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LIMBAJUL NONVERBAL [6]

În cutia noastră craniană se afl a 3 „creiere“: 
– „creierul reptilian“ (trunchiul cerebral)
– „creierul mamifer“ (sistemul limbic)
– „creierul uman“ (neocortex) 
Sistemul limbic oferă o reacţie sinceră la in-

formaţia care-i parvine din mediul înconjurător – fi -
ind responsabil de supravieţuirea noastră. El este şi 
centrul nostru emoţional. De aici pornesc semnalele 
spre alte părţi ale creierului, determinând fi zic reac-
ţii ale mâinilor, picioarelor, toracelui, feţei. Acestea 
apărând fără gândire, spre deosebire de gândire, sunt 
autentice. Iar sistemul limbic este considerat „creierul 
onest“ (Goleman)

Neocortexul (creierul raţional) este responsabil 
de cogniţie şi memorie, de gândire; este critic şi crea-
tiv– dar în acelaşi timp, este şi mai putin onest. 

Deci, pentru a „citi“ oamenii, sistemul limbic 
este „cheia magică“

Reacţiile noastre limbice: „luptă sau fugi“

În realitate, reacţia la pericol este: încreme-
nesc – fug – luptă. Ea provine din urmă cu milioane de 
ani. Mişcarea atrăgea atenţia prădătorilor; de aceea, 
nemişcarea era utilă când primii oameni sesizau un 
pericol. 

În viaţa modernă, reacţia la pericol se manifestă 
nu doar la ameninţări fi zice şi vizuale, ci şi când ame-
ninţarea vine sub forma unei amintiri (“ am uitat cup-
torul aprins“), sau când cineva este chestionat despre 
subiecte care i-ar putea aduce necazuri. 

Posibil efect: poziţie rigidă pe scaun, cu picioa-
rele fi xate în spatele picioarelor scaunului (aparentă 
securitate), trupul aplecat, ridicarea umerilor şi cobo-
rârea capului

În prezenţa unui părinte sau a unui adult abu-
ziv, braţele copilului se vor lăsa inactive în jos, şi ei 
vor evita contactul vizual – ca şi cum asta i-ar ajuta 
să nu fi e văzuţi. Uneori îşi reţin respiraţia în timpul 
interogatoriului, aproape nu mai respiră

Încremenirea. Fuga

Se manifestă iniţial prin comportamente de res-
pingere:

–  se apleacă spre spate şi îşi îndreaptă picioa-
rele spre uşă

–  se „distanţează“, aşezând obiecte pe genunchi 
(geanta) 

–  închide ochii, îşi freacă ochii sau îşi ridică 
mâinile în dreptul feţei (Figura nr. 1)

Figura nr. 1

Lupta

Dacă nu este sufi cientă „încremenirea“ şi nu se 
poate distanţa sau scăpa prin „fugă“, singura soluţie 
rămasă este lupta. Panksepp (1998) afi rma că, în evo-
luţia noastră ca specie, am dezvoltat strategia de a 
transforma frica în furie, pentru a respinge atacato-
rii. În lumea modernă însă, furia nu e prea utilă şi nici 
prea legală. Putem fi  agresivi prin lovire cu pumnii, cu 
picioarele, sau prin muşcarea adversarului. Dar şi prin 
postură, priviri, pufnituri sau violarea spațiului per-
sonal al celuilalt. Sesizarea elementelor de disconfort 
poate semnala când o persoană intenţionează să vă 
agreseze fi zic, acordându-vă şi timp, pentru a încerca 
să evitaţi un confl ict

Comportamentele care semnalează disconfort 
sunt: îndepărtarea corpului, încreţirea frunţii, încruci-
şarea sau întinderea braţelor
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În același timp, gesturile „de calmare“: răspun-
sul verbal urmat de atingerea gâtului sau a gurii, mân-
gâierea gatului sau acoperirea lui cu mâna, sau jocul 
cu un lănţişor la gât; atingerea feţei; jocul cu şuviţa 
de par – toate sunt gesturi automate de calmare. De 
asemenea, dacă este fumător, va fuma mai mult; dacă 
mestecă gumă, va mesteca mai repede.

