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„Mai clar decât cuvintele ne poartă de la cunoaşterea comportamentului nonverbal la cunoaşterea unui subiect şi mai valoros pentru
succes: inteligenţa nonverbală.”
– Robert B. Cialdini, autorul cărţii Psihologia manipulării

„Joe Navarro a studiat limbajul nonverbal şi şi-a testat ideile în medii
de risc maxim. Avem marele noroc că doreşte să ne împărtăşească ideile
respective în această carte minunată. Este o lectură obligatorie pentru
toţi cei din lumea afacerilor (şi nu numai)”.
– BRIAN J. HALL, profesor Albert H. Gordon de Business
Administration la Harvard Business School

„Joe Navarro îmbină arta şi ştiinţa comunicării nonverbale în
business, beneficiind de atuul suplimentar al unui fost agent FBI şi de
percepţia unui observator de clasă mondială.”
– Jack Canfield, autor al cărţii Principiile succesului

„Mai clar decât cuvintele este încă o dovadă a faptului că Joe Navarro
este un maestru al descifrării indiciilor nonverbale.”
– David B. Givens, Ph. D., Center for Nonverbal Studies,
şi autor al cărţilor Love Signals, Crime Signals şi The Nonverbal
Dictionary of Gestures, Signs & Body Languages Cues
(www.center-for-nonverbal-studies.org)
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CAPITOLUL 1

Inﬂuenţă la vârful degetelor

V-aţi stabilit întâlniri cu doi consultanţi financiari, pentru a-l alege
pe cel care să vă investească economiile câştigate cu trudă. La sediul celui
dintâi, gardul viu care mărgineşte aleea de la intrare este netuns, iar pe
geamurile uşilor rotative se văd urme de degete.
La recepţie, agentul de pază vă întinde registrul vizitatorilor. Cunoaşteţi procedura: semnaţi, înmânaţi un act de identitate, aşteptaţi să se
telefoneze la etaj, după care agentul de pază vă face semn spre lift.
La etaj, secretara se ocupă de o centrală telefonică foarte animată.
Între două apeluri, vă anunţaţi repede numele şi scopul vizitei. Ea vă
indică un scaun şi luaţi o revistă din teancul de pe măsuţă.
Aşteptaţi zece minute şi tocmai vă pregătiţi s-o întrebaţi pe secretară
dacă puteţi folosi toaleta, când apare potenţialul dumneavoastră consultant. Mânecile suflecate şi nodul slăbit al cravatei îi dezvăluie dimineaţa
agitată. După ce vă strânge scurt mâna, vă conduce spre biroul său.
În birou, sună telefonul. El ridică receptorul şi în acelaşi timp vă
indică un scaun. Vă aşezaţi şi încercaţi să nu trageţi cu urechea la convorbire. În cele din urmă, consultantul termină şi începeţi să discutaţi.
Mergeţi la a doua întâlnire. Geamurile clădirii sunt imaculate. Vopseaua este proaspătă. Iarba peluzei a fost tunsă recent.
La recepţie, vi se spune că sunteţi aşteptat: numele dumneavoastră
figurează pe o listă de vizitatori. Vă arătaţi actul de identitate şi suiţi cu
liftul.
Când vă apropiaţi, secretara vorbeşte la telefon. Ea termină convorbirea, închide, vă priveşte şi spune:
– Bună dimineaţa. Cu ce vă pot ajuta?
Vă anunţaţi numele şi scopul vizitei. Ea vă roagă să luaţi loc până îl
anunţă pe consultant că aţi sosit. Vă aşezaţi şi răsfoiţi unul dintre pliantele companiei de pe măsuţă.
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În nici cinci minute, consultantul apare, încheindu-şi nasturii de la
sacou. Vă întâmpină cu un surâs cald şi cu o strângere fermă de mână şi
mergeţi împreună spre biroul său.
În birou sunt mai multe scaune şi consultantul vă invită să luaţi loc
unde vi se pare mai confortabil. Sunteţi surprins să constataţi că vă
aşteaptă sucul preferat. După aceea vă amintiţi: când aţi primit telefonul
de confirmare a întâlnirii, aţi fost întrebat ce băuturi răcoritoare preferaţi. Vă instalaţi şi începeţi să discutaţi.
De acum sunt convins că este evident răspunsul la întrebarea: Considerând toate celelalte variabile aproximativ identice, căruia dintre
consultanţi i-aţi încredinţa banii dumneavoastră?
Mai puţin evident este faptul că aproape toate elementele ce v-au
influenţat în aceste scenarii sunt nonverbale:

