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  Rozdział 10

MOWA CIAŁA – CZYLI DLACZEGO 
WYGLĄD MA ZNACZENIE

JAK NAPRAWDĘ WYGLĄDASZ?

Wprowadzenie
Ka!dy Kolor ma w"asn# mow$ cia"a. Okre%lon# mow$ cia"a 
uruchamiamy mi$dzy innymi wobec ró!nych „mówców”. 
Rodzi si$ jednak pytanie: czy mo!na gra& kogo%, kim si$ nie 
jest? Naukowcy nie s# w'tej kwestii zgodni. 

Przyjrzyjmy si$ mowie cia"a.
Mowa cia"a odnosi si$ do wszelkich form komunikacji 

niewerbalnej, zarówno %wiadomych, jak i' nie%wiadomych. 
Specyficzna mowa cia"a charakteryzuje poszczególne jed-
nostki i'poszczególne grupy ludzi. Mowa cia"a funkcjonuje 
tak!e jako wyznacznik spo"eczny i'kulturowy, cho& podstawy 
biologiczne s# wspólne wszystkim.

J$zyk sk"ada si$ z'oko"o ()) tysi$cy s"ów'– wi$kszo%& ludzi 
regularnie u!ywa mniej wi$cej * tysi$cy. W'codziennych kon-
taktach wystarcza oko"o tysi#ca s"ów. Porównajmy to z'mow# 
cia"a, która wed"ug niektórych naukowców obejmuje blisko 
+)) tysi$cy sygna"ów. Mo!na oczywi%cie dyskutowa&, czy te 
liczby s# prawdziwe, ale nie o'to chodzi. Wysy"amy ogromn# 
liczb$ sygna"ów, których w'wi$kszo%ci nie jeste%my %wiadomi. 

Nie b$d$ analizowa" wszystkich sygna"ów, ale chcia"bym 
przyjrze& si$ ró!nicom mi$dzy Kolorami. Pami$tajmy, !e 
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nastrój, sytuacja, poczucie bezpiecze,stwa lub zagro!enia 
mog# mie& kluczowy wp"yw na to, co wyra!amy mow# cia"a. 

Postawa
Rozlu-niona, naturalna' – ale nie niedba"a' – postawa spra-
wia, !e inni odbieraj# nas jako osoby o'dobrej samoocenie. 
Przygarbiona, skurczona sylwetka mo!e by& postrzegana jako 
przejaw rezygnacji i'rozczarowania. Sztywna, wyprostowana 
poza prawdopodobnie %wiadczy o'sk"onno%ci do dominacji, 
czyli inaczej mówi#c'– ch$ci budzenia respektu. A' ten wy-
prostowany jak struna cz"owiek by& mo!e jest absolwentem 
akademii wojskowej…

Spojrzenie
Oczy s"u!# wielu celom. Rozbiegane sugeruje, !e dana osoba 
raczej jest my%lami gdzie indziej. Niektórzy nieruchomo wbi-
jaj# wzrok w' rozmówc$'– nawet nie mrugn#. Wra!enie jest 
zupe"nie inne. Mówi si$, !e k"amcy nie potrafi# patrze& pro-
sto w'oczy i'uciekaj# spojrzeniem w'lewo lub prawo'– zale!-
nie od tego, czy s# ma,kutami, czy nie. Ale poniewa! k"amcy 
to wiedz#, najbardziej przebiegli nauczyli si$ k"ama& i'patrze& 
prosto w'oczy. A'wi$c nie ma tu sytuacji oczywistych. (K"am-
cy bez powodu "api# si$ za szyj$'– taka opinia jest prawdopo-
dobnie bardziej trafna). W'zetkni$ciu z'czym% strasznym lub 
nieprzyjemnym wiele osób zas"ania oczy. A'w'chwili namys"u 
cz$sto przymykamy powieki.

Głowa i twarz
Rozmawiaj#c z' innymi, zwykle kiwamy lub kr$cimy g"ow#, 
zale!nie od tego, czy zgadzamy si$ z'interlokutorem, czy nie. 
Kiedy bardzo uwa!nie przys"uchujemy si$ dyskusji, przekrzy-
wiamy g"ow$. Przygn$bienie sygnalizuje spuszczona g"owa 
lub zmarszczone czo"o. Zdziwienie przek"ada si$ na unie-
sione brwi, a'kiedy nie jeste%my z'czego% zadowoleni, marsz-
czymy nos. W'samej tylko twarzy mamy dwadzie%cia cztery 
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mi$%nie, którymi mo!emy porusza& na niezliczon# liczb$ 
sposobów.

