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Capitolul 1
ges tu ri le  
care ne tră dea ză
Ima gi naţivă că saţi de vor bă cu un vechi co leg de şcoa lă de spre 
zi le le de şcoa lă pe tre cu te îm pre u nă. Îl în tre baţi dacă nu îi e dor 
de vre mu ri le ace lea. „Ah, nu“, răsp un de el. „Nu am niciun fel de 
re gre te. Mă bu cur că sa ter mi nat.“ În timp ce vor beş te, îşi tre ce 
uşor de ge tul ară tă tor pe sub ochiul drept. Nu exis ă niciun mo tiv 
ca aces ges mi nus cul să vă atra gă aten ţia şi, dacă to tuşi îl ob ser
vaţi pro ba bil vă ima gi naţi că în de păr ta un fir de praf de pe faţă. 
Dar nu era aşa. Ges ul era de fapt un indicatorcomportamental şi 
arun că o lu mi nă cu to tul di fe ri tă asu pra ade vă ra te lor sen ti men
te ale prie te nu lui dum nea voas ră. Deşi aces a afir mă că nu re gre
tă zi le le de şcoa lă, o par te a cre ie ru lui său ese de altă pă re re şi 
co man dă de ge tu lui să ştear gă de pe obraz o la cri mă imagina ră. 
As fel, în timp ce par tea con ştien tă a cre ie ru lui său spu ne: „Nu 
re gret ni mic“, o altă par te cre ea ză un in di ca tor com por ta men tal 
care spu ne: „De fapt, am re gre te!“ Mo men tan ese po si bil ca prie
te nul dum nea voas ră să re a li ze ze care sunt sen ti men te le sa le ade
vă ra te, dar ese foar te pu ţin pro ba bil ca el să ob ser ve şi ce face 
de ge tul său re bel sau ce spu ne aces ges de spre sen ti men te le sale.

Prie te nul care şter ge o la cri mă ima gi na ră cre ea ză un indica
tor comportamental autonom  — un ges care nu are alt scop de
cât să in di ce ade vă ra te le sale sen ti men te. Deoa re ce aceşti indica
toricomportamentaliautonomi nu sunt in ten ţio naţi, sunt ra re ori 
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ob ser vaţi de per soa ne le care îi pro duc sau de cele care îi văd. Lu
cru ri le nu sau ne a pă rat la fel şi cu indicatoriicomportamentalico
necşi care sunt le gaţi de o anu mi tă ac i vi ta te. De exem plu, când 
două per soa ne sunt pre zen ta te, fap tul că dau mâna nu spu ne la 
fel de mult ca felul în care o fac. Cât de srâns apu că mâna ce lui
lalt, cum îşi orien tea ză pal ma, cât en tu ziasm ara tă, cât de mult 
în cear că să do mi ne, cu vin te le pe care le fo lo sesc pen tru a se sa
lu ta — toa te aces ea sunt in di ca tori com por ta men tali co necşi. În 
ca drul ri tu a lu lui de sa lut, ei ara tă cum ese fie ca re per soa nă şi ce 
în cear că să ob ţi nă de la ce lă lalt.

Da că un in di ca tor com por ta men tal ese o ac ţiu ne sau mo dul 
în care ese re a li za tă aceas a de pin de în ge ne ral de frec ven ţa ac
ţiu nii în so cie ta te. Să luăm ca exem plu două so cie tăţi, una în care 
băr ba ţii se sa lu tă de obi cei prin trun să rut pe obraz şi alta în care 
aces ges ese foar te rar. Când doi băr baţi se să ru tă pe obraz în 
pri ma so cie ta te, fac pur şi sim plu ce face toa tă lu mea. De aceea, 
ges ul în sine nu adu ce prea mul te in for ma ţii — nu spu ne ni mic 
de spre re la ţia lor. To tuşi felul în care se să ru tă ne poa te spu ne 
foar te mul te de spre re la ţia lor. În a doua so cie ta te si tua ţia tin de 
să fie in ver sa tă. Aici, când doi băr baţi se sa lu tă prin trun să rut pe 
obraz fac un lu cru ie şit din co mun. Aici ges ul în sine şi mai pu
ţin fe lul în care ese fă cut trans mi te in for ma ţii de spre re la ţia lor.

