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Η δυνατότητα ομιλίας πιθανώς
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
κάπου ανάμεσα στα 2.000.000 και τα
500.000 χρόνια πριν, περίοδο κατά την
οποία ο εγκέφαλός μας
τριπλασιάστηκε σε μέγεθος. Πριν από
αυτό, η γλώσσα του σώματος και οι
λαρυγγισμοί ήταν οι κύριοι τρόποι
έκφρασης αισθημάτων και
συναισθημάτων κάτι που ισχύει ακόμα
και σήμερα. 



Έχει υπολογιστεί ότι το μέσο άτομο, μιλά
συνολικά 10 ή 11 λεπτά την ημέρα και ότι
για την εκφορά μιας μέσης πρότασης
απαιτούνται μόνο 2,5 δευτερόλεπτα. Η
προφορική συνιστώσα σε μια πρόσωπο
με πρόσωπο συνομιλία είναι λιγότερο
από 35% και ότι πάνω από το 65% της
επικοινωνίας γίνεται με μη λεκτικό τρόπο. 











Σταυρωμένα τα χέρια

Στάση με τα χέρια στη μέση

Σταυρωμένα πόδια



Πόδια ανοιχτά και όχι σταυρωμένα
αποκαλύπτουν μια δεκτική ή αυταρχική στάση, 
ενώ τα κλειστά και σταυρωμένα αποκαλύπτουν
επιφυλακτικότητα ή αβεβαιότητα. 



Τα σφιγμένα χέρια δείχνουν μια
συγκρατημένη, αγχώδη ή αρνητική στάση.



Η χειραψία στο κατώφλι μιας πόρτας
θεωρείται ατυχία στη Ρωσία.



Οι Ιταλοί είναι συναισθηματικά
εκδηλωτικοί. Οι άνδρες μπορεί να
περπατούν κρατώντας ο ένας το χέρι του
άλλου, όπως και οι γυναίκες.



Στην Ινδία όταν κάποιος πλησιάζει ένα
άτομο με τη γλώσσα ανάμεσα στα
δόντια του και συγκεντρώνει τον αέρα
γύρω από το κεφάλι του με τα χέρια του
για να τον μαζέψει στο δικό του
προσωπικό χώρο, σημαίνει ότι θεωρεί το
άλλο άτομο όμορφο ή ευφυές.



Στην Ασία αποφύγετε να αγγίζετε τους
ανθρώπους στο κεφάλι ή να ανακατεύετε
τα μαλλιά τους καθώς και να μην
κάθεστε σε μαξιλάρια που είναι
προσκέφαλα.



Στο Νεπάλ, είναι αγένεια να περάσουμε
πάνω από τα απλωμένα πόδια κάποιου. 
Επίσης να περπατάτε γύρω από τους
ναούς μόνο κατά τη φορά του ρολογιού
και όχι ανάποδα.



Στην Ιαπωνία, φροντίστε να μην απλώσετε
μπροστά στο πρόσωπο κάποιου τα
τέσσερα δάχτυλα του χεριού σας , γιατί είναι
προσβλητικό.





Στους πολιτικούς, η
τηλεόραση τούς έχει
δώσει δημοσιότητα
και καθιστά την
εξωτερική τους
εμφάνιση, αλλά και τη
γλώσσα του
σώματός τους πολύ
σημαντική για τη
γενικότερη εικόνα
τους.



Οι πολιτικοί δίνουν πια
πολύ μεγάλη σημασία
στην εμφάνισή τους, 
όχι μόνο όσον αφορά
το ντύσιμο, αλλά και
τον τρόπο που θα
«στηθούν» μπροστά
στην κάμερα, ώστε να
κερδίσουν το κοινό
τους. Η εξωτερική
εμφάνιση και το στυλ
τους συμβαδίζουν
συνήθως με τις
πολιτικές τους
πεποιθήσεις.



Η κίνηση ενός μόνο
ώμου είναι σαφής
ένδειξη ότι το άτομο
δεν λέει την αλήθεια.



Μία κίνηση που δίνει
έμφαση στην ομιλία
του προσώπου έχει
αυξητική τάση ευθέως
ανάλογη με την
υποκειμενική
συναισθηματική
κατάσταση του
ατόμου. Λιγοστές
τέτοιες κινήσεις (χεριών
ή δακτύλων) ίσως
υποδηλώνουν ότι το
άτομο μεταφέρει ψευδή
συναισθήματα.



Πολλές και συχνές
έντονες κινήσεις των
χεριών κάθετα και
οριζόντια μοιάζει να
αποτελούν προσπάθεια
μεταφοράς της
προσοχής του ακροατή
στα προτεταμένα χέρια
για αποφυγή εντοπισμού
εκφράσεων του
προσώπου που μπορεί
να εντοπισθεί ότι
υποδηλώνουν πως ο
ομιλητής ψεύδεται.