Alte exemple de gesturi de calmare: la bărbați  
jocul cu obiecte (pix, ceas, creion), frecarea bărbiei, 
mângâierea feţei, frunţii, lingerea buzelor, tragerea de 
lobul urechii, frecarea sau masarea cefei, mângâierea 
gâtului sau trage de partea cărnoasa a gâtului, deasu-
pra mărului lui Adam / stimuleaza nervul vag, care 
reduce pulsul şi calmează, mângâierea părţii din faţa a 
cămăşii sau aranjarea gulerului sau a nodului cravatei, 
expiraţia cu obrajii umfl aţi 

Figura nr. 2

Femeile – mâna acoperă gâtul: acoperă scobi-
tura gâtului cu mâna, atinge sau se joacă cu un lanţ 
sau colier pentru a se calma; gestul arată tensiune cu 
atât mai mult cu cât uneori mâna ajunge să cuprindă 
complet gâtul (Figurile 2 și 3)

Figura nr. 3

Important pentru practică: 
–  recunoaşteţi comportamentele de calmare, şi 

stabiliţi intensifi carea şi/sau modifi carea lor
–  gestul de calmare, semnifi că existenţa unui 

disconfort – tocmai a existat un eveniment 
sau un stimul stressant – căutaţi să-l decelaţi!

–  cu cât este mai mare stressul, cu atât vor fi  mai 
multe gesturi de mângaiere a feţei sau a gâtului 

Cele mai sincere părți ale corpului nostru [6]

Desmond Morris (1985) a observat că picioa-
rele comunică exact ceea ce gândim şi ceea ce simţim, 
cu mai multă onestitate decât orice altă parte a corpu-
lui. Şi asta pentru că, ancestral, tălpile şi picioarele au 
trebuit să reacţioneze instantaneu la ameninţare şi la 
pericol, în mod independent de gândirea conştientă – 
ceea ce fac şi acum : mai intâi încremenesc, apoi în-
cearcă să ia distanţă, iar în fi nal, dacă precedentele 
soluţii nu sunt corespunzătoare, se pregătesc să lupte 
sau să lovească

Minţim prin mimica feţei – învăţaţi, deseori, 
de societate, „minciuna socială“, dar… picioarele ne 
trădează.

Picioarele vesele. Sunt un indiciu de încredere, 
când se mişcă într-o parte sau alta sau „ţopăie“, pot 
însemna chiar „sunt fericit“ – dacă picioarele se mişcă 
sub masă, cămaşa şi umerii vor prelua vibraţia şi se 
vor mişca discret în sus şi în jos. Atenţie, poate fi  şi 
o persoană nervoasă, sau nerăbdătoare… priviţi clasa 
plină de elevi la sfârşitul orei. Dacă un copil stă la 
masă, dar de fapt ar vrea sa iese afară şi să se joace 
– observaţi cum îşi leagană picioarele pe sub masă 
sau cum se întinde să atingă podeaua. Corpul poate 
rămâne îndreptat spre adult, dar picioarele şi tălpile 
se vor întoarce în direcţia uşii – refl ectare sinceră a 
locului către care ar vrea să se deplaseze.

Orientarea picioarelor. Dacă se îndreaptă cu 
tălpile – şi cu trunchiul – spre dvs, sunteti bineveniţi. 
Dacă nu-şi mişcă picioarele spre a vă întâmpina, ci 
doar se rotesc puţin din şolduri spre a vă saluta – este 
mai bine să-i lăsaţi în pace. Dacă staţi de vorbă cu o 
persoană, de multe ori, numai de la şolduri în sus se 
stă faţă în faţă; dacă un picior (vârful şi interiorul tăl-
pii) este îndreptat spre dvs, dar celălalt îşi schimbă po-
ziţia şi se îndreaptă spre exterior sau spre uşă – chiar 
dacă vă înţelegeţi bine, este un semnal că trebuie să 
plece (poate are o întâlnire), sau că se simte inconfor-
tabil şi dorește să plece (mai ales dacă înainte stătea 
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cu picioarele spre dvs şi îşi schimbă poziţia, ceva din 
ce i-aţi spus nu i-a picat bine).