IN DI CA TO RII COm pOR TA mEN TALI  
îN jO CuL DE pO kER

Cu vân tul tell („in di ca tor com por ta men tal“) vine de la jo cul de 
po ker, unde ese fo lo sit re fe ri tor la sem na le le pe care ju că to rii le 
trans mit în mod ne in ten ţio nat atunci când în cear că să as cun dă ce 
cărţi au în mână sau sra te gia fo lo si tă în joc. La po ker exis ă două 
apti tu dini esen ţia le — una ese ca pa ci ta tea de aţi as cun de sen ti
men te le, as fel în cât cei lalţi ju că tori să nu ştie dacă par te ne rul are 
o mână proas ă sau o chin tă ro ya lă. Aceas a se nu meş te ap ti tu di
nea de a păs ra o fi gu ră im pla ca bi lă — ca pa ci ta tea de a nu fi ci tit 
de cei lalţi. Cea lal tă ap ti tu di ne esen ţia lă ese aceea de a des ci fra 
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com por ta men tul al tor per soa ne — de a de du ce ce fel de cărţi au 
prin sim pla ob ser va re a ac ţiu ni lor lor şi as cul ta re a me sa je lor ver
ba le trans mi se. În timp ce dum nea voas ră ca ju că tor de po ker 
cău taţi în com por ta men tul par te ne ri lor in di cii care să vă ara te ce 
se în tâm plă, ei fac tot posi bi lul ca să vă in du că în eroa re. Şi si tua
ţia in ver să ese va la bi lă — în timp ce par te ne rii dum neavoas ră de 
joc în cear că să des co pe re ce pu neţi la cale, dum nea voas ră fa ceţi 
tot ce pu teţi pen tru a vă asi gu ra că nu fur ni zaţi niciun in di ciu sau 
că îi pu neţi pe o pis ă gre şi tă.

Una din tre mo da li tă ţi le prin care un ju că tor de po ker îşi poa
te ame lio ra jo cul ese în vă ţând să re cu noas că le gă tu ri le din tre 
ac ţiu ni le ad ver sa ri lor, căr ţi le pe care le au în mână şi miş că ri le 
pe care le fac. Poa te în ce pe să fie mai atent la de ta lii, de exem
plu, la mo dul în care ad ver sa rul îşi ţine căr ţi le, la fe lul în care îl 
pri veş te, în care îi cere cărţi, la miş că ri le mâi ni lor lui, la mo dul 
în care se joa că cu oche la rii — lis a de ges uri po ten ţial re ve la
toa re ese ne sfâr şi tă. Mike Caro a su diat o via ţă în trea gă in di ca
to rii com por ta men tali din jo cul de po ker şi fe lul în care se dau 
de gol ju că to rii, of ând, fre do nând o me lo die, bă tând cu de ge te
le în masă, tră gând de timp, veri fi cân duşi căr ţi le şi în cer când 
să con sru ias că pis e fal se.1* Mai mul te fil me, ca: HouseofGames 
(Casajocurilor) şi Rounders (Aşii), au avut sce ne în care in tri ga 
în ce pea cu un per so naj care des co pe rea un in di ciu la jo cul de 
po ker. De exem plu, în Rounders ese o par ti dă de mon sra ti vă de 
po ker în tre Mike, ero ul prin ci pal (in ter pre tat de Matt Da mon), 
şi Ted dy KGB, un gang ser rus (in ter pre tat de John Mal ko vich) 
care ado ră să des fa că şi să mă nân ce pră ji turi chi ne zeşti în tim
pul par ti de lor. Mike câş ti gă în final par ti da des co pe rind că ru
sul des fă cea pră ji tu ra lân gă ure che, atunci când avea o mână 
bună şi în faţa ochi lor săi, atunci când în cer ca o ca cial ma!