Ręce
Jak mocno %ciskasz czyj#% d"o, na powitanie? Zwyk"y u%cisk 
r$ki mo!e du!o powiedzie& o'cz"owieku. Wiotka d"o, i's"a-
by chwyt cz$sto cechuj# osoby uleg"e, wi$c mo!e dobrym 
pomys"em by"oby energiczniej potrz#sa& d"oni# rozmówcy. 
Z'drugiej strony mocny u%cisk sprawia wra!enie, !e mamy 
do czynienia z' kim% zdecydowanym. Je%li kto% zbyt silnie 
%ciska nasz# d"o,, zapewne nale!y do pierwszej kategorii, 
a' chcia"by'– do drugiej. Zaci%ni$te pi$%ci rzadko s# zapo-
wiedzi# dobrych wiadomo%ci'– przewa!nie oznaczaj# agre-
sj$. Niektórzy nerwowo skubi# ubranie, poprawiaj# w"osy, 
strzepuj# niewidoczne nitki. To tak!e sygnalizuje, !e ch$t-
niej zaj$liby si$ czym% innym ni! to, co akurat robi#. R$ce 
splecione z' ty"u cz$sto wyra!aj# w"adz$ i'poczucie bezpie-
cze,stwa.

Pami$tacie, co powiedzia"em o'k"amcach? Sami si$ obna-
!aj#, k"ad#c r$k$ na piersi'– najcz$%ciej prawa d"o, w$druje 
na serce'– z'pe"nym oburzenia westchnieniem, kiedy kto% im 
zarzuci mówienie nieprawdy. Ja mia"bym sk"ama&? Jak mo-
!esz tak mówi&! Gest ma podkre%li& szczere intencje, jednak 
natychmiast budzi czujno%& otoczenia, gdy! jest niepotrzeb-
ny i'przesadny. Podejrzana sprawa.

Terytorium
Ka!dy cz"owiek ma osobist# przestrze,, ka!dy potrzebuje 
w"asnego terytorium. To terytorium wyznacza odleg"o%& od 
rozmówcy. Osobista przestrze, wynosi zwykle od pó" do 
jednego metra, a'przestrze, spo"eczna to jeden do czterech 
metrów. Mówi#c o'przestrzeni osobistej, my%l$ na przyk"ad 
o' rozmowie znajomych. Przestrze, spo"eczna odnosi si$ 
do wymiany zda, mi$dzy osobami obcymi. Odleg"o%ci te 
zale!# w'znacznym stopniu od strefy kulturowej, z' jakiej si$ 
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wywodzimy. Mieszka,cy krajów skandynawskich potrzebuj# 
zdecydowanie wi$kszej przestrzeni osobistej ni! ta akcepto-
wana na przyk"ad w'kulturze %ródziemnomorskiej. 

I CO Z TYM WSZYSTKIM ZROBIĆ?

Czym ró!ni# si$ odmienne formy zachowania? Z' pewno-
%ci# nie wszystkie „powszechnie znane” fakty dotycz#ce 
mowy cia"a odnosz# si$ do ka!dego z'nas. Kto%, kto spogl#da 
z'ukosa i'kieruje wzrok lekko w' lew# stron$, k"amie'– mo!e 
i'prawda, ale równie dobrze mo!e by& ma,kutem i'za chwil$ 
popatrzy w'prawo. Przyk"adem ró!nic jest zachowanie osób 
niepewnych. Niepewny Zielony odchyli si$ do ty"u. Niepew-
ny Czerwony pochyli si$ do przodu, poniewa! z'niepewno-
%ci# radzi sobie, usi"uj#c zdominowa& rozmow$. Na nast$p-
nych stronach przytaczam kolejne przyk"ady ró!nic. Starajcie 
si$ obserwowa& innych w'codziennym !yciu i'próbujcie wy-
chwyci& ró!ne formy zachowania. Pami$tajcie jednak: ka!dy 
ma w"asn# mow$ cia"a. Oczywi%cie s# przejawy zachowania 
wspólne ludziom na ca"ym %wiecie' – typowym tego przy-
k"adem jest twarz. Pow#tpiewanie rozpoznamy od razu, na 
ka!dym kontynencie, jednak trzeba uwa!nie obserwowa& 
bli-nich, by nauczy& si$ czyta& mow$ cia"a, a'nast$pnie do-
skonali& te umiej$tno%ci. Oto krótki przewodnik.