Picioarele „neastâmpărate“ şi bătutul din pi-
cior (ca şi „darabana“ cu degetele) denotă că şi-a pier-
dut răbdarea, sau că vor să scape din acea situaţie

Dacă persoana stă aşezată pe scaun, la fel, se 
poate observa orientarea vârfurilor picioarelor. Când 
dorim să plecăm, inconştient mâinile se aşează pe bra-
ţele scaunului sau pe genunchi dacă scaunul nu are 
braţe, şi picioarele se aranjează îndreptându-se spre 
ieşire. (Figura nr.4)

Figura nr. 4

Încrucişarea picioarelor [5]. În mod normal, 
este un indiciu de confort, afi rmă că ne simţim bine 
şi suntem încrezători şi de multe ori facem acest gest 
inconştient pentru a „onora“ o persoană, aplecându-ne 
şi trunchiul spre persoana respectivă (iar apariţia 
bruscă a unei persoane pe care nu o agreăm, ne face să 
revenim în poziţia cu ambele tălpi paralele pe podea) 
(ca şi cum sistemul limbic avertizează: „s-ar putea sa 
te confrunţi cu o problemă, aşa că stai cu amândouă 
picioarele pe pământ!“). Încrucişarea picioarelor (de 
obicei dreptul peste stângul) nu indică singură discon-
fort, decât dacă este asociată cu încrucişarea braţelor 
sau cu alte semne de defensivă!

Poate fi  vorba de educaţie, de obişnuinţă sau 
chiar de obiceiuri culturale – la femei genunchii sunt 
ţinuţi de regulă apropiaţi; la bărbaţi, se ajunge până 
la poziţia în care glezna unui picior este susţinută de 
genunchiul celuilalt picior (pozitia americanului), 
frecvent asociată cu braţele ridicate la ceafă, şi care 
pare sa spună „Într-o zi ai putea fi  la fel de minunat 
ca mine“.

Apucarea genunchilor cu mâinile este semn că 
se pregăteşte să pună capăt întâlnirii şi să plece. Mai 

ales dacă îşi și apleacă corpul înainte, sau daca îşi 
mişcă corpul spre marginea scaunului.

La fel, dacă în timp ce două persoane vorbesc, 
unul îşi schimbă poziţia, de la ambele vârfuri îndreptate 
spre interlocutor, spre altă direcție, ca un „L“ – refl ectă 
dorinţa de a pleca sau de a scăpa din acea situaţie.

Sfi dăm gravitaţia

Când suntem fericiţi şi încântaţi, mergem ca şi 
cum am pluti (îndrăgostiţii şi copiii) – sau gesturi ca 
balansul în sus şi în jos pe tălpi sau mersul cu un uşor 
elan. Aşa cum mişcăm picioarele în ritmul unui cân-
tec care ne place, la fel le vom mişca inconştient şi în 
concordanţă cu mesajele pozitive pe care le primim 
sau le transmitem.

Călcâiul poate rămâne în contact cu solul, în 
timp ce restul piciorului se îndreaptă în sus, cu vârful 
spre cer – ceea ce relevă că persoana tocmai auzise 
un lucru plăcut. De asemenea, „poziţia de start“ poate 
însemna că este extrem de interesat şi se pregăteşte să 
se implice şi mai mult.

Este interesant că gesturile picioarelor fericite, 
pot fi  observate extrem de rar la persoanele care su-
feră de depresie.

Schimbarea mişcării picioarelor

Trecerea de la legănarea piciorului, în poziţia 
aşezat, la mişcări scurte, ca de lovire, este un indiciu 
că persoana a văzut sau a auzit ceva negativ şi nu este 
încântată.

Dacă o persoană îşi mişcă mereu picioarele şi 
deodată se opreşte – este un semn de încordare sau 
emoţie, „încremenirea“.

Gleznele incrucişate

Imobilizarea gleznelor încrucişate, sau întoar-
cerea vârfurilor picioarelor spre interior, poate în-
semna nesiguranţă, ameninţare. 