Ju că to rii de po ker tre buie să se gân deas că la mul te lu cruri în 
ace laşi timp. Pe lân gă fap tul că tre buie să de ci dă cum pro ce dea ză 
în con ti nua re, aceş tia în cear că con sant să sub mi ne ze ten ta ti ve le 
ad ver sa ru lui de a le în ţe le ge sra te gia, fă când în ace laşi timp tot ce 
pot pen tru a ve dea din co lo de mij loa ce le de apă ra re ale ce lor lalţi 
* A se ve dea la „Note“, în ce pând cu pa gi na 291. (N. ed.)
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ju că tori. To tul pare foar te com pli cat, dar în re a li ta te nu ese mai 
com pli cat de cât ma jo ri ta tea lu cru ri lor pe care le fa cem de fie ca re 
dată când in trăm în re la ţie cu o altă persoa nă. În con tac e le noas re 
zil ni ce, în cer căm con sant să pro iec ăm o anu mi tă ima gi ne de spre 
noi, şi par te ne rii noştri pro ce dea ză la fel. În timp ce aceş tia în cear
că să des co pe re ce gân dim noi cu ade vă rat, noi fa cem ace laşi lu cru. 
Şan se le noas re de succes ca şi cele ale ju că to ru lui de po ker vor 
de pin de în tot dea u na de cât de atenţi sun tem la re ac ţi i le ce lui lalt 
şi de ca pa ci ta tea noas ră de a re cu noaş te şi în ţe le ge in di ca to rii din 
com por ta men tul lor.

DE FI NI REA IN DI CA TO RI LOR COm pOR TA mEN TALI
In di ca to rii com por ta men tali din via ţa de zi cu zi au un con ţi

nut ri di cat de in for ma ţie. Fe lul în care saţi când vor biţi cu ci ne va, 
fe lul în care vă miş caţi pi cioa re le, mâi ni le, ochii şi sprân ce ne le — 
spun mul te de spre gra dul de im pli ca re în con ver sa ţie şi de spre 
ati tu di nea fun da men ta lă faţă de ce lă lalt. Toa te aces ea afec ea ză 
şi mo dul în care vor biţi cu par te ne rul şi frec ven ţa cu care sun teţi 
în tre rupt. Fe lul în care vă aran jaţi bra ţe le şi pi cioarele când vă 
aşe zaţi ofe ră şi el o mul ti tu di ne de in for ma ţii de spre disp o zi ţia şi 
in ten ţi i le dum nea voas ră, ară tând dacă vă sim ţiţi do mi nant sau 
su pus, pre o cu pat sau plic i sit, im pli cat sau de ta şat. Mo dul în care 
zâm biţi — muş chii fa ciali pe care îi fo lo siţi şi vi te za cu care îi so
li ci taţi — ara tă dacă sun teţi în tra de văr fe ri cit, dacă vă pre fa ceţi, 
dacă min ţiţi sau spu neţi ade vă rul, dacă sun teţi an xios, ne fe ri cit, 
si gur sau ne si gur pe ca pa ci tă ţi le dum nea voas ră. Şi în tre ru pe ri le 
dis cur su lui con ţin foar te mul te in for ma ţii. Fe lul în care ezitaţi în 
timp ce vor biţi, fe lul în care spu neţi „hm“ şi „mda“ ofe ră in di ca
ţii im por tan te de spre sa rea dum nea voas ră su fle teas că. În timp 
ce fe lul în care vă ale geţi cu vin te le, ex pre si i le pe care le fo lo siţi 
şi mo dul în care vă con sruiţi fra ze le pot transmi te un „me saj ofi
cial“ ce lor lalţi, op ţiu ni le lin gvis i ce pot con ţi ne şi „me sa je de ghi
za te“ care re le vă in ten ţi i le dum nea voas ră ade vă ra te.

Un in di ca tor com por ta men tal tre buie să sa tis fa că pa tru 
con di ţii:
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• Tre buie să fie un tip de ac i vi ta te — o tră să tu ră din asp ec ul 
fi zic al unei per soa ne, o miş ca re a cor pu lui sau un lu cru pe 
care la spus. În ge ne ral, in di ca to rii sunt de două fe luri — 
„atri bu te“, ca înăl ţi mea sau gre u ta tea, şi „ac ţiuni“, ca în
cru ci şa rea bra ţe lor, un zâm bet sau fo lo si rea unor cu vin te 
ori ex pre sii care ne tră dea ză.