• Aspectul sediului
• Eficienţa şi politeţea personalului de pază
• Faptul că vi s-a vorbit sau, dimpotrivă, că aţi fost dirijat prin gesturi
• Faptul că aţi beneficiat – sau nu – de întreaga atenţie (timp, privire

şi salut) a secretarei
• Genul de material pentru lectură care v-a fost oferit
• Durata aşteptării
• Grija manifestată de consultant faţă de înfăţişarea sa exterioară
• Abordarea şi strângerea de mână a consultantului
• Faptul că aţi mers umăr la umăr sau, dimpotrivă, că aţi fost condus
• Grija demonstrată pentru confortul dumneavoastră (scaunele,
trataţia)
• Importanţa acordată persoanei dumneavoastră comparativ cu
importanţa acordată convorbirii telefonice

Poate că apreciaţi că toate aspecte sunt superficiale sau o simplă
aparenţă. Într-un asemenea caz, reamintiţi-vă ultima dată când aţi decis
să încheiaţi o relaţie de afaceri cu cineva. Adesea detaliile mici, dar
corozive – apeluri telefonice care n-au fost returnate, mesaje e-mail la
care nu s-a răspuns, întârzieri regulate, senzaţia neplăcută că persoana
care se ocupă de noi este mereu grăbită, neorganizată sau are alţi clienţi
mai importanţi – erodează bunăvoinţa şi încrederea pe care se bazează
comerţul, punând capăt unei relaţii care începuse pozitiv. Deseori nu
sesizăm în mod conştient cât de nerentabilă a devenit o relaţie, până
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când… soseşte momentul reînnoirii contractului, cresc preţurile, o firmă
concurentă telefonează cu o ofertă atrăgătoare sau o neglijenţă ori o altă
eroare costisitoare devine „picătura care umple paharul”.

EVALUĂRILE DE TIP „FELII SUBŢIRI” –
DECIZII INSTANTANEE CU CONSECINŢE SERIOASE

Oamenii se nasc cu creiere mari şi active cărora le place să înveţe.
Întrucât dovedim o lipsă incredibilă de mijloace fizice de apărare (nu
avem carapace, gheare, ciocuri, aripi, colţi, şi nici viteză), a trebuit să ne
bazăm pentru supravieţuire pe agilitatea mentală: abilitatea de a aprecia
rapid situaţiile, de a întreprinde acţiuni decisive bazându-ne pe impresii,
de a învăţa din tot ceea ce se petrece în jur şi de a ne reaminti cele învăţate. Umblăm cu radarul permanent activat. Lumea ne „vorbeşte” în mod
constant prin intermediul simţurilor, expediind un flux continuu de
impresii, şi noi evaluăm în mod constant înţelesul acelor impresii.
Multe impresii sunt receptate şi evaluate în mod conştient. De pildă,
zărim o persoană care ni se pare atrăgătoare şi ne apropiem s-o vedem
mai bine. Simţim miros de pâine proaspăt coaptă în cuptor şi dorim s-o
gustăm. Ne auzim şeful rostindu-ne numele şi mergem să vedem ce
doreşte. Alte impresii sunt receptate şi evaluate fără o gândire conştientă:
zărim un automobil care se apropie în viteză şi sărim din calea
pericolului; ne tragem îndărăt când cineva stă prea aproape; îi evităm pe
cei ale căror comportamente sau aspecte par să nu se conformeze normei.
Pe scurt, luăm întruna decizii bazate pe un volum incredibil de mic de
informaţii… şi o facem într-un timp incredibil de scurt. Asta este ceea ce
eu denumesc evaluări de tip „felii subţiri”.
Teoria „feliilor subţiri” a început să fie verificată în anii 1990, în studii care au arătat că evaluăm precis personalitatea oamenilor, foarte
rapid, adesea după ce am privit o fotografie timp de câteva secunde sau
mai puţin. S-a dovedit că o parte însemnată a procesului nostru decizional – de la prietenii pe care ni-i alegem, până la felul cum ne investim
banii – se fundamentează pe sugestiile constante ale subconştientului
nostru rezidual. Acesta este omniprezent şi ocoleşte logica, operând la un
nivel neobservat, dar care ne domină percepţiile. Evaluările de tip „felii
subţiri” ne oferă percepţii remarcabile despre alte persoane, despre ceea
ce simţim faţă de ele, despre corectitudinea lor şi sentimentele lor faţă de
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noi. Majoritatea datelor pe care ne bazăm aceste evaluări la milisecundă,
care pot aduce succese sau eşecuri, sunt nonverbale.

