
 

 

 Poznasz człowieka po uścisku dłoni. 
 

 

 Podawanie sobie rąk i uściski  dłoni mają swój początek jeszcze w epoce jaskiniowej. 

Zazwyczaj nie uświadamiamy sobie, ile jednym uściskiem dłoni przekazujemy informacji o naszej 

randze, postawie życiowej i zamiarach np.: Jeśli ściskamy czyjąś rękę po raz pierwszy i dłoń tej 

osoby znajduje się nad naszą dłonią , to bez wątpienia przed nami jest rozmówca o dominującej 

osobowości, który prób€je sobie podporządkować innych.  

 

 Podobnie jest też w sytuacji , gdy ktoś podaje nam rękę z góry i robi to bardzo 

zdecydowanie a my biernie się temu poddajemy,to godzimy się na rolę osoby zdominowanej. 

Ma to znaczenie podczas trudnych rozmów, gdyż pozwala narzucić dogodną dla siebie taktykę. 

Dlatego nie należy pozwolić sobie na przekręcanie dłoni do pozycji proszącej ( palcami do 

dołu).Mimo iż może nie jesteśmy typami macho i jesteśmy słabsi psychicznie to nie dajmy tego 

odczuć rozmówcy i zastosujmy takie triki przy podawaniu ręki: aby zapobiec przekręcaniu naszej 

dłoni w pozycję prosząca, zróbmy krok do przodu i drugi w prawą stronę. Jeśli ktoś wyciąga 

władczo rękę do nas, uchwyćmy ją, niby przez małe roztargnienie, za przegub. Partner poczuje się 

upokorzony lub, że nie pójdzie mu z tobą łatwo  Równorzędni partnerzy tak podają sobie ręce, że 

powierzchnie dłoni dotykają się w pozycji pionowej. 

 

 Inną grupę uścisków stanowią powitania na pokaz. Są to gesty oburęczne. W pierwszym 

przypadku osoba dominująca chwyta prawą dłonią drugą osobę za dłoń, a lewą ręką zakłada na jej 

przegub albo przedramię. Ma to oznaczać dużą serdeczność, ale w rzeczywistości jest wyrazem 

zaborczości i gry pozorów. Odmianą tej formy jest ściskanie prawą dłonią dłoni partnera z 

jednoczesnym położeniem lewej ręki na jego prawe ramię. W tym przypadku nie ma nic z 

serdeczności, po prostu osoba ta usiłuje trzymać  tę drugą osobę na dystans i chce współpracy ale na 

własnych warunkach.. 

 

 Jeżeli natomiast ktoś chwyta dłoń drugiej osoby i zdecydowanym ruchem przyciąga ją do 

siebie, oznacza to, że pewnie czuje się tylko we własnej strefie ochronnej. 

  

 



Najczęstsze uściski dłoni  to:  

 

powitanie zbyt długie 

 (potrząsanie dłonią przez dłuższą chwilę), charakterystyczne dla osób pełnych szczerości, 

towarzyskich i nieco naiwnych, 

             powitanie wylewne 

(oburącz obejmujemy dłoń osoby witanej), charakteryzuje entuzjastę, osobę dającą się łatwo 

przekonać do nowych pomysłów, 

 

             uścisk lekki 

jeżeli ręka witającego jest bezwładna, oznacza to, że nie jest pewny, brakuje mu odwagi, bywa 

podejrzliwy, unika trudnych wyzwań, 

 

             uścisk przelotny 

(witający nie chwyta dłoni, lecz ledwo ją muska dotykając palców), typowy dla osób zamkniętych 

w sobie, zakompleksionych, 

 

             uścisk energiczny 

ale bez przesady, cechuje człowieka zrównoważonego, otwartego i lojalnego, 

 

             powitanie bardzo gwałtowne 

(bardzo mocne ściskanie palców), odnosi się do człowieka z trudem panującego nad emocjami, 

skłonnego do wybuchów ale uczciwego i wrażliwego,  

 

             uścisk niezręczny 

(witający nie potrafi ująć pewnie naszej ręki), zdradza osobę nieśmiałą  

i zamknięta w sobie, obawiającą się nowych sytuacji. 

  

Na podstawie licznych badań i obserwacji okazuje się ,że komunikacja niewerbalna jest równie 

ważna jak wypowiadane przez nas słowa, a zatem baczniej przyglądajmy się gestom i zachowaniom 

rozmówcy a wówczas dowiemy się o nim więcej. 