• Ac ţiu nea tre buie să transmită un lu cru care să nu fie di rec 
ob ser va bil — tre buie să ne co mu ni ce me diul de pro ve nien
ţă sau edu ca ţia, gân du ri le, disp o zi ţia su fle teas că sau in ten
ţi i le. Deci nu ori ce ac ţiu ne ese un in di ca tor — nu mai ac ţiu
ni le care trans mit in for ma ţii de spre o per soa nă. De si gur, 
exis ă ac ţiuni pe care nu le re cu noaş tem ca in di ca tori com
por ta men tali pen tru că nu am des co pe rit încă ce spun ele 
de spre per soa nă. Aces ea sunt indicatori comportamentali
nedescifraţi. Când ajun gem să în ţe le gem care ese le gă tu ra 
lor cu să ri le lăun tri ce ale al tor per soa ne, se vor adău ga şi 
ei la lis a de in di ca tori com por ta men tali.

• Ac ţiu nea tre buie să fie ob ser va tă. Un fac or care de ci de 
dacă ac ţiu nea va fi ob ser va tă sau nu ese di men siu nea ei. 
Miş că ri le largi, ex pan si ve ale cor pu lui, de exem plu, au o 
pro ba bi li ta te mai mare de a atra ge aten ţia. Mai ales atunci 
când sunt vi zi bi le mai mult timp. Miş că ri le mici, pa sa ge
re, pe de altă par te, sunt de se ori ig no ra te fie pen tru că nu 
sunt mult timp ob ser va bi le, fie pen tru că sunt eclip sa te de 
alte ac ţiuni. Deşi ac ţiu ni le largi sunt mai vi zi bi le, nu ese 
obli ga to riu să fie şi ob ser va te sau în ţe le se în mod au to mat. 
Cum îi spu nea şi Sher lock Hol mes doc o ru lui Wa tson  — 
pu tem să ve dem, dar nu în tot dea u na şi ob ser văm.

• Sem ni fi ca ţia ac ţiu nii tre buie să fie re cu nos cu tă. Nu ese su
fi cient să ob ser văm că ci ne va a adop tat o anu mi tă pos u ră 
sau a fo lo sit o ex pre sie fa cia lă ne o biş nui tă. Tre buie să şi re
cu noaş tem ce ne co mu ni că pos u ra sau ex pre sia resp ec i vă 
de spre per soa na din faţa noas ră.

Da că su diem evo lu ţia in di ca to ri lor com por ta men tali vom 
des co peri că unii au ten din ţa de a se am pli fi ca, iar al ţii de a se es
tom pa. În do me nii ca do mi nan ţa şi cur ta rea, unde în tre in di vizi 
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exis ă un ni vel înalt de con cu ren ţă, tră să tu ri le care sem ni fi că pu
terea şi for ţa re pro duc i vă au o ten din ţă na tu ra lă de a se ac cen
tua, ma ni fes ă ri le lor vi zi bi le de ve nind mai pro nun ţa te şi mai 
preg nan te. Aces lu cru poa te ajun ge une ori la ex trem. În lu mea 
ani ma lă, de exem plu, exis ă macroindicatori ca enor mii cleşti ro
şii ai cra bu lui mas cul din spe cia Uca ce de pă şesc chiar di men siu
nea cor pu lui şi pe care aces a îi miş că ame nin ţă tor în ju rul său 
ori de câte ori vrea să in ti mi de ze alţi mas culi sau să im pre sio ne
ze o fe me lă. În so cie ta tea noas ră exis ă băr baţi care ri di că gre u
tăţi şi con su mă sub san ţe care mă resc dia me trul mus cu lar pen
tru a ară ta mai pu ter nici şi fe mei care se urcă pe masa de ope ra ţie 
pen tru a avea un fund mai mare sau sâni mai vo lu mi noşi. Cleş
tii su pra di men sio naţi, bi cep şii uriaşi şi sâ nii ma sivi sunt toa te 
niş te arme în răz boiul din ce în ce mai acerb al do mi nan ţei şi 
atrac ţiei — sunt creaţi pen tru a atra ge aten ţia, pen tru a trans mi te 
me sa jul, pen tru a sur cla sa ad ver sa rii şi în fi nal pen tru a per mi
te in di vi du lui ac ce sul la re sur se li mi ta te ca hra na, adă pos ul sau 
par te ne rii se xu ali.