ZACHOWANIE CZERWONEGO

Charakterystyczne zachowania Czerwonych:
• zachowuj# dystans,
• mocno %ciskaj# d"onie,
• cz$sto pochylaj# si$ do przodu,
• patrz# prosto w'oczy,
• wykonuj# w"adcze gesty. 
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Jak ju! wspomina"em, Czerwonych charakteryzuje czytel-
na i'specyficzna mowa cia"a. Czerwonego mo!na "atwo roz-
pozna& nawet z'daleka. 

Kiedy cz"owieka otacza mrowie ludzi, widzi dooko"a tych, 
którzy dok#d% si$ spiesz#, stoj# bez ruchu, rozmawiaj# z'inny-
mi albo sprawdzaj#, co i'gdzie si$ dzieje w'ca"ym t"umie. O'co 
chodzi w' tym zamieszaniu? Przyjrzyjmy si$ t$tni#cemu !y-
ciem miejskiemu rynkowi, na którym roi si$ od ludzi. Popa-
trzmy na nich przez lup$. Jaki% cz"owiek prze do przodu, nie 
przejmuj#c si$, !e potr#ca innych, stoj#cych mu na drodze. 
Ze wzrokiem wbitym w'jaki% nieodleg"y punkt ów Czerwony 
przyspiesza i'bez problemu pokonuje plac. Nie ust$puje in-
nym, lecz zmusza ich, by schodzili na bok. Tak idzie w"adza. 
Kroczy pewnie, zdecydowanie. Oczekuje, !e wszyscy inni mu 
si$ podporz#dkuj#. 

Kiedy pierwszy raz spotykasz Czerwonego, zwykle zacho-
wuje dystans. .adnych serdecznych u%cisków d"oni'– ma by& 
wida&, kto tu rz#dzi. Nastaw si$ na to, !e Czerwony'– kobieta 
lub m$!czyzna, p"e& nie jest w'tym przypadku wa!na'– mo!e 
lekko przegi#&. (To si$ nazywa zachowanie samca alfa, ale 
dotyczy tak!e kobiet. Czerwony czuje nieprzepart# potrzeb$ 
demonstrowania, !e to z'nim trzeba si$ liczy&).

U%miechy? Zapomnij. Zaci$ty wyraz twarzy? Prawdopo-
dobne, zw"aszcza je%li czeka was spotkanie w' interesach. Jed-
nak nawet podczas spotkania towarzyskiego osch"o%& nie jest 
wykluczona. Czerwony nie przywita si$ „na misia” (dopóki jest 
trze-wy; pod wp"ywem alkoholu jest zdolny do wszystkiego).

Kiedy robi si$ nieprzyjemnie'– a'przy Czerwonych dzie-
je si$ tak do%& cz$sto'– facet (lub facetka) nachyli si$ do nas 
(nad sto"em) i'dobitnie b$dzie przedstawia" swoje argumenty. 
Kontakt wzrokowy, wzrok wbity w'rozmówc$. J$zyk w"adzy? 
Czerwoni nie znaj# innego. Przygotujcie si$ na to.

Nastawcie si$ tak!e na ograniczon# gestykulacj$, a' ge-
sty, które zauwa!ycie, b$d# demonstracj# w"adzy. Czerwoni 
ochoczo celuj# w' innych palcem. Nie obchodzi ich to, !e 

Otoczeni_przez_idiotow.indd   120 21.08.2017   17:42



121

Mowa ciała – czyli dlaczego wygląd ma znaczenie

takie wytykanie jest niegrzeczne. Poka!# palcem albo gestem 
d"oni. Bardzo cz$sto Czerwoni wyci#gaj# r$k$ w'stron$ danej 
osoby, otwart# d"oni# do do"u. Chcecie sprawdzi&, jaki jest 
efekt? Popro%cie, !eby kto% wykona" taki gest w'waszym kie-
runku, a'zobaczycie, jak to jest. Czujecie si$ komfortowo?

