
Pozycje ciała i gesty podczas pracy 

„Upośledzenie” postawy ciała może mieć postać zarówno niemożności odczytania postawy innej 

osoby, jak i niemożności wyrażenia tego, co chcesz wyrazić poprzez mowę ciała. Jeden z krótkich 

przykładów, które ostatnio zaobserwowałem, nieprawidłowej postawy ciała, prowadzącej do 

problemów, jest następujący:  

Steve pochylał się nad biurkiem, pomagając pracownikowi naprawić komputer. Ponieważ był skupiony 

tylko na komputerze, a nie na kobiecie na krześle, stanął wygodnie i położył lewą rękę na oparciu 

krzesła, a prawą na myszy podczas mocowania komputera. To otworzyło obszar jego klatki piersiowej 

w kierunku kobiety, komunikując seksualną otwartość, której nie zamierzał komunikować. Wszedłem 

szybko i wyjaśniłem jasno: „Steve, kiedy twoja klatka piersiowa jest otwarta na taką osobę 

(modelowanie pozycji ciała), wskazuje to na intymność. Zamiast tego, gdy pochylasz się nad biurkiem, 

najlepiej położyć obie ręce na obszarze biurka lub w jego pobliżu, co pozwala na przejście ściany między 

tobą a osobą, której pomagasz. Utrzymuje dystans zawodowy, którego wszyscy potrzebujemy. 

Dziękuję."  

Sytuacja została rozwiązana i nieporozumienie zostało wyjaśnione. Steve był wdzięczny za szybką, 

jasną i dosadną informację zwrotną i być może zapamięta tę opinię następnym razem, gdy znajdzie się 

w podobnej sytuacji. To powiedziawszy, jest mało prawdopodobne, że będzie pamiętał bez znacznego 

wysiłku. Kiedy pojawia się problem, Steve skupia się na usuwaniu problemu za pomocą lasera. Kiedy 

ten problem występuje w oprogramowaniu komputerowym, uważaj. Cała uwaga Steve'a znika w 

naprawie problemu.  

Najlepsza praktyka 8: "Cicha" postawa 

Niedawno były agent specjalny FBI, Navarro, napisał książkę zatytułowaną What Every BODY is Saying: 

An Ex-FBI Agent's Guide to Speed-Reading People. W błyskotliwy sposób, Navarro porównuje język 

niewerbalny do programu komputerowego, mówiąc, że możemy zasadniczo pobrać te informacje o 

postawie ciała, więc każdy z nas może mieć doskonałą zdolność do czytania i interpretowania ukrytych 

podtekstów niewerbalnych wiadomości obecnych w każdej rozmowie.  Ale podczas gdy pracujesz nad 

swoją umiejętnością odczytywania mowy ciała, potrzebujesz natychmiastowego rozwiązania, które 

ułatwi Ci codzienną pracę. Najpierw definicja "spokojnej" postawy ciała. Cicha postawa to ustawienie 

ciała w pozycji, która niczego nie komunikuje; to "niema" postawa ciała. Normalnie postawa ciała 

człowieka komunikuje wiele rzeczy. Jeśli stoisz blisko kogoś, to znaczy, że go lubisz (lub próbujesz go 

zastraszyć). Jeśli oddalasz się od nich, prawdopodobnie ich nie lubisz. Jeśli dystansujesz się i trzymasz 

nos wysoko, wskazujesz, że uważasz, że druga osoba jest o wiele mniej ważna od ciebie lub brzydko 

pachnie. Tak więc, jeśli osoba nie może odczytać język ciała lub portretować właściwą mowę ciała 

siebie, co człowiek ma zrobić? Zawsze można się nauczyć, klinicznie i powoli, co ludzie zwykle mają na 

myśli, kiedy poruszają się w określony sposób. Z mojego doświadczenia wynika, że nauka mowy ciała 

w badaniu klinicznym nie jest tak skuteczna, jak powinna być w środowisku pracy. Wskaźnik błędów w 

prawidłowym wyrażaniu siebie jest zbyt wysoki, abym mógł polecić naukę języka ciała jako pierwszy i 

jedyny krok. Zamiast tego zalecam rozwijanie "spokojnej" postawy ciała. Jest to postawa ciała, która 

zgodnie z książkami i zasadami społecznymi dotyczącymi tego, co komunikują pewne postawy, 

komunikuje jak najmniej. jak to tylko możliwe. Twoje ułożenie ciała jest neutralne. Ktoś patrzący na 

ciebie nie wiedziałby, czy jesteś szczęśliwy, smutny, podekscytowany, przestraszony, czy też odczuwasz 

jakiekolwiek inne Emocje, ponieważ twoja postawa ciała komunikuje zasadniczo nic. Cicha postawa 

ciała będzie wyglądać inaczej w zależności od Twojego rozmiaru, ogólnej osobowości i typowego 

sposobu interakcji. Oto przykład cichej postawy ciała: 