mI CRO IN DI CA TO RII
Exis ă două si tua ţii în care in di ca to rii com por ta men tali 

de vin mai pu ţin ob ser va bili. Atunci când per soa na face o în
cer ca re de li be ra tă de a păs ra se cre tul şi atunci când au to rul 
dez vă luie fără voia sa ade vă ra te le sale in ten ţii. Prin în săşi na
tu ra lor, sem na le le se cre te sunt adre sa te nu mai anu mi tor in di
vizi — pen tru a ră mâ ne se cret ese esen ţial ca nu mai anu mi te 
per soa ne să în ţe lea gă me sa jul, iar pen tru res ul lu mii aces a să 
ră mâ nă as cuns. De mul te ori se ajun ge la aces lu cru cu aju to
rul unui sem nal mi nia tu ral care ese ata şat unei ac ţiuni obiş
nui te ce nu atra ge aten ţia. Când se află în pre zen ţa al tor per
soa ne, în dră gos i ţii co mu ni că une ori prin trun cod pro priu, 
fo lo sind cu vin te spe cia le sau sem na le mi nia tu ra le  — în aces 
fel pot schim ba me sa je de iu bi re fără ca cei lalţi să îşi dea sea
ma. În mod si mi lar, mem brii so cie tă ţi lor se cre te se re cu nosc 
de mul te ori în tre ei prin fe lul în care dau mâna — de exem plu, 
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zgâ ri ind pal ma par te ne ru lui sau po zi ţio nând de ge te le as fel în
cât ce lă lalt să pri meas că me sa jul fără ca alt ci ne va să vadă ce se 
pe tre ce. De tec a rea ese evi ta tă prin re du ce rea de li be ra tă a sem
na lu lui la mi ni mum. Şi ca o mă su ră de pro tec ţie su pli men ta ră, 
aces a ese as cuns în tro ac i vi ta te foar te pu ţin sus cep ti bi lă să 
tre zeas că bă nuieli.

Sem na le le mi nia tu ra le sunt des în tâl ni te şi în si tua ţi i le în 
care au to rul în cear că să as cun dă ceea ce gân deş te. De exem plu, 
când oa me nii mint sau sunt an xioşi, sem na le le care îi tră dea ză 
şi le ara tă ade vă ra te le sen ti men te sunt de se ori ex trem de mici şi 
au o du ra tă foar te scur tă. Spre de o se bi re de sem na le le pe care le 
schim bă în tre ei în dră gos i ţii sau mem brii so cie tă ţi lor se cre te, 
acese microsemnale sunt pro du se com plet ne in ten ţio nat. Psi ho
lo gii au iden ti fi cat un grup spe cial de mi cro sem na le nu mit „ex
pre sii mi cro mo men ta ne“ care im pli că nu mai zona fe ţei.2 Aces
tea sunt foar te scur te şi apar de obi cei doar pen tru o op ti me de 
se cun dă. Când oa me nii de scriu o ex pe rien ţă du re roa să afi şând 
o ati tu di ne cu ra joa să, nu de pu ţi ne ori îşi tră dea ză dis con for tul 
schim bân duşi pu ţin ex pre sia fa cia lă. O dată zâm besc dând im
pre sia că ex pe rien ţa nu ia afec at de loc; în mo men tul ur mă tor, 
faţa lor se trans for mă în cea mai scur tă gri ma să. Apoi, îna in te ca 
ci ne va să ob ser ve ceva, zâm be tul re vi ne pe chip şi ori ce semn de 
dis con fort sa şters.

Ca rac e ris i ca dis inc i vă a mi cro sem na le lor fa cia le ese vi te za 
des fă şu ră rii lor — ese ca şi cum ci ne va ar tra ge per de le le de o par
te per mi ţând tre că to ri lor să arun ce o pri vi re în in te rio rul ca sei 
pen tru a le tra ge ime diat la loc. Ac ţiu nea se de ru lea ză atât de ra
pid, în cât oa me nii nu ob ser vă nici mă car când se dau per de le le la 
o par te şi cu atât mai pu ţin ce se află în casă. Exac aşa sau lu cru
ri le cu mi cro sem na le le. Când ne as cun dem gân du ri le sau când în 
min tea noas ră apa re o ima gi ne foar te pu ter ni că, une ori aceas a 
se vede pe faţa sau în miş că ri le noas re. Dar ime diat ce gân dul 
rebel a re u şit să se sre coa re pe faţa noas ră, pro ce se le care ne 
con tro lea ză com por ta men tul in tră în ac ţiu ne, îl în lă tu ră şi re sa
bi lesc ex pre sia do ri tă. În tre timp to tuşi, do va da ese în vă zul tu tu
ror — tre buie nu mai să ob ser văm mi cro sem na lul şi să fim ca pa bili 
să îl in ter pre tăm co rec.

