogyan alakítsunk ki pozitív énképet a testbeszédünkkel, ami 

hatással van a hangulatunkra is? 

 Nyitott, nyugodt testtartás.  

 Tanuljunk meg mosolyogni, de az arckifejezésünk legyen „legalább” nyugodt. 

 Gyakoroljuk az egyenlő rangú kézfogást, közben mosoly! 

 Vizualizáljuk magunkat a pozitív énképünknek megfelelően! 

 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 mutat, ezzel is kimutatva 

figyelmünket és érdeklődésünket.  

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

arckifejezéseit hazugságok után. 

 A beszélgetés közben egy-egy igen kimondása (amennyiben egyetértünk) szintén 

pozitív. 

 

További érdekességek a második részben. 