1. Ramiona rozluźnione u boku, ręce do połowy w kieszeniach.  



2. Ramiona rozluźnione.  

3. Stopy nie za blisko, nie za daleko od siebie, w odległości bioder od siebie, jedna lekko przed drugą. 

drugą.  

4. Jedno kolano zgięte, które lekko odchyla jedno biodro na bok.  

5. Podbródek nie w górę, nie w dół, tylko neutralnie pośrodku.  

6. Głowa spoczywająca wygodnie na kręgosłupie, odciągnięta lekko do tyłu 

W zależności od kształtu ciała, spokojną postawą może być postawa z rękami po bokach. Albo może z 

rękami złożonymi z przodu ciała (chociaż to zwykle komunikuje, że jesteś zamknięty). Sposobem na 

znalezienie najcichszej postawy dla siebie jest zapytanie kilku zaufanych przyjaciół "Jak myślisz, co to 

komunikuje?" podczas wykonywania danej postawy. W miarę wypróbowywania różnych pozycji ciała, 

w końcu otrzymasz odpowiedź. "Ta pozycja niczego nie komunikuje" i będziesz w stanie i będziesz mógł 

ułożyć swoją nową, spokojną postawę. Dlaczego spokojna postawa jest tak ważna? Łatwo jest innym 

źle ocenić postawę ciała, która nie jest zsynchronizowana z sytuacją. O wiele trudniej jest źle ocenić 

nic. Podstawowe kroki to:  

1. Przeanalizuj własną postawę ciała.  

2. Znajdź taką postawę ciała, która jest dla ciebie najbardziej spokojna.  

3. Ćwicz spokojną postawę, aż będziesz mógł ją wykonywać łatwo i naturalnie.  

Jeżeli stwierdzisz, że zmiana domyślnej postawy jest bardzo trudna, spróbuj zwiększyć swoją ogólną 

świadomość ciała. Kilka świetnych sposobów, które są wystarczająco łatwe do wykonania przez 

każdego:  

1. Ćwicz jogę (darmowe filmy można wypożyczyć w lokalnej bibliotece lub podcasty można znaleźć w 

Internecie). lokalnej bibliotece lub podcasty można znaleźć online).  

2. Praktykuj medytację. Jednym z podstawowych elementów medytacji jest świadomość swojego ciała. 

Jest to jedna z najbardziej niedocenianych terapii w dziedzinie autyzmu, częściowo dlatego, że jest to 

tak proste i tak niepozorne. Praktykuj medytacji. Audiobooki lub podcasty, które można dostać za za 

darmo, są wspaniałym zasobem.  

3. Kup pełnowymiarowe lustro i umieść je w miejscu, w którym możesz stać i poruszać się swobodnie 

w każdym kierunku.  

4. Z pomocą pomocnika skopiuj pozę kogoś, kogo widzisz w magazynie, w telewizji lub w inny sposób 

w statycznej pozycji i postaraj się idealnie naśladować postawę.  

Ostatni krok to ten, który robiłem z moimi chłopcami, gdy byli mali i okazał się szalenie skuteczny. 

Używając figurek akcji, trzymałbym w górze jedną figurkę akcji i powiedziałbym: "Idź!". Oni ścigali się, 

aby spróbować dostać się w dokładnie takiej samej pozycji jak figurka akcji. Ustawiali swoje ramiona, 

ręce, nogi, głowy i twarze. Część ciała po części dopasowywali, aby naśladować pożądaną pozę ciała. 

