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Cześć, 

Nazywam się Piotr Marszałkowski. Założyłem bloga marszalkowski.org około 2011 roku. Blog skupiał się początkowo na 

wielu  rzeczach, niekiedy bzdurnych, by finalnie wyklarowała się z niego całkiem pokaźna baza wiedzy na temat mowy  

ciała, oraz wykrywania kłamstwa. Moje podejście ewoluowało by na dzień dzisiejszy opierać się w stanowczy sposób na 

metodzie naukowej. Uważam rozwój badań naukowych, dotyczących naszych zachowań, za jedno z największych osiągnięć 

ludzkości. Jest to zarazem bardzo niedoceniona gałąź wiedzy ponieważ wiele osób nie rozumie jej działania. Zapraszam 

Państwa do analizowania nowych odkryć oraz twierdzeń. Tylko w  ten sposób są Państwo stale aktualizować wiedzę na 

temat mowy ciała. Gwarantuję, że za kilka lat ta książka będzie nieaktualna. Niestety nie będę miał na nią wpływu, dlatego 

warto mieć z tyłu głowy gdybyście Państwo chcieli się gdzieś na nią powoływać.  

Owa publikacja to zbiór i uporządkowanie kilkunastu interesujących i ważnych aspektów o których pisałem, wierzę, że owa 

pozycja może okazać się interesującym wprowadzeniem do komunikacji niewerbalnej. 

 

Warszawa 2017 r. 

Piotr Marszałkowski 

piotr@marszalkowski.org 

www.youtube.com/user/NeurolutionTV 

 



 

 3 

Mowa ciała zwana również: komunikacją niewerbalną, językiem gestów, synergoligią oraz behawiorystyką. To próba  

interpretacji naszych zachowań, wyjaśnienia ich celu oraz powodu, dla którego wykonujemy dane gesty. W skrócie ludzie 

chcą poznać ich głębszy sens, gdyż dzięki nim możemy sterować wrażeniem oraz lepiej rozumieć rozmówców. Samo  

stwierdzenie mowa ciała jest dość mylne, bo sugeruje inny język, niezwiązany z tym werbalnym, co jest błędnym  

twierdzeniem. Bez języka mówionego nie było by tak bogatego języka ciała a nasza mowa nie była by tak bogata bez  

naszych  

gestów. 

Każdego dnia wykonujemy dziesiątki tysięcy gestów. Część z nich pomaga nam, wybijając rytm naszej wypowiedzi, inna 

kategoria gestów uspokaja nas a jeszcze inna informuje inne osoby o naszym stanie emocjonalnym, o potrzebie pomocy, 

czy radości, której celem jest pokazanie korzystnych wzorców społecznych. Jeżeli czegoś bardzo pragniesz Twoje gesty  

będą obszerne i otwarte, jeżeli czegoś unikasz Twoje gesty będą oszczędne i wycofane. 

Gesty można podzielić na dwie nadrzędne kategorie. Gesty nabyte ewolucyjnie oraz gesty nabyte w procesie socjalizacji, 

czyli takie, których się nauczyliśmy. Ewolucyjnie nabyte gesty są związane z odruchami pierwotnymi takimi jak: strach,  

radość, rozpacz, smutek, obrzydzenie itp. Za to gesty nabyte to emblematy, pantomimy, mimikry i autoadaptatory.  

Z gestami nabytymi ewolucyjnie, będziemy mieli do czynienia na każdej szerokości geograficznej, niezależnie czy dana  

grupa miała kontakt z kulturą globalną czy była wyizolowana gdzieś w dżungli równikowej. Za to gesty nabyte, to gesty,  

które będą się różniły z zależności od miejsca, religii czy danej kultury.  

 

Jak powstał język? 

Niestety jest to bardzo odległa przeszłość, do której w sensie dowodowym nie będziemy mieć dostępu, z prostego powodu, 

ludzie z tamtego okresu nie potrafili ich tworzyć, to co potrafili nam przekazać to jedynie proste rysunki naskalne. Jedną z 

teorii, która wydaje mi się bardzo trafna, jest koncepcja powstania pierwszych melodyjnych okrzyków w reakcji na okiełzna-

nie ognia. Dzięki ogniu ludzie z istot totalnie dziennych mogli przestawić się na życie nocne, w tym polowanie czy obronę 

odsłoniętych siedlisk. Problem pojawił się, gdy okazało się, że dotychczasowa komunikacja gestami i mimiką przestał być 

skuteczny w warunkach ciemności i konieczne było wymyślenie sposobu komunikacji, do którego nie potrzebuje się gestów 

i jest rozpoznawalny nocą. Tak też powstały pierwsze melodyjne okrzyki, z których powstał później język.  

Wprowadzenie 
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Czy warto się uczyć odczytywania mowy ciała? 

Pierwszym traktatem na temat ludzkich gestów i mowy ciała „L’Arte de’ Cenni” Giovanniego Bonifaccia (1616) był próbą 

opisania wszystkich możliwych ruchów ciała. Bonifaccio uważał bowiem, że znaki ciała znacznie lepiej oddają uczucia  

i intencje niż słowa, że (opanowawszy te znaki) można sterować wrażeniem wywieranym na innych. Jest to bardzo trafne 

stwierdzenie i 400 lat po jego wypowiedzeniu jest nadal aktualne. Obecnie mowę ciała wykorzystuje się w: siłach  

sprzedaży, służbach granicznych, służbach mundurowych, ochronie zdrowia, edukacji i wielu innych. Dziś obserwujemy 

rewolucję technologiczną, której mowa ciała jest bardzo istotnym fragmentem. Ostatnio coraz więcej aplikacji i systemów 

wizyjnych jest wyposażona w oprogramowanie do odczytywania emocji czy zachowań. 

Wiedza na temat mowy ciała daje przewagę, bo zdradza ukryte emocje oraz intencje rozmówców ale i daje narzędzie, za 

pomocą, którego jesteśmy w stanie sterować wrażeniem oraz zachowaniem innych, ten dwutorowy rozwój przyświecał mi  

od 2011 roku kiedy rozpocząłem prowadzenie bloga marszalkowski.org 
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Oto podział, który jest najpopularniejszym podziałem gestów i jest bardzo przydatny w kontekście nauki odczytywania  

mowy ciała oraz zrozumieniu, że większość gestów pomaga nam się po prostu wypowiadać oraz komunikować. Opisany tu 

podział został zaproponowany przez dr Paula Ekmana oraz dr Wallace Friesen. 