ELEMENTELE NONVERBALE:
ASCUNDEREA SUB OCHII TUTUROR

Obiectivul meu în scrierea acestei cărţi este de a oferi veriga lipsă –
şi poate cea mai accesibilă dintre toate – din ecuaţia succesului: abilitatea
pe care o avem, literalmente la vârful degetelor, de a-i influenţa pe alţii
de la locul de muncă, de a le interpreta semnalele nonverbale şi de a reuşi
să le înţelegem instantaneu acţiunile şi planurile.

MIȘCĂRILE CORECTE: ELEMENTELE NONVERBALE
ALE CORPULUI

Elementele nonverbale cuprind o gamă vastă de mişcări şi gesturi,
de la cele mai mărunte, ca o clipire din pleoape, până la cele maiestuoase, ca legănarea braţului unei balerine, de la felul cum înclinăm
capul, până la direcţia în care ne îndreptăm vârfurile picioarelor etc.
Abundă teoriile greşite, dar foarte populare, despre înţelesul unor elemente nonverbale explicite ale corpului, iar exersarea în „citirea” altor
persoane poate degenera în ceva similar unor scamatorii de societate.
În capitolele ce urmează, veţi învăţa cum este efectuată evaluarea
nonverbală de către profesionişti, aşa cum am utilizat-o eu în FBI, şi
veţi căpăta o mulţime de cunoştinţe despre felul în care să „citiţi„ corpurile, care „vorbesc” elocvent în business şi în viaţa personală de zi cu
zi. Veţi învăţa de asemenea că limbajul corpului nu constituie decât o
parte a comunicării nonverbale.

MAI MULT DECÂT INDICII SUPERFICIALE: ELEMENTELE
NONVERBALE ALE ÎNFĂŢIŞĂRII NOASTRE

Este interesant că, deşi susţinem că nu ne interesează aparenţele, ne
concentrăm obsedant asupra felului cum arătăm (ţinem pasul cu moda,
cumpărăm produse împotriva îmbătrânirii, ne îngrijorăm că ne-am
îngrăşat, bârfim despre persoane care şi-au făcut operaţii estetice, citim
despre cei mai bine şi cei mai prost îmbrăcaţi etc.). Fixaţia noastră
aparent paradoxală este totuşi raţională, dacă înţelegem că aspectul
exterior este o formă de comunicare nonverbală. Cortexul vizual al
creierului, centrul care prelucrează ceea ce vedem, este uriaş; în mod

INFLUENŢĂ LA VÂRFUL DEGETELOR

21

clar, a evoluat ca o componentă centrală a creierului uman din motive
perfect întemeiate: supravieţuirea şi estetica. Remarcăm nu numai
individul neîngrijit care stă prea aproape de automobilul nostru, ci şi
femeia frumoasă dinapoia tejghelei cu parfumuri. Observăm în mod
constant cum arată alţii şi luăm decizii despre cei cu care dorim să ne
însoţim, bazându-ne pe ceea ce vedem – în asemenea măsură, încât
atunci când tabloidele şi revistele dedicate celebrităţilor prezintă
modelele cele mai recente, mulţi caută imediat să copieze „noul look”.
Predilecţia spre estetică şi frumuseţe ne este de fapt integrată organic. Toate culturile apreciază frumuseţea, sănătatea, tinereţea, estetica
şi simetria, ceea ce poate fi explicat doar ca o necesitate evolutivă. În
urma studiilor se ştie acum că până şi copiii apreciază frumuseţea. Chipurile frumoase şi simetrice îi fac pe prunci să zâmbească, iar pupilele li
se dilată într-un efort subconştient de a cuprinde mai mult din ceea ce
le place (aşa s-a petrecut cu mine când am zărit-o pentru prima dată pe
actriţa Ann-Margret în staţiunea Deauville Beach din Miami, la vârsta de
treisprezece ani – mi-a tăiat răsuflarea şi sunt convins că pupilele îmi
erau complet dilatate).
Apreciem de asemenea impactul impresionant al prezenţei fizice în
sine. De aceea bodyguarzii din cluburile de noapte sunt bărbaţi voinici
şi impunători. Avem o afinitate biologică pentru înălţime, ceea ce explică
motivul pentru care conducătorii ne sunt în general mai înalţi decât
media populaţiei.
Latura profitabilă a aspectului fizic a fost de asemenea studiată în
amănunt şi este denumită „avantajul frumuseţii”. Economiştii au descoperit că persoanele care arată bine câştigă de obicei mai mult, deoarece
sunt în general angajate şi promovate mai frecvent. S-a descoperit că şi
companiile au de câştigat de pe urma lor, întrucât un personal arătos generează mai multe venituri. Cei care lucrează în publicitate au cunoscut
de mult avantajul frumuseţii şi acela este motivul pentru care vedeţi
chipuri atât de frumoase asociate cu cosmeticalele cele mai de succes şi,
de fapt, cu aproape orice produs căruia i se face reclamă.
Focalizarea noastră asupra înfăţişării poate să nu fie corectă, dar este
omenească, şi dacă doriţi să deveniţi maeștri în interpretarea elementelor nonverbale, trebuie să acordaţi atenţie aspectului exterior – al
dumneavoastră şi al altora – , un subiect despre care vom discuta în capitolul 5, când vom explora gestionarea înfăţişării.
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PETRU CEL MARE, CUNOSCĂTOR AL MODEI?