Ta praktyka pomogła im rozwinąć świadomość ciała, która nie przychodziła im naturalnie. Brak 

świadomości pozycji ciała w przestrzeni jest powszechnym efektem ubocznym posiadania 

autystycznego mózgu i, jak w przypadku wielu aspektów autyzmu, istnieją obejścia. O ile nie masz 

miłych wspomnień z zabawy figurkami akcji jako dziecko, to ćwiczenie z figurkami akcji 

prawdopodobnie nie będzie się podobać. Zamiast tego, użyj filmu, który lubisz, czasopisma, które 

lubisz czytać, lub innego źródła, aby uchwycić stan ciała osoby, którą chcesz do powielenia. Jeśli obrazy 



nie działają, spróbuj obejrzeć scenę walki w filmie akcji. scenę walki w filmie akcji, zatrzymując się co 

kilka sekund, i jeśli pozę jest odpowiednia (nie powietrzna) spróbuj ją dopasować, najlepiej przed 

lustrem, abyś mógł dokonać autokorekty. Oglądanie innego rodzaju film również zadziała. Filmy akcji 

mają po prostu bardziej ekstremalne pozycje, cielesną formę "wysokiego afektu". Joga jest szczególnie 

pomocnym sposobem na zwiększenie świadomości swojego ciała. Często praktykuje się ją przed 

pełnym lustrem od ściany do ściany. Nauczyciel daje wyraźne instrukcje w sposób podobny do tego, w 

jaki instrukcje daje terapeuta zajęciowy. Na przykład, często ulubioną pozycją jest pozycja Wojownika. 

Typowy opis wygląda następująco. Zwróć uwagę na dokładność opisu, która może spodobać się komuś, 

kto lubi precyzję:  

Najpierw stań w Tadasanie - stań prosto, stopy blisko siebie, ramiona zwisają luźno po bokach, oczy 

patrzą przed siebie na nic konkretnego. Z wydechem zrób krok lub lekko podskocz, rozstawiając stopy 

na odległość 3,5 do 4 stóp. Unieś ręce prostopadle do podłogi (i równolegle do siebie). Oprzyj łopatki 

o plecy i przyciągnij je w dół w kierunku kości ogonowej. Następnie wykręć prawą stopę o 90 stopni w 

prawo. Wyrównaj prawą piętę z lewą. Zrób wydech i obróć tułów w prawo. Z lewą piętą mocno 

zakotwiczoną w podłodze, zrób wydech i zegnij prawe kolano nad prawą kostką, tak aby goleń była 

prostopadła do podłogi. Bardziej elastyczne osoby powinny ustawić prawe udo równolegle do podłogi. 

Sięgnij mocno przez ramiona, unosząc klatkę piersiową z dala od miednicy. Gdy przyziemiasz przez 

tylną stopę, poczuj uniesienie, które biegnie w górę tylnej nogi, przez brzuch i klatkę piersiową, aż do 

ramion. Trzymaj głowę w neutralnej pozycji, patrząc do przodu. Pozostań przez 30 sekund do minuty. 

Aby wstać, zrób wdech, mocno dociśnij tylną piętę do podłogi i wyciągnij ręce w górę, prostując prawe 

kolano. Obróć stopy do przodu i zwolnij ramiona z wydechem, lub trzymaj je wyciągnięte w górę, aby 

uzyskać większe wyzwanie. Weź kilka oddechów, a następnie obróć skręć stopy w lewo i powtórz na 

tej samej długości. Po zakończeniu wróć do Tadasany - stań prosto, stopy blisko siebie, ręce zwisają 

luźno po bokach, oczy patrzą przed siebie na nic konkretnego.  

W miarę jak instruktor podaje pozycję każdej części ciała, jesteś w stanie dostosować się do niej w razie 

potrzeby. Masz wizualny wkład innych członków klasy, którzy również dostosowują swoje ciała, aby 

dopasować się do pozy. Prawdopodobnie masz pełne lustro, w którym możesz zobaczyć, gdzie twoje 

ciało znajduje się w przestrzeni i dostosować je w razie potrzeby. Lustro daje ci ogromną informację 

zwrotną. Przy odrobinie praktyki joga lub inne podobne zajęcia z powolnego ruchu mogą być 

doskonałym poligonem dla osób z AS, które chcą rozwinąć lepszą świadomość ciała. Jeśli nie pracujesz 

wyłącznie w swoim domowym biurze, świadomość ciała ma kluczowe znaczenie w twoim środowisku 

pracy. W mojej okolicy, w Berkeley w Kalifornii, ćwiczę jogę trzy do czterech razy w tygodniu i często 

w zajęciach uczestniczy wiele osób dorosłych z różnymi odcieniami autyzmu, z których wiele dobrze 

prosperuje w swoich karierach. Kiedy wchodzą, widzę jak chodzą na paluszkach, a kiedy wychodzą, ich 

stopy są zazwyczaj płaskie, chodzą z bardziej zrelaksowanym "standardowym" chodem. Widzę ludzi, 

którzy prawdopodobnie nigdy nie nawiążą ze mną kontaktu wzrokowego, nawet jeśli będziemy 