Wyra-nie wida&, !e Czerwoni'– nie s# w'tym odosobnieni'– 
a! si$ pal#, !eby wam przerwa&. Nabieraj# powietrza w' na-
dziei, !e zdo"aj# si$ wtr#ci&. Je%li rozmowa si$ przed"u!a, g"o-
%no w"#czaj# si$ do dyskusji i'po prostu przejmuj# inicjatyw$.

Głos
Co mo!na powiedzie& o'g"osie Czerwonych? Zawsze dono%-
ny. Wyra-nie ich us"yszymy, poniewa! mówi# g"o%no bez 
zahamowa,, wr$cz gromko krzycz#, je%li trzeba. Bywa oczy-
wi%cie, !e nawet Czerwony si$ zdenerwuje i'zmartwi, ale nie 
da tego pozna& po sobie. G"os mu nie zadr!y.

To jeden z'sekretów Czerwonych. Niewa!ne, co si$ dzie-
je, Czerwony zachowa pewny siebie wyraz twarzy i' b$dzie 
brzmia" przekonuj#co. Nie zaj#knie si$, nie zawaha. Trzyma 
r$k$ na pulsie. Nie s"uchasz? Powtórzy g"o%niej. W'ko,cu do 
rozmówcy dotrze, co chcia" powiedzie&.

Potok słów i czynów
Jak wspomnia"em, Czerwony zawsze si$ spieszy. Szybko 
znaczy dobrze. Dotyczy to równie! mówienia i' dzia"ania. 
Wszystko toczy si$ w' szalonym tempie. Dla Czerwonych 
szybko%& jest miar# sukcesu, wi$c p$dz#. Je%li trzeba, gwa"-
townie zmieniaj# kierunek w'pe"nym biegu.

ZACHOWANIE ŻÓŁTYCH

Charakterystyczne zachowania .ó"tych:
• dotykaj# innych,
• s# wyluzowani i'u%miechni$ci,

Otoczeni_przez_idiotow.indd   121 21.08.2017   17:42



122

Otoczeni przez idiotów

• utrzymuj# przyjazny kontakt wzrokowy,
• ekspresyjnie gestykuluj#,
• lubi# blisko%&.

Mowa cia"a .ó"tych wyra!a otwarto%& i'zach$ca do kon-
taktu. U%miechaj# si$ nawet wtedy, kiedy nie ma powodów 
do rado%ci. .artuj# i's# odpr$!eni. Odwiedzaj#c s#siada'– na-
wet dalekiego znajomego'– potrafi# rozwali& si$ na kanapie. 
To dla nich typowe. Kiedy .ó"ty czuje si$ bezpiecznie, od 
razu to wida&. Mo!na w'nim czyta& jak w'otwartej ksi$dze.

Przypomina Czerwonego, poniewa! tak!e lubi szybkie 
tempo. .ó"ty porusza si$ gwa"townie i'jest widoczny. Cz$sto 
promieniuje pewno%ci# siebie.

Ca"e to gadanie o'osobistej przestrzeni to dla niego rzecz 
wzgl$dna. Niektórzy nie lubi#, kiedy kto% si#dzie zbyt blisko. 
A'.ó"ty? Jeszcze si$ przysunie. Spontanicznie bierze w'obj$-
cia ka!dego, kto si$ nawinie. M$!czyzna, kobieta, wszystko 
jedno. Liczy si$ tylko to, w'jakim nastroju akurat jest .ó"ty. 

Bywa, !e inni si$ odsuwaj#, co .ó"tego irytuje. Ale ma 
w' repertuarze nie tylko u%ciski. Dobry jest ka!dy rodzaj 
kontaktu fizycznego. R$ka po"o!ona na ramieniu, klepni$cie 
w' udo' – bez !adnych ukrytych zamiarów. .ó"ty po prostu 
chce podkre%li& to, co w"a%nie powiedzia". To, co dla niego 
jest spontaniczne i' naturalne, inni niekiedy odbieraj# jako 
zach$t$. A'to mo!e si$ -le sko,czy&…

Je%li ko,czy si$ dobrze, w'obecno%ci .ó"tego b$d# pano-
wa& %miech, !arty i'niezm#cona rado%&. Kontakt wzrokowy? 
Bez problemu: intensywny, radosny i'przyjazny.