Emblematy – są to substytuty dla słów oraz stwierdzeń. Nie potrzebują dalszego dookreślania słownego. Są pełnym  

komunikatem samym w sobie. Przykładem emblematów może być ruch palca wskazującego, którym kogoś przywołujemy, 

kółko z kciuka i palca wskazującego oznaczające „OK”. Uwaga, emblematy są warunkowane kulturowo i mogą znaczyć coś 

odmiennego w różnych kulturach. Gest OK jest gestem obraźliwym w Iranie, Afganistanie, Nigerii oraz we Włoszech. 

Regulatory – są oczywistym i prostym narzędziem, służącym do regulowania konwersacji. Za pomocą ruchów regulujących 

wyznaczamy osobę, która ma mówić, jako pierwsza, regulatorem jest uniesienie ręki w celu włączenia się do dyskusji.  

Ponadto takie gesty jak: ziewanie oznaczające znudzenie dyskusją, patrzenie w podłogę, mające na celu uniknięcie  

konwersacji oraz kręcenie głową, jako odmowa wypowiedzenia się. 

Ilustratory – są dopełniaczami języka. Gdy jesteśmy głodni masujemy się po brzuchu, gdy przeczymy czemuś kręcimy głową 

w poziomie, a gdy się z czyś zgadzamy w pionie. Dodatkowo ilustratory możemy podzielić na: ruchy diakrytyczne  

– wskazujące za pomocą dłoni istotny fragment wypowiedzi, ruchy rytmiczne – mające na celu wybijać rytm wypowiedzi 

oraz piktografy – które ilustrują opisywane przez nas osoby lub rzeczy. 

Adaptatory – zwane manipulatorami, autoadaptatorami, gestami autouspokajającymi. Ich zadaniem jest podniesienie 

komfortu emocjonalnego poprzez gesty mające uspokoić ich autora oraz rozluźnić jego napięcie. Przykładami adaptatorów 

jest pocieranie szyi, obgryzanie paznokci, ssanie oprawek od okularów, dotykanie i pocieranie nosa. 

 

Na co warto zwracać uwagę w mowie ciała? 

stnieją tysiące wskazówek mowy ciała. Gdybym miał na samym początku dać wskazówkę, to rekomenduję skupić się na 2 

zestawach zachowań. Chodzi oczywiście o komfort oraz dyskomfort. Wydaje się proste, jednak większość ludzi będzie sta-

rało się maskować stan dyskomfortu, aby nie wzbudzać negatywnych emocji w odbiorcy komunikatu. Wiedza z tego zakre-

su może się przydać, by lepiej wpływać na innych za pomocą własnej mowy ciała oraz umożliwić wychwycenie elementów 

komunikatu, które mogą negatywnie wpływać na odbiorcę, który zamyka się na dane kwestie. 

Podział gestów 
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Komfort – osoba czująca się komfortowo będzie siedziała swobodnie oraz wygodnie, będzie spokojna i usłyszysz to w gło-

sie, i zobaczysz w otwartej postawie. Zwróć uwagę na dłonie czy poruszają się swobodnie,czy są przytrzymywane lub scho-

wane. Jeżeli swobodnie kreślą kształty w powietrzu wszystko jest w porządku. Ponadto zwróć uwagę na nogi, czy są skiero-

wane ku rozmówcy czy może skrzyżowane i skierowane ku wyjściu? Zwróć uwagę na oddech, czym szybszy oddech tym 

więcej emocji. Po dłuższym czasie osoby czujące się komfortowo będą naśladowały nieświadomie, niektóre gesty rozmów-

cy, na które warto zwrócić uwagę. 

Dyskomfort – urywane zdawkowe komunikaty, brak kontaktu wzrokowego, przyspieszony oddech, brak interakcji, postawa 

zamknięta, ograniczona ostra gestykulacja lub jej brak, odsuwanie ciała od rozmówcy. Zakrywanie nadgarstków, szyi oraz 

brzucha. Ostra, sztywna postawa nacechowana adaptatorami typu: pocieranie nosa, dotykanie szyi, masowanie dłoni 

świadczą o kompensacji dyskomfortu. 

Podstawą jest umiejętność odróżniania obu stanów i reakcji z nimi związanymi. 
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1. Ruchy oczu wskazują na procesy mentalne. 

Ten mit powraca wielokrotnie podczas szkoleń z komunikacji niewerbalnej, jest obecny także w wielu bardzo popularnych 

książkach, nawet w tej najpopularniejszej: w „Mowie ciała” Allana i Barbary Pease. Na czym to właściwie polega? Otóż, w 

wielkim uproszczeniu, ruchy gałek ocznych odzwierciedlają rzekomo to, jakie partie naszego mózgu są aktualnie pobudzo-

ne. I tak, ruch oczu w kierunku prawym informuje ponoć o tym, że tworzymy wyobrażenia (obrazy, dźwięki) a ruch w kierun-

ku lewym wskazuje na przypomnienie sobie informacji z przeszłości. Autorami tego mitu są Richard Bandler oraz John Grin-

der, twórcy metody Neurolingwistycznego programowania (NLP).  ?Jak to bywa z popularnymi mitami lubią żyć własnym 

życiem. Cześć środowiska NLP uznało nawet wskazówki ruchu naszych oczu jako świetne narzędzie wykrywające kłam-

stwo. Współcześnie wiadomo już, że nie ma dowodów, że tak jest w istocie: mimo licznych badań żaden naukowiec nie 

znalazł potwierdzenia, że ruchy gałek ocznych odzwierciedlają procesy mentalne. Sam Bandler po latach zdystansował się 

od tego twierdzenia. 