În general femeile sunt învăţate să stea în acest 
fel, în special dacă poartă fustă – dar gestul nu este la 
fel de normal, făcut de bărbaţi.

Uneori stressul cuiva poate fi  semnalat de în-
cercarea de a-şi ascunde picioarele, ducându-le sub 
scaun sau petrecându-le pe după picioarele scaunului 
– este o reacţie de încremenire“, indicând disconfort, 
anxietate sau grijă (Figura nr. 5).
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Figura nr. 5

 Secretele trunchiului. Ce spun umerii, pieptul 
şi şoldurile [6]

Înclinarea trunchiului ne va apropia de o per-
soana agreabilă şi ne va îndepărta de una indezirabilă

Cuplurile care se afl ă la distanță şi la nivel emo-
ţional se „evită“, lăsând între ei un spaţiu „mut“; pe 
bancheta din spate a maşinii, întorc unul spre celalalt 
doar capul, nu şi corpul, şi nu se ating.

Expunerea şi evitarea frontală. Stăm „expuşi“ 
către cei în care avem încredere (Figura nr. 6), sau 
care ne fac să ne simţim bine. Cu partea din faţă a cor-
pului simţim căldura şi confortul îmbrăţişărilor.

În clase elevii se apleaca în direcţia profesoru-
lui favorit. Colegii care se înţeleg, fac la fel. Cei în 
dezacord, evită să-şi expună partea din faţă a corpului 
şi se îndepărtează inconştient. 

Când este imposibil sau inacceptabil social să ne 
îndepărtăm, folosim braţele ca bariere (Figura nr. 7).

Figura nr. 6

Figura nr. 7

Ocuparea spaţiului. Ocuparea excesivă a spa-
ţiului, tolănirea pe canapea sau pe scaun, este în gene-
ral un semn de confort , în casa fi ecăruia dintre noi. Pe 
de altă parte, adolescenţii se întind pe canapea sau pe 
scaun, în încercarea de a domina nonverbal mediul, în 
timp ce sunt mustraţi de către părinţi. 

Ridicarea din umeri: un răspuns onest şi adevă-
rat determină ridicarea ambilor umeri brusc, la acelaşi 
nivel; dacă ridicarea este şovăitoare şi parţială, doar cu 
un umăr, există o mare probabilitate de nesinceritate.

„Broasca ţestoasă“: în timp ce vorbeşte sau 
reacţionează la un eveniment negativ, persoana îşi ri-
dică umerii încet spre urechi, ascunzând gâtul – este 
un semn de stânjeneală extremă, de lipsă de încredere 
în sine, sau de manifestare a slăbiciunii şi înfrângerii 
(Figura nr. 8).

Figura nr. 8

Braţele [5]

Entuziasmul, fericirea, energia se opun gravi-
tației. O persoană încrezătoare îşi leagană braţele în 
timpul mersului. O persoană nesigură îşi reţine în 
mod inconştient mişcarea braţelor. 
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În stări de supărare sau teamă, când suntem ră-
niţi, ameninţaţi, ultragiaţi sau îngrijoraţi, ne retragem 
braţele – atât ca poziţie de protecţie, cât şi ca poziţie 
lipsită de provocare – tocmai pentru a asigura supra-
vieţuirea . Gestul de încremenire a braţelor la un copil, 
apărut brusc în prezenţa unui adult, poate fi  indiciu al 
unui abuz! Rănile făcute prin cădere nu apar pe partea 
interioară a membrelor superioare (pe partea braţelor 
dinspre corp) ci, mai degrabă pe coate sau pe partea ex-
ternă a braţelor. Pe de altă parte, o persoană preocupată 
de geanta sa cu valori, o va ţine strâns lipită de corp.

Există gesturi universale ale braţelor, care co-
munică mesaje: bună ziua, la revedere / pa, vino aici, 
nu ştiu, aici, acolo, sus, opreşte-te, mergi înapoi, dis-
pari din calea mea, şi, „nu pot crede ca s-a întâmplat 
aşa ceva! Există şi gesturi care comunică un compor-
tament de izolare: nu te apropia! Nu mă atinge! De 
exemplu, postura „regală“ cu braţele duse la spate 
(regii si reginele). 