Głos
G"os .ó"tego wyra!a g"$bokie zaanga!owanie, i'to od pocz#t-
ku do ko,ca. Bo .ó"ci si$ anga!uj#. (A' je%li nie maj# na co% 
ochoty, po prostu nie przychodz#). Z'daleka s"ycha& wybu-
chy %miechu, odg"osy zabawy, wrzaw$. Entuzjazm. Rado%&. 
Wsz$dzie panuje dobra energia.
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Mo!na powiedzie&, !e empatia .ó"tych jest oczywista. 
Albo s# z' tob# na sto procent, albo wcale. S"ycha& to w' ich 
g"osie: zmienia si$ ton, tempo mówienia, o!ywienie, nat$!e-
nie. .ó"ci cz$sto mówi# bardzo melodyjnie. 

Niewa!ne, jakie uczucie ow"adn$"o .ó"tym' – wszystko 
odbije si$ w'jego g"osie.

Potok słów i czynów
Tempo, tempo! Forma dzia"ania inna ni! u' Czerwonego, 
ale zdecydowanie szybka. Spotkali%cie ludzi, którzy tak si$ 
spiesz#, by co% powiedzie&, !e niemal potykaj# si$ o'w"asny 
j$zyk? Czyli' – lekko si$ zacinaj# lub nawet j#kaj#? Tylko 
w' po"owie przypadków wychodzi im tak, jak by chcieli. 
Mo!na si$ domy%li&, o'co im chodzi, ale czasem be"kot jest 
kompletnie niezrozumia"y. To .ó"ci, których wargi nie na-
d#!aj# za tym, co maj# do powiedzenia. Usta nie dotrzymu-
j# kroku mózgowi.

ZACHOWANIE ZIELONYCH

Charakterystyczne zachowania Zielonych:
• s# wyluzowani, nie boj# si$ blisko%ci,
• dzia"aj# metodycznie,
• ch$tnie odchylaj# si$ do ty"u,
• nawi#zuj# przyjazny kontakt wzrokowy,
• s# doskonali w'drobnych gestach.

Zieloni cz$sto'– cho& nie zawsze'– bywaj# oci$!ali. Kiedy 
s# rozlu-nieni i'zadowoleni, ich mowa cia"a %wiadczy o'pe"-
nym zrelaksowaniu, harmonii i'zaufaniu. .adnych gwa"tow-
nych ruchów, !adnego potrz#sania g"ow# czy wymachiwania 
r$kami. Mi"o i'spokojnie. 

Ich gesty s# cz$sto subtelne, pasuj# do niewielkich grup. 
Zielony nie czuje si$ dobrze w' t"umie. Zamyka si$ wtedy, 
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sprawia wra!enie zdystansowanego. Zdradza go mowa cia"a. 
Zieloni staraj# si$ ukrywa& prawdziwe uczucia, ale nie zawsze 
im wychodzi'– od razu wida&, kiedy s# poruszeni lub spi$ci. 

Przy stole Zieloni odchyl# si$ do ty"u. To zakrawa na pa-
radoks, poniewa! w'rzeczywisto%ci nie maj# problemu z'blis-
ko%ci#. Podobnie jak .ó"ci lubi# dotyka& innych'– ale tylko 
tych, których znaj#. Spróbuj dotkn#& Zielonego, który nie da" 
wyra-nego znaku, !e znacie si$ wystarczaj#co dobrze! /atwo 
przekroczy& granic$. Zieloni twardo broni# przestrzeni oso-
bistej.

Kiedy Czerwony przechodzi przez sal$, nie sposób go 
nie zauwa!y&. Poniewa! Zieloni pod wieloma wzgl$dami s# 
zupe"nym przeciwie,stwem Czerwonych, dyskrecja jest dla 
nich kwesti# honoru. Cz$sto chc# sta& si$ niewidzialni. 