 

2. Przez mowę ciała przekazujemy ponad 80 procent informacji. 

Wielu „specjalistów” powtarza że większość komunikatów - niektórzy mówią o 93 procentach, inni podają wartość 3/4) 

przekazujemy poprzez mowę ciała. Jest to z jedno z kłamstw, które powtarzano wystarczająco często by uznano je za fakt. 

Ten mit ma swój początek około 40 lat temu. Albert Mehrabian został wówczas zatrudniony na Uniwersytecie Kalifornij-

skim w Los Angeles. Wkrótce przeprowadził eksperyment, którego celem była ocena, który z trzech kanałów komunikacji 

(ekspresja mimiczne, głos i słowa) jest najbardziej istotny, gdy pojawia się niespójność w przekazie (np. smutny wyraz twa-

rzy koliduje ze wesołym komunikatem itp.).  

Skala eksperymentu nie była imponująca, wzięło w nim udział 137 studentów. 55 procent z nich wskazywało ekspresje 

mimiczną jako najbardziej wiarygodną, 38 procent stwierdziło, że najważniejszy jest ton głosu, tylko 7 procent - że najwięk-

szą wagę mają wypowiadane słowa. Po dodaniu ekspresji mimicznych do sposóbu wypowiedzi otrzymujemy magiczną cyfrę 

93 procent. I mimo, że obserwacje dotyczyły wyłącznie statycznych obrazów ekspresji mimicznych, informacja o dominacji 

mowy ciała poszła w świat! Choć sam profesor Albert Mehrabian wielokrotnie dementował wyciągane z jego badań wnioski, 

na niewiele to się zdało.    

9 mitów na temat mowy ciała 
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3. Znajomość mowy ciała umożliwia wykrywanie kłamców 

Ludzie mają umiejętności wykrywania kłamstwa średnio na poziomie 54 procent - co, jak wiadomo, stawia naszą skutecz-

ność bardzo blisko przypadkowości. Ta prawidłowość stoi w sprzeczności z naszym przekonaniem o własnych  

ponadprzeciętnych zdolnościach demaskatorskich, a także z mitem o tym, że już pobieżna znajomość mowy ciała pozwala 

nam wykrywać kłamstwo. 

Lie Wizard był projektem badawczym prowadzonym na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco przez Paula Ekmana 

oraz Maureen O’Sullivan. Jego celem było odnalezienie osób, które potrafią odszyfrować kłamstwo w ponad 80 procentach 

przypadków. O’Sullivan i Ekman przebadali na potrzeby swojego eksperymentu ponad 20 tysięcy osób z różnych środowisk. 

Byli wśród nich m.in. agenci Secret Service, FBI, zawodowi detektywi, policjanci, adwokaci, negocjatorzy, psychologowie... 

Spośród tej rzeszy ludzi jedynie 53 osoby (zaledwie ćwierć procenta całej grupy) potrafiły rozpoznawać ponad 80 procent 

kłamstw! „Czarodzieje kłamstwa” bo tak nazwali ich badacze, czasem już po kilku sekundach orientowali się, że są  

wprowadzani w błąd. Korzystali przy tym ze znajomości mowy ciała, zrozumienia niuansów ekspresji mimicznych, sposobu 

myślenia osób, z którymi się kontaktowali oraz sposobu mówienia.  

Badanie wzbudziło wiele kontrowersji w środowisku naukowym, jego wyniki do dziś są podważane. Nie udało się niestety 

stworzyć modelu pozwalającego uzyskane dane powtarzać. Obecnie środowiska naukowe obstają na stanowisku,  

że znajomość ludzkich zachowań, między innymi mikroekspresji, może wspomóc proces wykrywania kłamstwa, ale  

nie powinna go zastępować. Znajomość mowy ciała można określić najwyżej jako narzędzie wspomagające wykrywanie 

kłamstwa.  

 

4. Lewa ręka - procesy artystyczne, prawa ręka - logiczne 

Część wyznawców mowy ciała stara się przenosić ogólną wiedzę o specyfice i działalności mózgu na ludzkie konkretne z 

achowania. Wiemy na przykład, że zasadniczo lewa półkula mózgu odpowiada bardziej za procesy logiczne, prawa - 

„artystyczne”, emocjonalne. Wiemy też, że zasadniczo za lewą część ciała odpowiada prawa półkula, a za prawą - lewa.  

I na podstawie tak uogólnionej wiedzy niektórzy badacze tworzą wnioski typu: przewaga ruchu prawej strony ciała  

charakteryzuje osoby logiczne i stateczne, dotykanie lewego ucha świadczy o emocjonalnym artystycznym podejściu itp.  

Cały ten koncept opiera się na fałszywym założeniu. W opublikowanym niedawno badaniu zespół naukowców  

z uniwersytetu w Utah przebadał w rezonansie magnetycznym ponad 1 tys. osób w wieku 17 – 29 lat. Dla łatwiejszej  

analizy podzielono ludzki mózg na 7 tys. obszarów, które obserwowano podczas poszukiwania wzorców. Prowadząc serię 

testów nie zaleziono dowodów na dominację półkul, ani występowania mitycznych konotacji naszych umiejętności  

i wzorców z odpowiednimi półkulami w naszym mózgu.  

Nasz najbardziej energochłonny organ jest bardzo skomplikowany. Mimo, że niektóre niewielkie wzorce mogą występować 

w danej półkuli, to większe konstrukcje mentalne typu wyobraźnia czy emocje, angażują obie jego części w podobnym  

stopniu.  
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5. Nie tylko piramidka, czyli moc małych gestów 

Internet pełen jest „poradników”, które radzą jakie pozycje przyjmować, jakie gesty czynić i jak odczytywać na ich podsta-

wie innych ludzi. Jednym z przykładów jaki ostatnio widziałem jest zdjęcie siedzącego mężczyzny, który trzyma jedną nogę 

opartą o kolano drugiej i przytrzymuje ją dłońmi. „Taka pozycja wskazuje na osobę upartą, złośliwą i nie respektującą opinii 

innych ludzi”.  