uprawiać jogę razem przez lata. Widzę ich wchodzących z małym, charakterystycznym klapkiem na 

ręce i widzę ich wychodzących spokojnych, skupionych i gotowych do zmierzenia się z kolejnym 

przytłaczającym dniem. Aby uzupełnić swoją pracę, studiuj ludzi o spokojnej postawie. W weekend lub 

w dzień, kiedy masz wolny czas, idź do lokalnego parku lub innego miejsca, gdzie możesz zobaczyć 

ludzi. Jeśli jesteś w obszarze o niskiej gęstości zaludnienia, oglądaj telewizję dla przykładów. 

Obserwując ludzi, zwróć uwagę, czy ich język ciała jest głośny czy cichy. Zasada: Jeśli osoba wykonuje 

duże ruchy, szybkie ruchy lub wiele ruchów, jej język ciała jest prawdopodobnie głośny. Zignoruj ich.  

Jeśli nie jesteś narcystyczny, prawdopodobnie nie chcesz celowo zwracać na siebie uwagi. uwagę na 

siebie celowo. Zauważ, że ludzie z autyzmem są czasami błędnie diagnozowani jako narcystyczne z 

powodu problemów z mindblindness. Kluczowym czynnikiem różnicującym jest to, że osoba z AS 

mindblindness jest po prostu fizycznie ślepa. Osoba z narcyzmem ma "mindblindness z celem". Ktoś z 



diagnozą narcyzmu doświadcza tak intensywnych uczuć wyższości i urojeń wielkości, że inni ludzie są 

zbyt nieistotni, aby ich rozpoznać. Osoba narcystyczna wykorzystuje innych w celu zaspokojenia 

własnych, egoistycznych potrzeb. Dla osoby z AS ten rodzaj manipulacji jest nie tylko niewykonalny, 

ale jest stratą czasu. Jeśli osoba wykonuje niewiele, małych, powolnych ruchów, jej język ciała jest 

prawdopodobnie spokojny. Większość ludzi nie będzie konsekwentnie jedna lub druga, chociaż ludzie 

mają tendencję do głośności lub cichości. Obserwuj cichych ludzi. Studiuj ich ruchy. Naśladuj ich ruchy. 

Poczuj, jak twoje ciało się porusza lub nie porusza, gdy dostosowujesz swoją postawę, aby naśladować 

ich. To jest kinestetyczne odgrywanie ról i będzie ci dobrze służyć w dłuższej perspektywie. Jeśli wahasz 

się, czy wykonać to ćwiczenie, myśląc, że jest ono zbyt niedojrzałe lub głupie, weź pod uwagę, że 

większość wysoko wykwalifikowanych dorosłych osób robiło dokładnie te rzeczy, aby osiągnąć sukces 

w swojej karierze. To, jak poruszasz swoim ciałem, jest ważne. Ćwicz ruchy ciała, które pasują do tego, 

jakie wrażenie chcesz sprawiać. Dostosuj swoje barki, ręce, nogi. Ćwicz ruch (lub spokojny brak ruchu). 

Prawie każdy, kto zajmuje się karierą publiczną, w pewnym momencie ćwiczył te podstawowe 

umiejętności związane z ustawieniem ciała. Proszę, drogi czytelniku, nie traktuj tego jako niedojrzałego 

ćwiczenia. Pozwól sobie na korzyści płynące z bycia profesjonalistą, nawet jeśli jeszcze nie jesteś tak 

traktowany. Ostatnim krokiem jest ćwiczenie spokojnej postawy ciała, aż będziesz mógł zrobić to 

łatwo. Możesz bezpiecznie opanować tę umiejętność w ciszy swojego własnym domu, w 

kontrolowanym środowisku, gdzie można dostosować swoją Postawa z pomocą lustra, najlepiej pełnej 

długości ciała. Nawet wystarczy twoje odbicie w dużym oknie lub przesuwnych szklanych drzwiach. 

Gdy już opanujesz to w bezpiecznym środowisku, spróbuj powoli wyciszać swoją postawę w pracy. Nie 

rób tego nagle, zwłaszcza jeśli wcześniej byłeś osobą o głośnej postawie ciała. Powoli dostosuj się. Mój 

mąż stosuje tę technikę. Jego postawa ciała jest niezwykle cicha. Rzadko jest źle rozumiany. Zasada: 

Nie zawsze jest możliwe korygowanie nieporozumień. Najlepiej jest Najlepiej w ogóle ich unikać. 