Μικρό-εκφράσεις σε
μυϊκές συσπάσεις
του προσώπου που
καλύπτονται αμέσως
από ένα δήθεν
χαμόγελο, αποτελούν
σαφή δείγματα ότι το
άτομο κρύβει κάποια
αλήθεια, ή δεν θέλει
να εκφράσει τα
πραγματικά του
συναισθήματα



Στην επικοινωνία με
τη γλώσσα του
σώματος το στόμα
και τα χείλη, τα
φρύδια και τα μάτια
έχουν το καθένα το
δικό τους ρόλο στην
επικοινωνία μας με
άλλα πρόσωπα.





Στο βουβό κινηματογράφο οι ηθοποιοί έδιναν
μεγάλη έμφαση στη γλώσσα του σώματος και στις
εκφράσεις του προσώπου τους έτσι ώστε το κοινό
να καταλάβει καλύτερα τι αισθάνονταν. Έδιναν
ρεσιτάλ ερμηνείας, καταλάβαινες ακριβώς τις
ψυχολογικές τους μεταπτώσεις.



Το θέατρο από μόνο του είναι ευθύς εξαρχής
σωματικό. 'Ένας από τους κύριους παράγοντες
δημιουργίας του είναι ο ηθοποιός και αν μη τι άλλο
το σώμα του. Από το σώμα του ηθοποιού
πηγάζουν οι εντάσεις, οι υπογραμμίσεις, οι
υπονοήσεις, οι αποστασιοποιήσεις, οι συγκινήσεις, 
αυτά που θέλει να πει ο σκηνοθέτης.



Η μιμική του προσώπου εκφράζει τα επτά
βασικά συναισθήματα του ανθρώπου (τη
χαρά, τη λύπη, τον θυμό, τον φόβο, την
συγκίνηση, την έκπληξη και την απέχθεια). Οι
συγκεκριμένες εκφράσεις κατευθύνονται
νευροφυσιολογικά από τον άνθρωπο. 







Περιγραφή: Στο πλάι με
τεντωμένα πόδια.
Χαρακτήρας: Εύκολοι, 
συζητήσιμοι, χωρίς
εκπλήξεις και ξεσπάσματα, 
φιλικοί, ζεστοί και χαλαροί, 
έμπιστοι και
υποστηρικτικοί.



Περιγραφή: 
Κουλούριασμα στο
πλάι.
Χαρακτήρας: 
Αθώοι, ήρεμοι, 
ανασφαλείς.



Περιγραφή: Στο πλάι με
τα δύο χέρια μπροστά.
Χαρακτήρας: Έξυπνοι, 
προσεκτικοί, ακριβείς
και σοβαροί, λεπτομερείς
και έτοιμοι να
εντοπίσουν λάθη που
ξεφεύγουν από τους
γύρω τους.



Περιγραφή: Σκύψιμο
του κεφαλιού προς τα
κάτω.
Χαρακτήρας: Σοβαροί, 
πεισματάρηδες, με
ισχυρά πιστεύω, 
συγκεντωμένοι σε αυτά
που κάνουν και ακριβείς.



Περιγραφή: Τα χέρια πάνω στο
κεφάλι, στηρίζοντας το κεφάλι
και τον λαιμό.
Χαρακτήρας: Έξυπνοι, 
ενθουσιώδεις, ακούν προσεκτικά
τους γύρω τους και προσέχουν
οι ιδέες του να είναι το ίδιο
χρήσιμες για τους άλλους όπως
είναι και για αυτούς.



Περιγραφή: Ανάσκελα
με ανοιχτά τα πόδια
και τα χέρια.
Χαρακτήρας: 
Αισιόδοξοι, κυρίαρχοι, 
ανοιχτοί χαρακτήρες με
αυτοπεποίθηση και
αυτοεκτίμηση.



Περιγραφή: Ανάσκελα με τα
χέρια δίπλα στο σώμα.
Χαρακτήρας: Απαιτητικοί
από τον εαυτό τους και από
τους γύρω τους, αγαπούν τη
δουλειά και τους κανόνες και
τους αρέσει να μένουν σπίτι
και να χαλαρώνουν από το να
βγαίνουν έξω και να
ξενυχτάνε.



Περιγραφή: Μπρούμυτα, με
τα χέρια κάτω από το
μαξιλάρι.
Χαρακτήρας: Καλοί φίλοι
και ακροατές, προσφέρουν
βοήθεια σε όσους τη
χρειάζονται και δεν θέλουν
να είναι το επίκεντρο της
προσοχής.



Περιγραφή: Χέρια ή πόδια έξω από
το κρεβάτι.
Χαρακτήρας: Νιώθουν πιεσμένοι, 
έχουν υψηλό στρες και παλεύουν για
να προλάβουν τα πάντα.


