Autor, na podstawie jednego zdjęcia, w pozie, którą przyjmują codziennie miliony ludzi, próbuje opisać charakter danej oso-

by... Taka analiza behawioralna bardziej przypomina horoskop, niż wiarygodną wskazówkę co do osoby i jej cech. Szczegól-

nie uczulam przed wskazówkami dotyczącymi osobowości oraz dużego poziomu szczegółowości.  

 

6. Oczy, które mówią prawdę 

Do kontaktu wzrokowego również przykleiły się mity - przynajmniej dwa. Pierwszy z nich dotyczy faktu, że osoby prawdo-

mówne patrzą w oczy. Niestety, żadne z badań tego nie potwierdziło. Możemy przyjąć, że głęboko w oczy patrzą nam rów-

nie często prawdomówni jak i ci kłamcy, którzy o tym micie wiedzą, a chcą wypaść bardziej wiarygodnie. Ale - mówi drugi 

mit - osoby kłamiące utrzymują dłuższy niż przeciętnie kontakt wzrokowy, znając wagę tego sygnału usiłują go wykorzystać. 

To również nie jest udowodnione i trudne do generalizacji...  

Jednak ze sposóbu patrzenia jesteśmy w stanie kilka interesujących informacji uzyskać. Np. o tym, że ktoś jest niewyspa-

ny, że wpompował w siebie nadmiar kofeiny (drżące powieki), że jest zestresowany (wzrost częstotliwości mrugania), że go 

coś brzydzi bądź gniewa (ściąganie brwi ku sobie), że jest zmęczony (przeniesienie wzroku na statyczny przedmiot)...  

 

7. Kłamca nie może spokojnie usiedzieć 

Mówi się - siedzieć na rozżarzonych węglach. Powszechne przekonanie mówi nam, że osoba usiłująca coś ukryć za wszelką 

cenę, nie może usiedzieć w miejscu, wierci się, kręci w fotelu. Bo się stresuje, bo nie chce by kłamstwo wyszło na jaw.  

Tymczasem najczęstszym powodem kręcenia się w fotelu jest próba uzyskania wyższej pewności poprzez auto dotyk. Doty-

kamy siebie dłońmi i przedmiotami, aby podnieść nasz komfort. Niekiedy może to rzeczywiście symbolizować stres. Tyle, że 

ten stres nie musi być przecież dowodem na kłamstwo. U osoby mówiącej prawdę może się pojawić chociażby z powodu 

podejrzeń o kłamstwo. Zmiana pozycji na fotelu nie powinna nas zatem zastanawiać, chyba.... że bardzo rzuca się w oczy: 

dana osoba naturalnie kołysze się w fotelu i przekręca, a w momencie gdy wspominamy konkretny temat „zamraża” posta-

wę i wraca do poprzedniego zachowania, gdy znów zmienimy temat.   
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8. Skrzyżowane ramiona świadczą o zamknięciu 

To jeden z najpopularniejszych mitów, który na szczęście ostatnio trochę traci na mocy. Złożone na krzyż ramiona uznano 

kiedyś za symbol, wskazujący na zamknięcie danej osoby, izolowanie się przez nią. Obecnie wiadomo, że jest to bardzo 

popularny gest autoadaptatycyjny, mający na celu podnieść komfort lub pewność siebie danej osoby. Ten gest może także 

po prostu chronić przed zimnem. 

 

9. Bądź wielki, zajmuj przestrzeń wokół siebie 

To jeden z mitów bardzo często przekazywanych uczestnikom szkoleń dotyczących pewności siebie oraz wizerunku.  

Kursantom wmawia się, że zajmowanie jak największej przestrzeni sprawi, że ludzie będą ich postrzegali jako silnych,  

pewnych siebie i przez to bardziej bardziej atrakcyjnych. Należy się zatem nadymać, prostować, rozstawiać nogi, rozkładać 

ręce na sąsiednie krzesła itd, itp.   

Niestety przy takich wygibasach, możemy wyglądać bardzo sztucznie. Bo ta pozycja nie jest dla nas naturalna. I sprawić,  

że nasze ciało zareaguje na nią nieuświadomionymi gestami autoadaptacyjnymi. To może objawić się usztywnieniem mię-

śni, wzrostem częstotliwości oddechu oraz ciśnienia krwi. I zamiast jako silnego i pewnego siebie zobaczą twoją czerwoną 

twarz i nerwowe ruchy.  

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie charaktery.eu (29 sierpień 2016 ) 

http://charaktery.eu/artykul/id-10-mitow-na-temat-mowy-ciala 
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Czym jest mikroekspresja? 

Mikroekspresja to trwająca ułamek sekundy (od 0,25s do 0,1s) pełna ekspresja mimiczna. Jest to czas porównywalny do 

mrugnięcia oka. Ta krótka chwila sprawia, że jest niezwykle trudna do kontrolowania. Większość ludzi jednak nie dostrzega 

świadomie tych minimalnych sygnałów wysyłanych przez ciało człowieka. Mikroekspresje powodowane są stanem emocjo-

nalnym, co może pomóc nam w odczytywaniu aktualnych emocji naszych rozmówców. Nawet tych, które nadawca komuni-

katu stara się ukryć. Umiejętność odczytywania minimalnych ekspresji mimicznych można szybko nabyć, dzięki specjalne-

mu oprogramowaniu lub odpowiednim szkoleniom lub treningom mikroekspresji.  

Historia (odkrycie) mikroekspresji 

W latach sześćdziesiątych nie istniały narzędzia, które umożliwiałyby precyzyjny i bezpośredni pomiar skomplikowanych, 

często ulegających gwałtownym zmianom, ruchów twarzy. Najważniejszy dowód na ewolucyjne nabycie ekspresji  

mimicznych otrzymaliśmy przez przypadek. Podlegająca pod departament obrony agencja zajmująca się badaniami ARPA 

przyznała fundusze na badania profesorowi psychologii klinicznej Paulowi Ekmanowi. Co ciekawe wtedy jeszcze profesor 

Ekman wcale o te środki się nie starał. Jednakże po anulowaniu poprzedniego projektu ARPA, który wywołał w Stanach 

Zjednoczonych spory skandal (środki miały być wydane na walkę z powstańcami w Tajlandii) organizacja została z dużą 

ilością pieniędzy, które trzeba było wydać do końca przyszłego roku. 