Używanie niemej postawy ciała pozwala uniknąć problemów, ponieważ nie daje możliwości, aby stały 

się one widoczne. 

Najlepsza praktyka nr 9: Naśladuj innych odnoszących sukcesy profesjonalistów 

Kiedy już rozwiniesz umiejętność osiągania i utrzymywania spokojnej postawy ciała, zawsze będziesz 

mieć tę umiejętność jako swoją domyślną pozycję, gdy nadejdą trudne czasy. Jak wspomniano 

wcześniej w książce, piramida Maslowa ilustruje, jak ważne jest zaspokojenie podstawowych potrzeb 

w pierwszej kolejności. Pierwszym krokiem jest wypracowanie spokojnej postawy jako części 

zaspokajania podstawowych potrzeb. Możesz teraz przejść do kroku drugiego, rozwijając dobrą 

postawę ciała zorientowaną na karierę. W każdej dziedzinie istnieje „idealny” ruch ciała, sposób 

noszenia ciała, który komunikuje osobowość potrzebną do wykonania tej konkretnej pracy. 

Porównajmy dwie kariery, więc mamy nadzieję, zobaczmy różnicę w postawie ciała: politycy i 

naukowcy. Po pierwsze, politycy spędzają większość czasu z podniesionymi oczami, patrząc na ludzi. 

Naukowcy często spędzają czas ze spuszczonymi oczami, oglądając eksperyment, ekran laptopa lub 

artykuł, książkę lub czasopismo. Zakładając, że większość pracy naukowca odbywa się w laboratorium, 

naukowiec prawdopodobnie wygłasza tylko kilka prezentacji co kilka lat: kiedy potrzebuje nowych 

grantów i kiedy przedstawia wyniki swoich badań. Zdecydowaną większość czasu spędza na pracy 

nieautorskiej. Różnica między codzienną pracą w każdej karierze wpływa na ułożenie ich ramion, głowy 

i szyi. Z biegiem czasu zmienia nawet rzeczywisty kształt ciała. Jeśli naukowiec jest pochylony nad 

stołem przez wiele godzin, jego kręgosłup się przystosowuje. Jeśli polityk sumiennie utrzymuje 

wyprostowane ciało i wyprostowany kręgosłup, aby przekazać swoim wyborcom siłę i otwartość, jego 

kręgosłup dopasowuje się, a mięśnie są wzmacniane, aby utrzymać tę postawę ciała w szczególnie 

wyprostowanej formie. Polityk na ogół ma postawę ciała, która jest szeroko otwarta, przyjazna i czujna. 

Jego ramiona są szerokie; jego ręce aktywnie komunikują się za pomocą gestów; a jego głowa jest 

solidnie uniesiona, twarzą do publiczności. Dla porównania, naukowiec często dopasowuje swoje ciało 



do najwygodniejszej pozycji, odpowiedniej dla jego konkretnego kształtu ciała. Różne części ciała 

naukowca – barki, ręce, nogi, szyja – dostosują się do każdego rodzaju badań, jakie są potrzebne w 

danym laboratorium naukowca. Z biegiem czasu, z karierą, która polega na patrzeniu na stół przez cały 

dzień, prawdopodobnie u szczytu kręgosłupa pojawi się lekkie przeczucie. Pojawi się również 

zmrużenie oczu od tendencji do patrzenia na papiery lub komputer, a nie na ludzi. Może też brakować 

gestów, ponieważ wyniki badań opowiadają historię, a nie dłonie naukowca. Kiedy twoja postawa nie 

odpowiada twojemu stanowisku pracy, może to czasami prowadzić do trudności. Na przykład Mark 

jest programistą, który bardzo lubi programować przez osiem do dziewięciu godzin dziennie, ale 

ponieważ regularnie ćwiczy na siłowni, ma dobrą, otwartą i wyprostowaną postawę ciała. Treningi są 

mu niezbędne, aby utrzymać kontrolę nad systemem sensorycznym. Jeśli pomija tydzień lub nawet 

kilka dni, staje się niespokojny i łatwo ulega przeciążeniu sensorycznemu. Przy regularnych treningach 

system sensoryczny Marka wydaje się być bardziej odporny. Przez lata szefowie Marka nieustannie 

próbowali awansować go na stanowiska kierownicze. Kiedy Mark odmówił objęcia stanowisk 

kierowniczych (bez świadomości niezgodności między postawą jego ciała a interpretacją tej postawy 