Cartea gesturilor - BT01.indd   17 11-Mar-11   18:35:23

Stamp



18 Cartea gesturilor
Peter collett

În prin ci piu, mi cro sem na le le pot apă rea în ori ce zonă din 
corp, dar da to ri tă na tu rii de li ca te a muş chi lor fa ciali, aces ea au 
cea mai mare pro ba bi li ta te de apa ri ţie pe faţă. Când apa re un mi
cro sem nal pe faţă, in di că exis en ţa unei sări con flic u a le  — de 
obi cei în tre o sa re emo ţio na lă po zi ti vă pe care vrem să o vadă 
cei lalţi şi o sa re emo ţio na lă ne ga ti vă pe care în cer căm să o as cun
dem. Când sa rea emo ţio na lă ne ga ti vă câş ti gă mo men tan bă tă lia, 
pier dem con tro lul asu pra muş chi lor fa ciali şi apa re micro sem na
lul. În cea mai mare par te a tim pu lui ig no răm com plet exis en
ţa aces ui con flic în noi şi fap tul că ne ară tăm gân du ri le in ti me 
lu mii ex te rioa re. Dar chiar şi atunci când sun tem con ştienţi de 
emo ţi i le noas re con tra rii, tot nu re a li zăm că mi cro semnale le fa
cia le ne dau de gol.

De obi cei, mi cro sem na le le in di că emo ţi i le pe care am dori 
să le as cun dem — ca de exem plu fri ca, sur pri za, tris e ţea şi dez
gus ul. Exis ă şi mo men te când oa me nii în cear că să men ţi nă 
o ex pre sie se rioa să şi se sre coa ră un mi cro sem nal sub for ma 
unui zâm bet. Une ori, mi cro sem na le le apar nu mai pe ju mă ta te 
de faţă, al te ori sunt vi zibile pe toa tă faţa. Pen tru că apar şi dis
par atât de ra pid, ma jo ri ta tea mi cro sem na le lor trec ne ob ser va te. 
Când oa me nii sunt aver ti zaţi să ca u te mi cro sem na le, pro ba bi
li ta tea re cu noaş te rii lor creş te, deşi une le per soa ne au per for
man ţe mult mai bune de cât alte le. Cei care se pri cep să de tec e ze 
mi cro sem na le le sunt de obi cei mai in te re saţi de se me nii lor şi se 
pri cep mai bine să iden ti fi ce min ciu na. To tuşi, ori ci ne se poa te 
an tre na să fie mai sen si bil la mi cro sem na le. 

IN DI CA TORI mAs CAŢI
Une le din tre sem na le le care ne dau de gol sunt fă cu te ti mid, 

lă sând par că im pre sia că nu vor să fie ob ser va te — ele func ţio nea
ză tai nic, pre tin zând a fi alt ce va de cât sunt în re a li ta te. De exem
plu, ges ul in vo lun tar deaşiştergeochii în cear că să ni se pre zin te 
ca o ten ta ti vă ino cen tă de a în de păr ta o im pu ri ta te sau un fir de 
praf de sub ochi, dar în re a li ta te ese un semn ne re cu nos cut că 
per soa na ese tris ă.
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Exis tă mul te semnale mascate. De exem plu, când ci ne va 
min te, de mul te ori sim te ne vo ia in con ştien tă de a nu spu ne 
ceva care ar pu tea să îl tră de ze şi re ac ţio nea ză la acest im puls 
atin gân duşi bu ze le sau aşe zând un de get în aşa fel în cât să 
pă zeas că gura. Aces tea sunt ges turi in conştien te de au to cen
zu ra re, ele ar fi foar te uşor de re mar cat dacă nu sar pu tea de
ghi za lu ând for ma al tor ac ţiuni. Prin ur ma re, când ve dem că 
oa me nii îşi ating bu ze le, ne gân dim au to mat că le cu ră ţă de 
ceva, iar când ve dem că pun un de get în faţa lor, pre su punem 
pur şi sim plu că me di tea ză sau sunt atenţi. Nu re cu noaş tem 
aceste ac ţiuni ca in di ca tori com por ta men tali pen tru că ele au 
re u şit să trea că drept alt ce va.