Paul zupełnie przez przypadek trafił do biura osoby, która miała zająć się znalezieniem nowego projektu badawczego, na 

który można by wydać pozostałe środki. Tak się złożyło, że mężczyzna był zafascynowany różnicami komunikacji  

niewerbalnej pomiędzy Amerykanami a Tajlandczykami. Początkowo nasz profesor nie miał ani zamiaru ani chęci brać  

w tym przedsięwzięciu udziału. Wynikało to z wiary w przekonanie, że nasza mimika i gestykulacja są uwarunkowane  

społecznie, zróżnicowane tylko przez specyfikę danej kultury. Było to popularne przekonanie, które podzielało wielu  

specjalistów w tamtych czasach: Margaret Mead, Gregory Bateson, Edward Hall, Ray Birdwhistell i Charles Osgood. Paul 

Ekman widział, że Karol Darwin twierdził, że ekspresje mimiczne mogą być wrodzone ale był tak przekonany o jego  

pomyłce, że nawet nie przeczytał tamtej publikacji. 

To co mocno wpłynęło na Paula było spotkanie z Silvanem Tomkinsem. Tomkins Profesor Uniwersytetu Princeton  

i Rudgers, gdzie wykładał psychologię. To on sprzeciwiał się gorąco przekonaniu, że emocje są nabywane społecznie. Oso-

Mikroekspresja 



 

 12 

by, które go otaczały, dzielili się na dwie kategorie: entuzjastów i umiarkowanych entuzjastów. Pracował również jako  

doradca konsorcjum wyścigów konnych. Tam też obserwował zachodzące procesy, dzięki którym odkrył, że zwycięstwa koni 

są zależne od stanu emocjonalnego, które starał się analizować w oparciu o zachowanie każdego konia. To tam nauczył  

się patrzeć głębiej i dostrzegać te niewielkie niuanse, które mogą dać nam odpowiedź na pytanie – co czujesz? 

Gdy Paul Ekman spotkał Silvana Tomkinsa, ten skończył już pisać dwie książki na temat ekspresji mimicznych i ich  

ewolucyjnego dziedzictwa. Niestety nie miał dowodów na poparcie swoich tez. Do ich spotkania również doszło dość  

przypadkowo, ponieważ obaj Panowie pisali dal tego samego czasopisma naukowego na temat mowy ciała. Silvan opisywał 

ekspresje mimiczne za to Ekman ruchy ciała. Oczywiście Panowie mieli dokładnie odwrotne zdanie na temat ekspresji  

mimicznych. Finalnie były dwa przeciwne obozy sławnych naukowców, a klucz do rozwiązania zagadki dziedziczenia emocji 

wpadł w dłonie Paulowi Ekmanowi zupełnie przez przypadek, z którego postanowił skorzystać. 

W pierwszym badaniu Paul pokazywał zdjęcia osobom z różnych kultur: Chile, Argentyny, Brazylii, Japonii i ze Stanów  

Zjednoczonych – prosząc o ocenę jakie emocje przedstawiają dane twarze. Oceny były bardzo podobne u osób z zupełnie 

innych kręgów kulturowych. Co sugerowało, że ekspresje mogą być uniwersalne. Carroll Izard inny psycholog, któremu  

doradzał Silvan Tomkins, prowadził równolegle bardzo podobne badanie otrzymując te same wnioski. Silvan nie informował 

obu badaczy o swoim istnieniu oraz o temacie badań, by otrzymać dwie niezależne opinie. 

Jednak czy świadomość danej emocji, a jej wyrażanie to to samo? Wielu podróżników mówiło, że szczególnie Chińczycy 

oraz Japończycy reagują uśmiechem na smutek, w przeciwieństwie do Europejczyków czy Amerykanów. Birdwhistell uznany 

antropolog dzięki tej obserwacji porzucił punkt widzenia Karola Darwina na rzecz socjalnego nabywania ekspresji  

mimicznych. Stąd różnice zależne od danego kręgu kulturowego. Okazuje się, że dało się pogodzić obie teorie. Bo z jednej 

strony mamy ewolucyjne nabyte reakcie, a z drugiej reguły okazywania emocji w zależności od danej kultury np. Japończycy 

maskują ekspresje mimiczne uśmiechem w publicznych sytuacjach, jednak gdy są sami reagują tak samo jak ich koledzy  

z Francji, Anlgii czy Polski. 

Jednakże w badaniach Ekmana i Izarda była pewna luka. Co jeżeli Japończycy, Francuzi i Anglicy nauczyli się tych samych 

ekspresji mimicznych poprzez kontakt z kulturą zachodu? Czytając te same czasopisma z fotografiami, oglądając te same 

filmy z Charliem Chaplinem albo Johnem Waynem? By zapełnić tą lukę profesor Ekman potrzebował odizolowanej  

kulturowo społeczności. Gdzie nie było, gazet, turystów ani telewizji. Gdyby ich reakcje były tożsame z wcześniejszymi  

badaniami, wtedy otrzymalibyśmy niezbity dowód. 

Z pomocą Ekmanowi przyszedł Carleton Gajdusek neurolog pracujący od dekady z takimi społecznościami. Przemierzając 

wyżyny Papui-Nowej Gwinei Carleton zidentyfikować przyczynę dziwnej choroby – kuru, która spowodowała śmierć połowy 

jednej z takich społeczności. Tubylcy sądzili, że to czary Gajdusek jednak odkrył, że był to wynik kanibalizmu. Zjadanie  

mózgu swoich zmarłych sąsiadów oraz nacieranie nimi skóry oraz oczu powodowało tą zabójczą chorobę. Gajdusek  

otrzymał Nagrodę Nobla za to odkrycie. Carleton posiadał sporą kolekcję filmów plemion Fore, którą podzielił się z Ekma-

nem oraz Wallym Friesenem, którzy przez 6 miesięcy analizowali ich ekspresje mimiczne. Te materiały utwierdziły ich  
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w przekonaniu o ewolucyjnym charakterze naszych emocji. 