przez szefa), Mark był postrzegany jako leniwy pracownik. Postawa Marka komunikowała, że był 

przebojem. Gdyby Mark rozpoznał rozłąkę, mógłby dokonać niewielkiej korekty, być może częściej 

wkładając ręce głęboko do kieszeni, częściej krzyżując ramiona, a nawet przesuwając ramiona lekko do 

przodu, aby chronić obszar klatki piersiowej – obszar, który często się komunikuje. otwartość. Zamiast 

tego Mark był zdezorientowany, co wpłynęło na jego pracę. Nie dostał podwyżek, których chciał, 

ponieważ, według oceny swojego szefa, Mark był leniwy. Wielka praca, którą wykonywał na swoim 

obecnym stanowisku, została znacznie zmniejszona w postrzeganej wartości z powodu tego prostego 

nieporozumienia. W 1981 roku Allan Pease napisał książkę zatytułowaną Język ciała: Jak czytać myśli 

innych za pomocą gestów. Była to pierwsza duża próba uświadomienia publiczności niewerbalnego 

znaczenia ich gestów. Od tego czasu dziedzina jest dobrze zbadana i istnieje wiele wspaniałych 

zasobów, które nauczą Cię czytać gesty i wykonywać odpowiednie gesty. Może nie przychodzi 

naturalnie, ale można się tego nauczyć. Chociaż niektóre obszary interakcji społecznych są tak złożone, 

że strategie radzenia sobie i obejścia są najbardziej odpowiednie, jeśli chodzi o gesty, warto poświęcić 

czas na ich przestudiowanie, aby móc w pełni z nich korzystać. Kilka powodów, dla których warto 

studiować gesty:  

1. Gesty dłoni są mniej skomplikowane niż gesty całego ciała.  

2. Biorąc pod uwagę, że gesty rąk są ograniczone tylko do dwóch przydatków, opanowanie przekazu 

jest łatwiejsze do wyciągnięcia.  

3. Gesty rąk to bardzo potężna metoda komunikacji.  

4. Jeśli potrafisz wykonywać „normalne” gesty rąk, jest bardziej prawdopodobne, że inni będą oceniać 

twoje działania i intencje, tak jak masz nadzieję, że zostaną osądzone.  

Chciałbym móc podać pełną listę gestów rąk w tej książce, ale nie ma miejsca na takie zadanie. Podam 

skróconą listę, która  mam nadzieję, że będę w stanie pomóc:  

• Obie dłonie do góry - Część postawy błagalnej, proszącej, proszącej. Służy do proszenia o przytulenie, 

gdy ramiona są również wyciągnięte.  

• Ręce trzymające się nawzajem - jesteście skoncentrowani, zdecydowani, swobodnie ze sobą i swoimi 

decyzjami.  



• Ramiona skrzyżowane - Ochronne, uczucie przytłoczenia. Jeśli rozmawiasz z kimś z założonymi 

rękami, rozważ zakończenie rozmowy. Istnieje duża szansa, że osoba słucha tylko grzecznie, ale 

wolałaby przestać mówić lub słuchać.  

• Ręce poruszające się przed tobą podczas mówienia - Pasjonujesz się wiadomością, którą próbujesz 

przekazać.  

• Ręce na biodrach - próba ustalenia dominacji lub wymuszenia punktu. Nie jest to dobra postawa, 

chyba że potrzebujesz jej do jakiegoś konkretnego celu. Ludzie, którzy zwykle kładą ręce na biodrach, 

są często postrzegani jako apodyktyczni lub kontrolujący.  

• Jedna ręka na brodzie - Myślenie, zamyślenie. Jest to przyjemna postawa, jeśli rozmawiasz z kimś i 

chcesz zakomunikować, że naprawdę słuchasz i rozważasz to, co mówi.  

Czasami, pomimo najlepszych intencji, gesty rąk będą komunikować coś, czego nigdy nie zamierzałeś 

komunikować. Oto jeden osobisty przykład od cudownie genialnego mężczyzny z ZA, który szczerze, 

naprawdę zamierzał przekazać coś innego niż wskazywały jego gesty rąk. Pełne 21 lat temu, kiedy mój 

mąż poprosił mnie o rękę, trzymał ręce w kieszeniach. Siedzieliśmy na kanapie, a jego ręce były 

całkowicie w kieszeniach. W propozycjach, które widzisz w telewizji, osoba proponująca zwykle 

wyciąga rękę lub dwie, często z jedną dłonią do góry w postawie proszącej. Ale ta propozycja 

małżeństwa z autyzmem nie zawierała żadnych gestów. Michael wyglądał na zamkniętego, 

niezainteresowanego. Kiedy zapytał „Wyjdziesz za mnie?” istniała wyraźna rozbieżność między 

słowami wychodzącymi z jego ust a „słowami” pochodzącymi z reszty jego ciała. Nie powiedziałem tak. 