În decursul „Marii Ambasade”, călătoria sa de optsprezece luni prin
Occident, Petru cel Mare, ţarul Rusiei între anii 1682 şi 1725, a înţeles că
ţara îi era înapoiată atât din punctul de vedere al obiceiurilor, cât şi al gândirii. El a intuit că pentru a schimba felul în care ruşii se vedeau pe ei înşişi
în raport cu Occidentul, trebuia să-şi schimbe poporul la interior, dar şi la
exterior. A început cu boierii săi, care urmau să constituie un exemplu
pentru restul. Le-a cerut bărbaţilor să-şi radă bărbile şi să-şi scurteze părul
(în epoca respectivă, ruşii aduceau cu călugării greci din zilele noastre).
Le-a cerut de asemenea să-şi schimbe caftanele lungi cu haine occidentale
şi să poarte pantaloni. Întrucât muncise în docurile Europei de Vest, Petru
ştia că pantalonii erau mai funcţionali şi dorea ca ruşii să fie la fel de
inovatori şi productivi ca omologii lor vestici. Pentru eventualitatea în care
cineva n-ar fi „înţeles”, pe porţile cetăţii Moscovei a fost expus un rând de
straie ideale, cunoscut ca „modelul german”, şi toţi cei care nu se conformau cu noul cod vestimentar erau amendaţi. În scurt timp, refuzul de a respecta ucazul ţarului a devenit prea costisitor. Împotrivirea, chiar în rândul
elitelor, era penalizată cu închisoare şi bărbierire, aşa încât boierii nu s-au
mai împotrivit.
Petru cel Mare a început aşadar să-şi schimbe supuşii, schimbându-le
mai întâi vestimentaţia şi înfăţişarea. Când ruşii au început să se vadă altfel
pe ei înşişi, au început să şi gândească altfel. În numai cinci ani, vizitatorii
sosiţi din Europa au fost uimiţi să vadă cât de mult se schimbase poporul,
nu numai ca îmbrăcăminte, ci şi ca gândire. Asta avusese nevoie Petru cel
Mare pentru a începe influenţarea Occidentului şi câştigarea respectului
faţă de Rusia. El ştia că cele două mari simboluri ale puterii occidentale
erau flotele măreţe şi oraşele măreţe. Clădind pe noul mod de gândire al
poporului său, el le-a abordat pe ambele fără ezitare. A construit o flotă
măreaţă (actualmente, a doua ca mărime din lume) şi a mutat capitala de
la Moscova la Sankt Petersburg, care a fost centrul guvernării şi culturii
ruseşti vreme de 200 de ani. De-a lungul unei singure generaţii, Rusia a suit
din obscuritate la rolul de jucător important pe scena mondială, o dovadă
a gândirii progresiste a ţarului Piotr Alexeevici Romanov şi a înţelegerii că,
pentru a realiza lucruri măreţe, trebuie să gândeşti altfel, iar pentru asta
trebuie să schimbi felul în care oamenii se văd pe sine – literalmente!