Aby mieć absolutną pewność, że te same wyrazy mimiczne symbolizują te same emocje Ekman postanowił pod koniec 

1967 roku pojechać na wyżyny Papui-Nowej Gwinei do ludu Fore. Do badań tubylców Ekman wykorzystał dobry system  

motywacyjny w postaci mydła, którego nie mieli oraz papierosów, które smakowały im bardziej niż suszony tytoń który  

uprawiali. Zadaniem tubylców było wymyślenie historii, która mogła spowodować ekspresje mimiczną, którą pokazywał im 

Paul. Najpopularniejsze były historie związane z dzikiem. „Dzik stoi w drzwiach i nie zamierza odejść, człowiek się boi,  

że dzik go ugryzie”. W 1968 Paul Ekman znów pojechał w odwiedziny plemienia Fore by przeprowadzić kolejną serię ba-

dań. Przebadano wtedy ponad 300 osób, co stanowiło 3% całej populacji tamtej kultury. Podczas badań uzyskano dowody 

na ewolucyjne nabycie takich emocji jak: radość, smutek, obrzydzenie oraz gniew. Strach oraz zaskoczenie nie były od  

siebie odróżniane (były traktowane jako jedna emocja). Ekman mówił, że problem z rozróżnieniem strachu oraz zaskocze-

nia mógł wynikać z historyjek, które opowiadano lub wynikało to z faktu, że była to kultura niepiśmienna. W kulturach  

opartych na słowie strach oraz zaskoczenie są od siebie odróżniane. To był koronny dowód istnienia ewolucyjnie  

nabywanych ekspresji mimicznych. 

Kolejnym dowodem, który potwierdza tezę, iż ekspresje mimiczne co za tym idzie mikroekspresje są wrodzone, dostarczył 

dr David Matsumoto. On również współpracował z dr Ekmanem i był twórcą pierwszych narzędzi do nauki wykrywania  

mikroekspresji. W 2009 roku Matsumoto oraz Bob Willingham studiowali ekspresje mimiczne niewidomych zawodników 

judo. Okazało się, że zawodnicy mają takie same reakcje mięśni twarzy oraz odczuwają te same stany emocjonalne. Jako 

że zawodnicy nie mogli nauczyć się ich za pomocą naśladownictwa, naukowcy doszli do wniosku, że jest to kolejny dowód 

na ewolucyjny charakter naszych emocji oraz mikroekspresji. 

Najświeższym dowód dostarczyli nam w 2013 roku badacze z 

Uniwersytetu w Durham. Postanowili oni sprawdzić jak dzieci  

reagują w łonie matki. Okazuje się, że już w 24 tygodniu można 

zauważyć pierwsze ekspresje mimiczne radości oraz obrzydzenia. 

Owe ekspresje mimiczne nie były wywoływane zewnętrznie, a 

dzieci nie miały świadomości obserwacji. Okazuje się, że nasze 

ruchy mimiczne kształtują się jeszcze przed narodzinami.  
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Podział mikroekspresji i przykłady 

70% mięśni na naszej twarzy nie ma żadnych funkcji, poza funkcjami ekspresji naszych emocji, zresztą sprawdźcie sami 

np. mięsnie naczaszne, czyli te na twoim czole, możesz szukać na próżno innych zastosowań. Owe mięśnie mogą ułożyć się 

w ponad 10.000 różnych ekspresji mimicznych! Paul Ekman i Wallace V. Friesen zaadaptowali taksonomię ruchów mimicz-

nych szwedzkiego naukowca Carl-Herman Hjortsjö w 1978 roku i w oparciu o nią stworzyli swojego rodzaju słownik ruchów 

mimicznych zwanych FACS. W 2002 roku wraz z Joseph C. Hager opublikowali aktualizację systemu. 

Istnieje kilka podziałów ekspresji mimicznych w zależności od czynników wziętych pod uwagę. W modelu emocyjnym Tom-

kinsa wyróżnia się siedem emocji podstawowych: zainteresowanie, radość, smutek, wstręt, złość, wstyd, strach oraz zdzi-

wienie. Według Izarda na system emocyjny składa się dziewięć głównych emocji : zainteresowanie, radość, zdziwienie, 

smutek, złość, wstyd, strach, wstręt i pogarda. Za to Paul Ekman i Wallace V. Friesen wyróżniają 7 podstawowych emo-

cji: radość, gniew, strach, zaskoczenie, smutek, pogarda oraz obrzydzenie. Jako, że większość szkół uczących odczytywania 

ekspresji mimicznych oraz system FACS wyróżnia 7 podstawowych ekspresji mimicznych to i tutaj będę przemontował i 

posługiwał się tym podziałem. 

 



 

 15 

 

Mikroekspresja gniewu 

Gniew to ekspresja agresji i przemocy. Ta emocja poza negatywnym i niebezpiecznym komunikatem jest niesamowicie  

motywującą emocją. Gniew jest efektem przeszkody na drodze do celu, który chcemy uzyskać. np. awaria samochodu,  

gdy spieszymy się na bardzo ważne spotkanie. Gniew bardzo silnie pobudza gniew u innych osób w otoczeniu. Gniew j 

est emocją, która utrzymuje się stosunkowo krótko. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – zejdź mi z drogi lub ustąp. 

Ekspresja gniewu charakteryzuje: 

 ściągnięciem brwi ku sobie i ku dołowi 

 powieki rozszerzają się by lepiej widzieć przeciwnika 

 zaciśniętymi wargami 

 uporczywym kontaktem wzrokowym 

 delikatnym pochyleniem głowy do przodu może występować wysunięcie żuchwy 
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Mikroekspresja obrzydzenia 

