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ALL YOU CAN EAT

LUNCH $15.99
Mon-Fri | 11am-3pm

DINNER $19.99

Mon-Sun | 3pm-9:30pm

ALL DAY $19.99 Sat-Sun
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Dine in only. Must mention coupon
before ordering. Before tax. Cannot
combine with any other offer. *One
coupon per table. Exp 12/31/2015

Dine in only. With purchase of $55
or more *One coupon per table. Before tax. Must mention coupon before ordering. Cannot combine with
any other offer. Exp 12/31/2015
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Чи потрібно забувати важкі моменти життя?
Борис
Мельцер,
тренер
по коучингу

О

днин з дуже важливих критеріїв розподілу людей на групи
– це те, як людина сприймає світ.
Кожен з нас або візуал, або аудиал, або кінестетик. Перші неусвідомлено воліють сприймати світ
через очі, другі – через вуха, треті
– через тіло (сюди можна включити відчуття доторку, почуття, емоції, навіть відчуття смаку або запаху). Звичайно, у кожної здорової
людини розвинені всі органи чуття. Не буває, наприклад, 100% візуалів. Але розвинені вони в кожного по-різному, і в кожного з нас
все-таки краще працює якась одна
система. І якщо уважно поспостерігати за людьми, знаючи, як проявляєтся кожна з них, можна визначити, яка людина перед нами
і як варто спілкуватися, щоб налагодити з нею хороший контакт.
Звичайно, не все так однозначно.
Всі ми візуали, коли любуємося повним місяцем і кінестетики,

коли займаємося любов'ю або з насолодою обідаємо. Однак у більшості випадків звичайного спілкування кожен з нас проявляється
по-різному. Візуали зазвичай "говорять руками”. У них яскрава жестикуляція, розмова швидка (адже
вони бачать перед своїм уявним поглядом багато різних картинок, які
намагаються описати одночасно),
можливо, з придихом. Вони намагаються перебувати досить далеко від співрозмовника (у них велика так звана зона комфорту), щоб
бачити його цілком. Голос зазвичай гучний і високий. Вони частіше
використовують "візуальні” слова і
фрази, такі як: видно, яскравий, це
ясно як день, кольоровий, безліч
відтінків, і т.д.
Аудіали розмовляють так, немов вони співають. Основна ознака: вони постійно грають голосом,
міняючи тембр, швидкість мови,
іноді роблячи паузи, щоб підкреслити якусь фразу, виділити її голосом. Часто голова трохи нахилена
вбік, немов вони розмовляють по
телефону. Жестикуляція незначна.
Використовують "аудіальні” слова, такі як: голосно, голос, тембр,
це звучить добре. Кінестетики говорять повільно, проживаючи кожну фразу. Голос зазвичай низький,
"грудний”. Часто кінестетики дуже

ревно ставляться до дотиків: або
дуже люблять, наприклад, масаж,
або, навпаки, терпіти не можуть.
На відміну від візуалів, вони можуть навіть не помітити, що до них
ненавмисно доторкнулися. Кінестетики часто говорять про почуття, бажання,
відчуттях.
Те,
що для візуала
"ясно як день”,
для кінестетика "відчувається
добре”. Можливо ви вже себе
впізнали в одному з цих описів. Можу додати, що візуалів
найбільше, кінестетиків
рази в два менше, а аудиалів взагалі дуже мало, близько 10%. Навіщо
нам це знати?
Якщо ви знаєте, до якої категорії відноситься ваш співрозмовник
і до якої ви самі, ви розумієте, на
якій "мові” вам найлегше спілкуватися, а на якій буде ефективніше для створення несвідомої довіри зі співрозмовником. Якщо ви візуал, а він кінестетик, то говорити
у своєму звичайному стилі, в швидкому темпі й з активною жестику-
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ляцією і з візуальними термінами, буде поганою ідеєю. Вам треба стати схожим на нього підлаштуватися до його стилю розмови.
І тоді буде легше вас зрозуміти.
Йому не доведеться переклада-

ти з "візуальної” на "кинестетичну” мову, і, в результаті, швидко
з'явиться відчуття довіри. Цей навик, як і будь-який інший, вимагає деякого тренування. Але через
якийсь час ви починаєте більш тонко відчувати свого співрозмовника
(або більш ясно його бачити, або
чіткіше чути, як вам подобається),
і тоді ви вже інтуїтивно знаходите індивідуальний підхід, а вашому співрозмовнику не захочеться з
вами прощатись.
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