Jego słowa i język ciała były tak odmienne, że myślałem, że żartuje. Na serio. Kiedy mój mąż się 

oświadczył, moja odpowiedź brzmiała: „Żartujesz?” Jego ciało powiedziało: „Jestem zamknięty”. Jego 

słowa mówiły: „Jestem gotów w pełni otworzyć dla ciebie moje życie teraz i przez całą wieczność”. 

Taka bezpośrednia sprzeczność była dla mnie myląca. Gdyby wyciągnął ręce, prawdopodobnie 

trzymając moje, moja natychmiastowa odpowiedź byłaby wylewna: „Tak!” Zamiast, nastąpiło 

nieprzyjemne zamieszanie. Na szczęście mój mąż od tamtej pory wielokrotnie, wiele razy ponownie 

proponował. Śmiejemy się z początkowej propozycji z komentarzem: „Z takim początkiem małżeństwo 

może być tylko lepsze”. 

Najlepsza praktyka nr 10: Profesjonalne ograniczenia dotyczące ratunku 

Gesty w środowisku pracy są łatwiejsze niż gesty w swobodnym środowisku, więc zrelaksuj się i ciesz 

się tą konkretną sekcją. Dlaczego gesty są prostsze w środowisku pracy? Być może klawiatury 

komputerowe zajęły nam ręce na tyle, że są one zmęczone. Być może wynika to z potrzeby 

spokojniejszych emocji w środowisku pracy. Z wielu powodów gesty mogą być mniejszym problemem 

w pracy niż w innych sytuacjach. Ogólna zasada brzmi: gesty powinny być małe i dyskretne. Przestudiuj 

je, aby poznać podstawowe gesty rąk i postępować zgodnie z prostymi zasadami gestów rąk. Gesty 

mają często charakter uniwersalny. Gest ręki „chodź tutaj” w RPA jest taki sam, jak gest „chodź tutaj” 

w Kanadzie. Kolejna uniwersalna zasada: intensywność gestów rąk wskazuje na intensywność emocji 

za nimi. W biurze im mniej emocji tym lepiej. Jest tylko kilka środowisk, w których pasjonujące emocje 

są odpowiednie, a analizując te ścieżki kariery, jest mniej prawdopodobne, że przyciągną i 

usatysfakcjonują osobę z AS niż kariery, które pozwalają na spokojne życie zawodowe niemal bez 

gestów. Ale najpierw możesz mieć nieodpowiednie gesty, które musisz zmienić. Poniżej znajduje się 

jeden przykład. Odkąd Sarah była małą dziewczynką, wskazywała palcem środkowym palcem. W końcu 

był to jej najdłuższy palec i miał największe szanse na celne wskazanie. W jej umyśle był to logiczny 

wybór podczas wskazywania. Rodzice Sarah próbowali wyjaśnić, że wskazywanie środkowym palcem 

często może być interpretowane jako „złe słowo”, ale symbolika była dla niej zupełnie bez znaczenia. 

Dlaczego palec miałby oznaczać słowo, jeśli nie używałeś języka migowego? Kiedy Sarah weszła do 



szkoły i wskazała palcem środkowym, wywołało to bolesne drwiny, drażnienie i naprawdę 

nieprzyjemne doświadczenia. Przestała wskazywać palcem środkowym palcem. W ogóle przestała 

wskazywać. Jako dorosła zawodowo Sarah pracowała w technologii, pisząc kod oprogramowania. Od 

czasu do czasu musiała dać prezentację. Używała regularnej prezentacji w stylu pokazu slajdów, a gdy 

przedstawiała informacje, publiczność często wyglądała na zdezorientowaną i znudzoną. Zadawali 

pytania, które Sarah uważała za oczywiste lub „głupie”. Po jednej szczególnie nieszczęśliwej prezentacji 

kolega powiedział Sarah: „Gdybyś mógł wskazać część slajdu, gdy o tym mówisz, pomogłoby to ludziom 