Dlaczego? .eby nie zwraca& na siebie uwagi. 
Zielony niemal zawsze pokazuje przyjazn# twarz. W'osta-

teczno%ci'– neutraln#. Nie oczekujcie szerokich u%miechów 
ani wylewnych powita,. „Mi"o mi”' – i' wystarczy. Jednak 
wszystko si$ zmienia, je%li jeste% bliskim znajomym Zielo-
nego. Kiedy uzna, !e jeste%cie zaprzyja-nieni, staje si$ ciep"y 
i'serdeczny. Ale je!eli dopiero si$ poznali%cie, musisz troch$ 
zaczeka&. 

Niech to Zielony do ciebie podejdzie. Nie narzucaj mu si$. 
Z'czasem, kiedy zdob$dziesz jego zaufanie, odpr$!y si$ i'za-
cznie si$ zachowywa& naturalnie. 

Głos
Zielony nie podnosi g"osu. Nie zdominuje zespo"u. Nawet je-
%li Zielony przemawia do licznej grupy (gdy nie ma wyboru, 
wyst#pi), b$dzie mówi" tak, jakby siedzia" z'dwiema osobami 
przy stoliku. Mo!e si$ nawet wydawa&, !e nie zauwa!a pozo-
sta"ej setki zgromadzonych w'sali. Mówi cicho, czasem trud-
no go us"ysze&. 

Ale ton g"osu zawsze b$dzie ciep"y i' "agodny. Zielony 
mówi wolniej i'nie tak gwa"townie jak na przyk"ad .ó"ty. 
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Potok słów i czynów
Zieloni nie s# tak szybcy jak Czerwoni i'.ó"ci, ale i'nie tak 
powolni jak Niebiescy. Pr$dko%& sama w' sobie nie ma dla 
nich znaczenia. Je%li po%piech niesie ryzyko zaburzenia 
wspó"pracy, Zielony przyhamuje. Terminy nie s# najwa!niej-
sze. Najwa!niejsze, !eby ludzie dobrze si$ czuli.

ZACHOWANIE NIEBIESKICH

Charakterystyczne zachowania Niebieskich:
• najch$tniej trzymaj# innych na dystans,
• siedz# albo stoj#,
• maj# ograniczon# mow$ cia"a,
• patrz# prosto w'oczy,
• nie gestykuluj#.

Mow$ cia"a Niebieskiego mo!na opisa& krótko: nie ist-
nieje. No dobrze, mo!e ciut przesadzi"em. Chodzi mi o' to, 
!e w' odniesieniu do Niebieskich nie trzeba za wiele inter-
pretowa&. Ani twarz, ani cia"o specjalnie wiele nie ujawniaj#. 
Kiedy opowiadam handlowcom o'mowie cia"a, przewa!nie 
komentuj#, !e niektórych ludzi nie da si$ wyczu&. Kiedy do-
pytuj$, czy chodzi o'takich, którzy siedz# nieruchomo i'nawet 
twarz im nie drgnie, potakuj# i'dodaj#, !e to godne uwagi.

Co% mi si$ zdaje, !e mówi# o'Niebieskich. Kto%, kto si$ nie 
porusza i'ma zastyg"e oblicze, niczego po sobie nie pokazuje. 
Ale w'tym przypadku w"a%nie brak mowy cia"a ujawnia to, co 
potrzebujemy wiedzie&. 

Wielu Niebieskich potrafi wyg"asza& poruszaj#ce o%wiad-
czenia z'kamienn# twarz#. Sam widzia"em, jak Niebieski szef 
og"asza" zamkni$cie dzia"u i'konieczno%& zwolnienia trzystu 
osób. Nawet okiem nie mrugn#". 

St#d pewnie p"ynie powszechne przekonanie, !e Nie-
biescy s# bez serca. Oczywi%cie to nieprawda. Pozwólcie, !e 
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przypomn$: Niebieski to introwertyk, czyli uczucia buzuj#, 
ale pod powierzchni#.

