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C apul

1. Ridicarea pălăriei/şepcii pentru aerisire
Bărbaţii îşi vor ridica în mod brusc pălăria/şapca pentru

a-şi aerisi capul, când se confruntă cu o dilemă, când sunt stresaţi sau când au griji. Căutaţi şi alte comportamente de confirmare, ca încordarea feţei, ridicarea umerilor etc. Este bine de
ştiut că, pe stradă, scoaterea unor obiecte de îmbrăcăminte
(pălăria/şapca, cămaşa, ochelarii de soare) precedă frecvent o
încăierare, aşa încât fiţi prudenţi.
CAPUL
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2. Masarea sau tragerea de lobul urechii
Masarea sau tragerea de lobul urechii tinde să aibă un efect

liniştitor subtil asupra noastră când suntem stresaţi sau pur şi
simplu când reflectăm la ceva. Aş asocia masarea lobului urechii
cu îndoiala, ezitarea sau cântărirea opţiunilor. Humphrey Bogart
era renumit pentru gestul acesta în filme.
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3. Scărpinarea în cap

Scărpinarea în cap ne linişteşte când avem îndoieli, suntem

stresaţi sau îngrijoraţi. Vedem gestul acesta la oamenii care încearcă să-şi amintească ceva sau care sunt derutaţi. Indiferent
de situaţie, este un comportament de autocalmare, aşa încât
denotă existenţa unor probleme sau o luptă mentală.

CAPUL
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4. Trecerea degetelor prin păr

Când sunt stresaţi, bărbaţii îşi vor trece degetele prin păr,

atât pentru aerisirea capului, cât şi pentru stimularea pielii. De
obicei, acesta este un semn de îngrijorare sau îndoială. Pentru
confirmare, căutaţi şi alte indicii, în alte zone ale corpului
(strângerea buzelor, apropierea coatelor pe masă etc.).
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5. Jocul cu părul

Jocul cu părul (răsucirea, învârtirea, mângâierea) este un

comportament de autocalmare, utilizat de obicei de femei, care
contribuie la creşterea bunei dispoziţii (în timp ce citesc) sau
poate fi folosit pentru calmarea stresului (în timpul susţinerii
unui examen, al unui zbor cu zdruncinături etc.). Când palma
este îndreptată spre cap, este mai probabil să fie un comportament de calmare, pentru diminuarea tensiunii, spre deosebire
de cazul palmei orientate spre exterior (indiciul 6 de mai jos).
CAPUL
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6. Jocul cu părul cu palma în afară

Când femeile se joacă cu părul cu palma orientată în afară,

este mai degrabă o etalare de confort, aşadar ar trebui să fie percepută ca semn de siguranţă şi încredere în sine. Diferenţa dintre acest indiciu şi indiciul 5 de mai sus este faptul că ne
expunem spre alţii încheietura mâinii doar când ne simţim confortabil sau suntem relaxaţi. Gestul poate fi văzut frecvent în
cazul unor întâlniri romantice, când femeia se joacă cu părul în
timp ce vorbeşte cu o persoană de care este interesată – cu
palma în afară.
34 •

Joe Navarro – Indicii de înșelăciune