śledzić to, co mówisz”. Sarah lekko się wzdrygnęła, gdy jej koleżanka powiedziała „…wskaż…”, ale 

poszła do domu i ćwiczyła prezentację, wskazując palcem wskazującym. Owinęła elastyczną opaskę do 

włosów wokół swoich trzech pozostałych palców, aby dać sobie poczucie pewności podczas 

wskazywania. To było nienaturalne, ale robiła to w kółko, aż mogła to zrobić bez konieczności zbyt 

intensywnego myślenia o swojej dłoni i palcach.  Podczas kolejnej prezentacji Sarah za pomocą 

bandaża skleiła razem środkowy i trzeci palec. Nie była pewna, czy zdoła wywiązać się z tego nowego 

nawyku pod wpływem stresu związanego z prezentacją. Bandaż wyglądał całkiem normalnie. Nikt nie 

pytał o to; po prostu założyli, że ma skaleczone palce. Sarah robiła swoją regularną prezentację, ale 

tym razem, mówiąc o nich, wskazała na różne części slajdów. Oczywiście publiczność była 

zaangażowana i nie zadawała tylu nieistotnych pytań. Sarah była trochę zaskoczona tym, jak dobrze się 

czuła, kiedy wyszła. Po prezentacji ludzie traktowali ją ładnie. Sarah pamięta myślenie: „Więc tak to 

jest mieć ludzi takich jak ty”. Sarah cieszyła się tym na tyle, że od tego momentu łatwo było jej 

odpowiednio wskazywać. W ciągu następnych kilku miesięcy zaczęła używać gestu wskazującego w 

codziennej rozmowie. Sarah zauważyła od czasu do czasu, że przez pomyłkę użyła środkowego palca. 

Zdarzało się to zawsze, gdy była poruszona lub zirytowana osobą, z którą rozmawiała. Zdawała sobie 

sprawę, że była to freudowska pomyłka z jej strony, pokazująca „zły znak” komuś, kto był wobec niej 

nieprzyjemny. Przykładem Sarah jest samoświadomość, po której następuje samokształcenie, aż stary, 

nieefektywny wzorzec interakcji stał się użytecznym, udanym wzorcem zachowania. Możesz wykonać 

gest ręką lub ramieniem, który jest nieskuteczny i nie można go zastąpić. To jest wporządku. Podobnie 

jak w przypadku mowy ciała, używanie „cichych” gestów rąk może być czasem najlepszym wyborem w 

środowisku pracy. Mając wybór między dużym złym gestem a małym złym gestem, wybierz mniejszy. 

Na przykład Tom jest przyzwyczajony do wykonywania dużego ruchu, który polega na kręceniu ramion, 

prostowaniu kręgosłupa i łamaniu szyi na bok. Przyjaciele Toma są przyzwyczajeni do tego gestu, ale w 

pracy, przy tak wielu ludziach, Tom sprawia, że ruch jest tak mały i niezauważalny, jak to tylko możliwe. 

Nosi koszule zapinane na guziki zamiast t-shirtów, aby częściowo ukryć rolkę ramion i stara się trzymać 

kręgosłup prosto przez większość dnia, więc nie ma znaczącej zmiany podczas gestów. To, jak 

gestykulujesz, jest częścią twojego osobistego charakteru. W środowisku pracy spokojna, 

profesjonalna osobowość jest prawdopodobnie najbardziej odpowiednia dla większości zawodów. 

Małe i spokojne gesty są najbardziej profesjonalne i jednocześnie najbezpieczniejsze. Jak wyjaśnił jeden 

z nastolatków z Aspie, pracujący w laboratorium naukowo-badawczym: „Gesty są jak kierownica. 

Przekręć szybko, a upadniesz. Jeśli skręcisz kierownicą w prawo, a właściwie nie „w prawo”, bo wtedy 

musiałbyś skręcić w lewo, aby wrócić na tor, jeśli dobrze skręcisz, możesz pokierować rozmową tam, 

gdzie chcesz. To jest zajebiste." Ten nastolatek stał się szczególnie dobry w mowie ciała, odkąd uczył 

się jej „tak ciężko, jak ja w zeszłym roku studiowałem rachunek różniczkowy”. Wspaniałą rzeczą w 

mowie ciała jest to, że jest ona dość uniwersalna. Twoja lokalizacja, kultura i język mówiony nie 

zmieniają zbytnio potrzebnych gestów. Poziom akceptowalnych emocji stojących za gestami może się 

zmienić, ale skrzyżowane ręce w Ameryce oznaczają to samo, co skrzyżowane ręce we Włoszech. Gesty 

mogą być cudownie łatwym sposobem na poprawę sytuacji towarzyskich w pracy. 