Ace laşi lu cru se în tâm plă şi când oa me nii se bat unii pe al
ţii pe spa te. Dacă ur mă riţi două per soa ne care se îm bră ţi şea
ză, veţi ve dea că se bat pe spa te. Pen tru cei care ob ser vă sce na, 
pen tru cel care este bă tut pe spa te şi chiar şi pen tru au to rul 
ges tului, aces ta pare un semn de afec ţiu ne. Dar nu este — de 
fapt este un sem nal care in di că do rin ţa de a ieşi din îm bră ţi
şa re! Deşi nu re a li zea ză, în tot dea u na în mo men tul când sunt 
bă tuţi pe spa te, oa me nii re ac ţio nea ză pu nând ca păt îm bră ţi
şă rii. Deşi per soa na care este bă tu tă pe spa te a pri mit tai nic 
sem na lul de a pune ca păt îm bră ţi şă rii, nu exis tă niciun sen ti
ment de res pin ge re. Toc mai pen tru că sem na lul de în che ie re 
ope rea ză pe as cuns tre când drept un gest de afec ţiu ne când, 
de fapt, este o co man dă.

IN DI CA TORI Au TEN TICI
Indicatoriiautenticiara tă ce se în tâm plă în re a li ta te în min tea 

oa me ni lor. Ei re ve lea ză de se ori lu cruri pe care au to rul nu ar dori 
să le ştie cei lalţi de spre el şi pe care în une le ca zuri în cear că de li
be rat să le as cun dă de al ţii. To tuşi exis ă ac ţiuni care vor să trea că 
drept in di ca tori com por ta men tali fără să fie, ac ţiuni care pre tind 
că tră dea ză ade vă ra te le in ten ţii ale per soa nei, fără să fie de fapt 
aşa. Aces ea nu sunt „sem na le“ re a le — sunt semnalefalse. Exis ă 
o se rie de di fe ren ţe în tre in di ca to rii com por ta men tali au ten tici 
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şi cei falşi. În pri mul rând, in di ca to rii care apar fără in ten ţie tind 
să fie au ten tici. În ro şi rea fe ţei, transp i ra ţia, di la ta rea pu pi lei, de 
exem plu, se află în afa ra con tro lu lui con ştient. As fel per soa na nu 
poa te juca tea tru — nu pu tem de ter mi na obra jii să se în ro şeas că, 
aşa cum nu ne pu tem co man da să transp i răm şi nu ne pu tem face 
pu pi le le să se di la te la or din. Prin ur ma re, când faţa cui va se în ro
şeş te pu tem fi si guri că are un sen ti ment de jenă, iar când ve dem 
pe ci ne va tran spi rând pu tem fi si guri că îi ese cald sau ese tul
bu rat de ceva, sau şi una şi alta. La fel, când ve dem pu pi le le cui va 
di la tân duse, pu tem pre su pu ne că a scă zut in ten si ta tea lu mi nii 
din jur sau că per soa na tră ieş te o emo ţie pu ter ni că.

Deşi în ro şi rea, transp i ra ţia şi di la ta rea pu pi lei se află toa te în 
afa ra con tro lu lui con ştient, exis ă to tuşi di fe ren ţe în tre ele. De 
exem plu, când ro şim sun tem per fec con ştienţi că şi cei lalţi ne pot 
ve dea jena şi că nu pu tem face ni mic pen tru a schimba aces lu cru. 
De ase me nea, şi oa me nii care văd că sun tem je naţi sunt per fec 
con ştienţi că trag aceas ă con clu zie din ca u ză că neam în ro şit la 
faţă. To tuşi, lu cru ri le sau cu to tul alt fel cu di la ta rea pu pi lei. Când 
pu pi le le noas re se di la tă, nu se si zăm câ tuşi de pu ţin in for ma ţi i le 
pe care le ofe rim ce lor din jur de spre sa rea noas ră emo ţio na lă. La 
fel de in te re sant ese că per soa ne le care ne văd şi re cu nosc trăi rea 
noas ră emo ţio na lă in ten să nu ştiu cum au ajuns la aceas ă con clu
zie — ştiu că faţa noas ră are ceva atră gă tor, dar nu pot iden ti fi ca 
lu crul resp ec iv.3 Cu alte cu vin te, când pu pi le le noas re se di la tă 
creăm un in di ca tor com por ta men tal au ten tic, fără să ştim. În ace
laşi timp, cei lalţi re ac ţio nea ză la aces sem nal fără să ştie de ce.

