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Co to jest mowa ciała?

Termin z zakresu psychologii społecznej. Niekiedy 
używa się go jako synonimu komunikacji 
niewerbalnej, która jest jednak szerszym 

pojęciem. Mowa ciała obejmuje zwykle takie 

komunikaty niewerbalne, jak: gesty i ruchy ciała, 
mimika, postawa i ukierunkowanie ciała, ruchy 

oczu i odruch źreniczny, sposób używania 
przestrzeni interpersonalnej itp.



Ilość informacji 
przekazywanych w 
różnych kanałach 
komunikacyjnych

◦mowa ciała 50%

◦ton głosu 30%

◦słowa 20%



Dystans

Dystans to odległość pomiędzy partnerami 
interakcji. Informuje nas o stosunkach 

wzajemnych między nimi. Skracanie dystansu, 
zbliżanie się do siebie - jest znakiem zbliżania 

psychicznego. Oddalanie się, stanowi oznakę 
utraty kontaktu.



Strefy dystansu



Elementy postawy otwartej i 
zamkniętej

Postawa otwarta

◦ Postawa wyprostowana

◦ Plecy wyprostowane

◦ Łopatki ściągnięte na 
plecach

◦ Głowa podniesiona

◦ Wzrok skierowany prosto 
przed siebie

◦ Ręce swobodnie opuszczone 
wzdłuż ciała

Postawa zamknięta

◦ Ciało lekko pochylone

◦ Plecy przygarbione

◦ Skulone ramiona

◦ Opuszczona głowa

◦ Spuszczony wzrok

◦ Ręce zaplecione na 
piersiach



Postawa 
otwarta



Postawa 
zamknięta



















Kontakt wzrokowy

Kontakt wzrokowy z drugą osobą jest najczęściej 
pierwszym kontaktem, wejściem w interakcję. 

Utrzymywanie tego kontaktu podczas rozmowy jest 

sygnałem gotowości do komunikacji dla strony 

przeciwnej, przejawem uwagi i zainteresowania. 

Uciekanie wzrokiem na boki, spuszczenie oczu i inne 
przerwy w kontakcie wzrokowym mogą być odbierane 

jako wycofywanie lub unikanie tematu. Ponadto 

uporczywe wpatrywanie się oznacza nieugiętość, 

sztywność myślenia lub niepokój.





Gesty

O znaczeniu tego elementu komunikacji niewerbalnej 
świadczyć może fakt, że liczba wykonywanych gestów 

może wpływać na postrzeganie danej osoby jako 

bardziej lub mniej wiarygodnej. Im więcej gestów 

wykonuje osoba mówiąca, tym słuchacze bardziej są 

skłonni jej wierzyć. Jest tak ponieważ im bardziej się 
zaangażujemy emocjonalnie tym więcej gestów 

wykonujemy.



Gestykulacja

Gestykulacja to ogół ruchów głównie rąk, a także głowy 
i pozostałych części ciała wspomagających mowę i 

ułatwiający komunikowanie się ludzi nie rozumiejących 

wzajemnie swoich języków. Kiedy mówimy nieustannie 

poruszamy rękami, głową ale też całym ciałem. Ruchy 

te są skoordynowane z mową i stanowią część 
całościowego procesu komunikowania się.





Przykładowe 
interpretacje 

gestów

Ramiona

Wzruszanie ramionami

Wychylanie ramion do przodu

Garbienie się

Skulenie ramion do przodu

Lekceważenie lub brak zdecydowania

Otwarcie

Brak motywacji do kontaktu

Zamykanie się w sobie

Ręce i dłonie

Ręce skrzyżowane, „zamknięte ręce”

Dłonie drżące

Nadgarstki rozluźnione

Ręce sztywne, dłonie nieruchome

Zaciśnięte pięści

Palce bębniące po stole

Opór, niechęć, unikanie porozumienia

Tłumiona złość lub lęk

Otwartość, zainteresowanie

Napięcie, stres

Silna złość, hamowana agresja

Lekceważenie lub pośpiech

Nogi i stopy

Stopy spokojnie oparte o podłoże

Krzyżowanie lub szerokie rozstawienie nóg

Nerwowe ruszanie lub pukanie stopą

Nogi i stopy usztywnione

Pewność siebie

Duża pewność siebie

Niepokój, napięcie, zniecierpliwienie

Zamykanie się w sobie



Mimika

Mimika, to wszystkie zmiany, które można zaobserwować 
na ludzkiej twarzy. Mimika przesyła informacje dotyczące 

naszego stanu emocjonalnego. Kontrolowanie 

muskulatury twarzy jest bardzo trudne.



Oczy

Przesyłają wiele informacji dotyczących stanu 
emocjonalnego np.: gniew lub smutek, które 

interpretujemy z pakietu danych tj. układ brwi, 
kierunek spojrzenia i szerokość źrenic.



Układ brwi

Uniesione do góry oznaczają niedowierzanie, a 
obniżone zakłopotanie, ściągnięte do środka to 

oznaka złości.



Usta

Uniesione lub opuszczone kąciki ust mogą 
sygnalizować zadowolenie lub jego brak. Drżenie 

dolnej wargi oznaczają wrogość.







Ton głosu

Ton głosu stanowi bardzo 

ważny element w komunikacji. 
Jeśli mówimy zbyt cicho i 

niepewnie, słuchacze będą 
podejrzewali że jesteśmy 

zdenerwowani i 

nieprzygotowani. Jeśli mówimy 
zbyt głośno, zbyt szybko i 

gwałtownie, będą 
podejrzewali nas o 

niecierpliwość.

Jeśli to tylko możliwe, zwracaj 

uwagę na:

◦ siłę głosu, tak abyś był dobrze 
słyszany.

◦ tempo, abyś brzmiał 
entuzjastycznie, rzeczowo, 

swobodnie, zależnie od sytuacji.

◦ intonację głosu: niski, spokojny, 
monotonny głos może sprawić, 

że to co mówisz będzie odebrane 
jako nudne; wysoki, żywy z 

potokiem wyrzucanych słów 

może sprawić, że będziesz 
brzmiał nerwowo. Staraj się 

różnicować ton i sposób 
mówienia i zawsze zachować 

umiar.



Zasady dobrej komunikacji

◦Aktywne słuchanie

◦Opanowanie

◦ Sprecyzowany cel komunikacji

◦Odpowiedzialność za własny komunikat

◦ Jasne i precyzyjne komunikaty

◦Konstruktywna informacja zwrotna

◦Umiejętność posługiwania się komunikacją niewerbalną



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