To dzia"a i'w'drug# stron$. Wiele lat temu by"em %wiad-
kiem wielkiej wygranej. Jaka% kobieta zdoby"a pi$& milionów 
koron szwedzkich (*0* tysi$cy dolarów) w'TV1. Zza kamery 
dochodzi"y radosne krzyki jej m$!a, a'ona spokojnie siedzia"a 
z'ch"odnym u%miechem. Prowadz#cy %mia" si$ i'macha" r$ka-
mi tak, !e przez chwil$ mo!na by"o mie& w#tpliwo%ci, kto na-
prawd$ zwyci$!y". A' laureatka powiedzia"a tylko: „Dzi$kuj$, 
to mi"e”. Nawet nie drgn$"a. Nie przypuszczam, !eby trafi"o 
na milionerk$. Chyba by"a Niebieska. Oni ju! tacy s#. W'g"$-
bi ducha zapewne bardzo si$ cieszy"a. Musz$ zadzwoni& do 
telewizji i'spyta&, czy zachowali nagranie, bo to wspomnienie 
mnie nie opuszcza.

Niebieskiego mówc$ mo!na rozpozna& od razu. Podob-
nie jak Zieloni nie ma potrzeby przykuwania uwagi. Jednak 
s# i' ró!nice. Wyst$puj#c przed du!ym audytorium, Zielony 
chcia"by zapa%& si$ pod ziemi$. A'Niebieski? Z'nieporuszon# 
twarz#, bez drgnienia powiek, stara si$ porwa& t"um…

Prywatna przestrze, Niebieskich jest raczej rozbudowana. 
Lepiej si$ czuj#, trzymaj#c innych na dystans. Oczywi%cie to 
zale!y od stopnia za!y"o%ci, ale odleg"o%& musi by& znacznie 
wi$ksza ni! na przyk"ad u'.ó"tych.

Je%li inni podchodz# zbyt blisko, cia"o Niebieskiego si$ 
zamyka. Niebieski krzy!uje r$ce i'nogi, podkre%laj#c, !e za-
chowuje rezerw$.

Ju! mówi"em, !e Niebiescy ruszaj# si$ mniej ni! inni. 
Kiedy stoj#, to bez ruchu. .adnego kiwania si$ czy drep-
tania. Przemawiaj#c, potrafi# ca"# godzin$ tkwi& w' tym 
samym miejscu. Kiedy ju! usi#d#, to przez d"ugi czas nie 
zmieniaj# pozycji. Bezruch'– to s"owo najlepiej oddaje ich 
zachowanie.

Co za tym idzie, nie stosuj# zbyt wielu gestów. Wyobra--
cie sobie .ó"tego: otwarty, pozytywnie nastawiony. A' teraz 
pomy%lcie o' jego przeciwie,stwie. .adnych ruchów oprócz 
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absolutnie niezb$dnych (a' wed"ug Niebieskiego prawie 
wszystkie s# zb$dne)… i'ju! co% nam %wita. Kamienna twarz, 
jak kto% powiedzia". 

Niebiescy maj# co%, co innym trudno znie%&: patrz# prosto 
w'oczy. Kontakt wzrokowy to dla nich rzecz normalna.

Głos
Nie ca"kiem s"aby, ale z'pewno%ci# przyt"umiony i'niepewny. 
Nie robi# wokó" siebie zamieszania. Kontroluj# swoje oddzia-
"ywanie na otoczenie. Mówi# w'sposób wywa!ony, jakby za-
stanawiali si$ nad ka!dym s"owem.

Ton g"osu Niebieskiego prawie si$ nie zmienia. Ca"y czas 
brzmi tak samo'– niezale!nie od tego, czy Niebieski odczy-
tuje program telewizyjny, czy wyg"asza przemówienie po wy-
graniu wyborów parlamentarnych. Zawsze sprawia wra!enie, 
jakby czyta" ksi#!k$ telefoniczn#: ani rytmu, ani intonacji.

To stanowi problem dla muzyków. Uwa!aj#, !e Niebiescy 
mówi#, jakby fa"szowali.

Potok słów i czynów
Powolutku. W'ka!dym razie w'porównaniu z'innymi. We-my 
Czerwonego albo i'.ó"tego: nadaj# z'pr$dko%ci# ponadd-wi$-
kow#. Niebieski ma zupe"nie inne tempo. Dzia"anie? Potrwa, 
ile potrwa. Pr$dko%& kompletnie go nie obchodzi. 

Nie tak dawno temu pozna"em bardzo Niebieskiego m"o-
dego cz"owieka. Mówi", !e wszystko, czym si$ zajmuje, zabie-
ra bardzo du!o czasu. Nic nie podkre%la", po prostu stwier-
dza" fakt.
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Mogą Cię także zainteresować:
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