Mikroekspresja obrzydzenia pojawia się w reakcji na: smaki, zapachy, wrażenia dotykowe, myśli, dźwięki, działanie innych 

osób, a nawet obce idee. Naukowcy odkryli, że najpotężniejszym uniwersalnym czynnikiem spustowym są wydzieliny ciała: 

odchody, wymioty, uryna, śluz i krew. Celem tej ekspresji jest zminimalizowanie bodźców dochodzących od źródła. Wstręt 

nie występuje u dzieci jako odrębna emocja pomiędzy 4 a 8 rokiem życia. „Ekspresja wstrętu u żony, skierowana  

do jej męża podczas rozmowy, w której oboje próbowali rozwiązać jakiś konflikt, okazała się prognozować, jaką ilość czasu 

w ciągu kolejnych czterech lat para spędzi oddzielnie. Gottman odkrył, że ekspresja wstrętu u żony pojawiała się z reguły  

w reakcji na wycofanie męża – Emocje Ujawnione”.  Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – jest tu coś niedobrego  

lub odrażającego. Ekspresja obrzydzenia charakteryzuje: 

 przymknięciem powiek 

 uniesieniem policzków 

 obniżeniem brwi skierowanych ku sobie 

 uniesieniem górnej wargi 

 może pojawiać się odsunięcie głowy od bodźca 
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Mikroekspresja pogardy 

Pogarda jest wariancją ekspresji mimicznej obrzydzenia. Pogardę odczuwamy jedynie wobec ludzi, przekonań lub ich  

zachowań. Nigdy wobec: odchodów, wymiotów itp. Wydzieliny ciała powodują wstręt ale nigdy pogardę. Intencją tej emocji 

jest poczucie wyższości wobec osoby, z którą rozmawiamy bądź obserwujemy. Pogarda ma podnosić status, występuje  

jednak również u podwładnych wobec przełożonych. Jest to emocja/ekspresja najmniej zbadana, a jednocześnie  

najbardziej powiązana z kontekstem społecznym. Pogardzie często towarzyszy łagodna forma gniewu, taka  

jak rozdrażnienie, choć można ją też odczuwać bez żadnego odcienia gniewu. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – 

ktoś naruszył społeczne lub kulturowe normy obniżając swoją pozycję. Ekspresja pogardy charakteryzuje: 

 brakiem symetrii 

 uniesieniem jednego kącika ust 

 zmniejszonym kontaktem wzrokowym z osobą co do, której jest odczuwana pogarda 
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Mikroekspresja radości 

Radość jest najłatwiej rozpoznawaną mikroekspresją. Jest to etykieta, pod którą kryje się wiele różnych ekspresji  

o radosnym usposobieniu. Radość mogą powodować przyjemności zmysłowe oraz psychiczne. Jedną z najprostszych  

radosnych emocji jest rozbawienie. „Radosne emocje napełniają nasze życie motywacją, sprawiają, że robimy rzeczy, które 

generalnie przynoszą nam pożytek. Skłaniają nas do angażowania się w działania konieczne dla przetrwania gatunku – 

Emocje Ujawnione.” Pogoń za radością jest naszym głównym systemem motywacyjnym, na którym opiera się jakiekolwiek 

działanie. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – zrobiłem coś dobrego, warto to naśladować. Ekspresja  

radości charakteryzuje: 

 symetryczne rozciągnięcie ust 

 kąciki ust uniesione 

 pojawiające się w kącikach oczu zmarszczki w wyniku aktywacji mięśnia orbicularis oculi 

 może występować wyższy połysk powierzchni oka 
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Mikroekspresja smutku 

Smutek to jedna z dłużej trwających emocji. Ekspresja smutku może pojawiać się nawet w reakcji na dobre wiadomości np. 

gdy ktoś spodziewający się strasznej straty dostanie dobrą wiadomość, że z jego bliskimi wszystko w porządku. Wtedy do 

głosu dochodzi cały kontrolowany smutek, który w początkowej fazie będzie malował się na obliczu drugiej osoby.  

Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – cierpię pociesz mnie lub pomóż. Ekspresja smutku charakteryzuje: 

 opuszczonymi kącikami ust 

 delikatnie uniesionymi policzkami 

 napięciem mięśni twarzy 

 często wzrok kierowany jest ku dołowi 

 mogą występować dłuższe przymknięcia powiek 

 wewnętrzne kąciki brwi wznoszą się i kierują ku sobie 
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Mikroekspresja strachu 

Strach oraz zaskoczenie nie są rozpoznawane przez niepiśmienne kultury. Dlatego też odosobnione plemiona nie były  

w stanie ich prawidłowo przyporządkować. Ekspresja strachu wynika z zagrożenia fizycznego lub psychicznego. Jest  

to ekspresja, którą zbadano najbardziej, ponieważ łatwo ją wywołać u ludzi oraz zwierząt. Zawsze znajdzie się ktoś, kto  

nie zareaguje strachem na dany czynnik np. nagłe pojawienie się węża. Strach powoduje dwa możliwe (pojawiające się 

najczęściej) scenariusze zachowania: ucieczka lub paraliż. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – zagrożenie,  

uwaga! Ekspresja strachu charakteryzuje: 

 uniesione górne powieki do granic możliwości 

 napięcie dolnych powiek 

 rozchylone, rozciągnięte w poziomie usta 

 kąciki ust skierowane ku uszom 

 uniesione brwi lekko ściągnięte ku sobie 
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Mikroekspresja zaskoczenia 

Zaskoczenie jest jedną z szybciej pojawiających się ekspresji mimicznych. Jest trudna do opanowania oraz ukrycia.  

Niektórzy badacze nie uważają zaskoczenia jako emocji, ponieważ u części z nich występuje przekonanie, że emocje  

muszą być pozytywne bądź negatywne. Ekspresja zaskoczenia trwa do zaledwie kilku sekund. „Choć zaskoczenie jest  

emocją, to nie jest już nią spłoszenie, choć wiele osób traktuje te doznania wymiennie. – Paul Ekman”. Ekspresja  

spłoszenia jest dokładnym przeciwieństwem ekspresji zaskoczenia. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – uwaga  

nieprzewidziana sytuacja! Ekspresja zaskoczenia charakteryzuje: 

 bardzo silnie rozwartymi powiekami 

 symetrycznie uniesionymi łukami brwiowymi ku górze 

 luźno opuszczoną szczęką 

 rozchylonymi ustami w kształcie okręgu 

 dużą symetrycznością 

 rozluźnieniem dolnych mięśni twarzy 
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Ciekawostki na temat mikroekspresji 

 

 Na kanwie odkrycia mikroeskpresji oraz ich możliwego wykorzystaniu w celu wykrywania kłamstwa powstał serial Lie 

To Me, w którym aktorzy odpowiadają po części charakterom Paula Ekmana oraz ś.p. Maureen O’Sullivan 

 Ludzie oglądający serial Lie To Me są gorsi w wykrywaniu kłamstwa od przeciętnych osób 

 Paul Ekman nigdy nie brał udziału w przesłuchaniu podejrzanych 

 Na Paula Ekmana bardzo mocno wpłynął Dalajlama, dzięki któremu zmienił kierunek zainteresowań na empatię 

 Paraliż mięśni wewnętrznych brwi za pomocą botoksu może korzystnie wspomagać proces leczenia depresji, teoria 

głosi, że może to mieć związek z niemożliwością wykonywania ekspresji smutku 
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Jak emocje wpływają na nasze ciało? 