Indivizii încrezători în forţele proprii, sau cu 
un statut înalt, vor pretinde mai mult teritoriu pentru 
braţe decât cei mai puțin siguri de ei sau cu o situaţie 
mai umilă. Un bărbat dominant, îşi întinde braţul pe 
spătarul scaunului femeii de alături (sau pe după umă-
rul ei) ca să arate că acela este teritoriul lui. La masa 
de conferinţe, şefi i îşi întind braţele pe masă, sau o 
ocupă cu obiecte personale (servietă, geantă, hârtii). 
O persoană afl ată la masa de conferinţe care stă cu 
coatele lipite de talie şi cu genunchii strânşi, transmite 
mesaje de slăbiciune şi lipsă de încredere. 

Mâinile în şolduri (Figura nr. 9) – proiectează o 
imagine de autoritate (poliţie, armată), dar şi femeile 
afl ate în posturi de conducere, când se confruntă cu 
bărbaţi în sala de consiliu, vrând să arate că nu au de 
gând să se lase intimidate, şi că se consideră egale cu 
bărbaţii. 

Figura nr. 9

Mâinile în şolduri: există şi o variantă a ges-
tului tradiţional (mâinile în şolduri şi degetele mari 
îndreptate spre spate), în care degetele mari sunt ori-
entate în faţă – aceasta semnifi când că oamenii vor sa 
afl e un lucru care îi îngrijorează.

Brațele încrucişate – formează o „barieră“ pro-
tectoare şi autoconfort, ori de câte ori trăim o stare de 
stress, anxietate sau suferinţă [1] – poate fi  o postură 
defensivă, când suntem într-o situaţie tensionată sau 
când un gând negativ ne trece prin minte

Dar braţele se pot încrucișa şi de frig!
În condiţii de stress, sistemul limbic determină 

dirijarea sângelui spre organele esenţiale, în pregăti-
rea de fugă sau luptă; astfel, sângele se îndepărtează 
de piele – care devine palidă, şi în plus, scade tempe-
ratura la suprafaţa corpului – de aceea, în condiţii de 
interogatoriu, mustrări, pericole – subiectul resimte 
adesea senzaţia de frig 

Ambele braţe pliate pe piept exprimă discon-
fort, nesiguranţă, dezacord cu vorbitorul

Figura nr. 10

Când ambele mâini apucă strâns partea de sus 
a braţelor (ca şi cum s-ar ţine de braţele unui scaun), 
denotă anxietate extremă, sau este în aşteptarea unui 
eveniment neplăcut, sau este foarte încăpăţânată cu 
privire la ceva anume (fi gura nr. 10)

Tot ca gest de barieră interpretăm şi următoarele: 
–  încheierea sacoului în timp ce vorbeşte cu ci-

neva (dar îl va descheia când conversaţia se 
termină) 

–  „scutul“ ţinut în faţa pieptului: poate fi  o 
pernă, o haină, o geantă, o sacoşă, un rucsac

–  Femeile îşi încrucisează braţele peste stomac, 
chiar sub sâni. Studentele îşi ţin caietele în 
dreptul pieptului când intră în clasă în pri-
mele zile, apoi le mută în lateral 
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–  Bărbaţii sunt mai discreţi – ţin un braţ în 
dreptul pieptului, jucându-se cu ceasul sau cu 
butonii de la manşetă

–  Postura cu braţele încrucişate este conforta-
bilă şi nu înseamnă în general respingere – 
decât atunci când încrucişarea se produce 
brusc şi braţele sunt strânse puternic cu mâi-
nile, aceasta indicând disconfort

Postura dominantă

O persoană aşezată pe scaun se lasă pe spate, îşi 
ridică braţele şi îşi împleteşte degetele la ceafă

Braţele desfăşurate peste alte scaune demon-
strează că persoana se simte încrezătoare şi în largul 
său (Figura nr. 11)

Figura nr. 11
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