In di ca to rii au ten tici apar de mul te ori în si tua ţi i le în care oa
me nii vor să in du că în eroa re — când în cear că să pară mai do mi
nanţi sau mai cu ra joşi, mai si guri pe ei de cât sunt în re a li ta te, 
când mint, când în cear că săşi as cun dă an xie ta tea sau ade vă ra te le 
in ten ţii. Im pos o rii, es cro cii pro fe sio nişti, min ci no şii ex perţi sau 
psi ho pa ţii re u şesc de mul te ori să joa ce un rol con vin gă tor, cu 
un mi nim de sem ne tră dă toa re in vo lun ta re. To tuşi cei mai mulţi  
oa meni sunt pu ţin în cur caţi când tre buie să in du că pe ci ne va în 
eroa re şi aces a ese mo men tul când sunt tră daţi de sem na le le 
emi se de cor pul lor. Pre siu nea în cer că rii de a men ţi ne un com
por ta ment con vin gă tor ese prea mare pen tru ei  — în jo cul lor 
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apar fi suri şi sem na le le tră dă toa re in vo lun ta re ies foar te re pe de la 
ivea lă. Paul Ek man şi co le gii săi de la Uni ver si ta tea Ca li for nia din 
San Fran cis co au ară tat că oa me nii sunt foar te di fe riţi din punc ul 
de ve de re al ca pa ci tă ţii lor de a minţi con vin gă tor, iar cei că ro ra le 
vine mai uşor să min tă pro duc mai pu ţi ne sem ne sau „scă pări“ in
vo lun ta re.4 Unii ex perţi cred chiar că nu exis ă un min ci nos per
fec şi că, in di fe rent de ca pa ci ta tea lor de a minţi, oa me nii lasă 
în tot dea u na urme care in di că in du ce rea în eroa re. De exem plu, 
Freud cre dea că oa me nii nu pot săşi as cun dă prea mult timp să
ri le in terioa re de alte per soa ne — în fi nal apa re în tot dea u na un 
semn ex te rior care ara tă ce gân desc cu ade vă rat. El spu nea: „Ori
ci ne are ochi să vadă şi urechi să audă se poa te con vin ge sin gur 
că niciun mu ri tor nu poa te păs ra un se cret. Dacă bu ze le lui tac, 
vor beş te cu de ge te le; mesaje le tră dă toa re ies prin toţi po rii lui.“5

IN DI CA TORI COm pOR TA mEN TALI FALşI
Un indicatorcomportamentalfals pare să in di ce de spre o per

soa nă un anu mit lu cru, dar nu o face. Aceas a se poa te în tâm pla 
din două mo ti ve — în pri mul rând, pen tru că un in di ca tor com
por ta men tal nu ese o cer ti tu di ne şi, în al doi lea rând, pen tru că 
per soa na se pre fa ce, emi ţând un in di ca tor com por ta men tal fals; 
cu alte cu vin te, în cear că de li be rat să îi facă pe al ţii să tra gă con
clu zii gre şite de spre gân du ri le sau sen ti men te le ei. Aceş tia sunt 
indicatori comportamentali contrafăcuţi. In di ca to rii com por ta
men tali sunt in cerţi atunci când nu ne pot da in for ma ţii exac e 
de spre sa rea in te rioa ră a unei per soa ne. De exem plu, transp i ra
ţia pal me lor ese un bun in di ca tor pen tru an xie ta te. Dar nu ese 
o cer ti tu di ne deoa re ce 5% din po pu la ţie su fe ră de hi per hi dro ză, 
o ma la die ge ne ti că ce pro du ce o transp i ra ţie cro ni că fără nicio 
le gă tu ră cu an xie ta tea.6

In di ca to rii com por ta men tali con tra fă cuţi pot fi în tâl niţi pes
te tot. De câte ori un băr bat îşi pune o hai nă cu ume rii ri di caţi 
de bu reţi sau o fe me ie o pe re che de pan to fi cu toc înalt, trans
mit de li be rat in for ma ţii fal se de spre lă ţi mea ume ri lor sau înăl
ţimea lor şi fac aces lu cru per fec con ştienţi că în cear că să lase 
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