 

Kiedy ktoś Ci się bardzo podoba, Twoje policzki się czerwienią, kiedy się denerwujesz czujesz to brzuchu, kiedy się  

cieszysz, szybko przebierasz nogami, a gdy próbujesz sobie coś przypomnieć mrużysz brwi. Nasze emocje mają bezpośred-

ni wpływ na nasze ciała oraz nasze zachowania. Badania potwierdzające bezpośredni wpływ danych emocji na mowę  

naszego ciała zostały opublikowane 27 listopada. Dzięki 5 różnym badaniom chciano odpowiedzieć sobie na pytanie jakie 

nasze części ciała odczuwają dane emocje. Dzięki temu stworzono międzykulturową mapę odczuwanych emocji, mających 

bezpośredni wpływ na ruchy naszego ciała. 

Do stworzenia map posłużono się 773 ochotnikami, którym prezentowano różne opowieści, historie, filmy oraz  

prezentowano doświadczenia, w celu wprowadzenie danej osoby w stan emocjonalny, na podstawie, którego można było 

oszacować wpływ na dane części ciała. Wraz ze wzrostem aktywności zmieniał się kolor, od czarnego poprzez czerwony aż 

po żółty, a w przypadku obniżenia aktywności od czarnego po niebieski. Badanie zostało opublikowane w: Proceedings of 

the National Academies of Sciences. Ciekawe wzorce demonstrują obniżenie aktywności ciała w stanie depresji, zwiększe-

nie temperatury w policzkach podczas wstydu, czy poczucie dumy, w górnej części ciała. 
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Zespół badawczy, udowodnił iż odczuwanie emocji jest multikulurowe, co za tym idzie może mieć związek z ewolucyjnym 

nabyciem, mającym nas informować o rodzaju stanu emocjonalnego. Badani pochodzili od Tajlandii aż pod Finlandię, co 

pozwalało na szersze spojrzenie na dane badanie i pozwoliły wykluczyć warunkowanie kulturowe, oraz rzucić światło na 

warunkowanie biologiczne. 

Bodily maps of emotions Lauri Nummenmaaa,b,c,1, Enrico Glereana , Riitta Harib,1, and Jari K. Hietanend  
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Co przyniesie nam przyszłość? 

Jestem spragniony nowych informacji na temat mowy ciała, jak Al-Ka’ida broni masowego rażenia. Dlatego też ustawiłem 

alerty, skanery, czytniki RSS, by przeszukiwać najciemniejsze zakamarki Internetu, w celu wydobywania najmniejszych in-

formacji oraz badań w tym zakresie.Muszę przyznać, że ostatnio było biednie w tej materii, ale to chyba chwilowa fluktua-

cja. Tymczasem Alessandro Acquisti całkiem niedawno wygłosił bardzo ciekawe wystąpienie na jednej z konferencji TED. 

W skrócie Alessandro Acquisti, porusza wiele ciekawych tematów i warto obejrzeć to 15 minutowe wideo, które dodaje Ci 

na końcu. Jednak wszyscy, którzy są zainteresowani kierunkiem, w którym podąża analiza naszej mowy ciała, poniżej pre-

zentuję pigułkę tego czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości, między innymi w oparciu o prezentacje 

Alessandro. 

 Rozpoznawanie mowy ciała i osobowości za pomocą kamer wbudowanych w nasze ubrania, pozwoli lepiej dopasowy-

wać sobie partnerów podczas randek. Dzięki temu skończą się randki w ciemno, będziemy o sobie wiedzieć bardzo dużo 

już po pierwszym kontakcie. 

 Lepsze narzędzia dla wymiaru sprawiedliwości. Dzięki wzrostowi jakości oraz rozdzielczości fotografii, będzie można 

dużo łatwiej identyfikować osoby nagrane na kamerach oraz błyskawicznie porównywać je z dostępnymi bazami. 

 Powstanie kompletne narzędzia do analizy mowy ciała. Już powstają programy, analizujące odpowiednie części nasze-

go ciała, na podstawie różnych czynników: ruchu oczu, ekspresji mimicznych, wibracji naszego ciała itp. Mówi się o tym, że 

te programy niebawem zaczną się łączyć w kompletne narzędzia, przewidujące, informujące oraz analizujące naszą osobę. 

 Nasza osobowość zostanie wykorzystana do targetowania kampanii reklamowych. Wyobraź sobie, że zamiast Krzyszto-

fa Ibisza, szampon reklamuje Twój najlepszy przyjaciel oraz przyjaciółka. Systemy reklamowe sprawdzą na portalach spo-

łecznościach kto jest Twoim znajomym, co Ci się podoba, a następnie zmodyfikują reklamę tak by to Twoi znajomi opowia-

dali Ci o produkcie, którego akurat potrzebujesz. 

 Twoja twarz zastąpi portfel. Już dziś powstają programy, które mają za zadanie uczynić Twoją twarz kluczem, hasłem 

np. do Twojego komputera. Do tej pory ich prymitywność sprawiała, że dało się je obejść zwykłym zdjęciem. Jednak, techno-

logia idzie do przodu i obecnie potrzebny jest skan 3D, Twojej twarzy do odbezpieczenia części aplikacji, a w przyszłości 

Twoich transakcji. Już nigdy nie zgubisz swojego klucza. 
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