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Все наше життя–це постійна ко-
мунікація. Ми спілкуємось вдо-

ма зі своїми близькими, на роботі 
з колегами, після роботи з друзя-
ми–ми спілкуємося весь час. І було 
б непогано вміти це робити якісно. 
Тому що в школі нас учили чого за-
вгодно крім однієї з найбільш не-
обхідних навичок для життя: вмін-
ню спілкуватися і створювати хо-
роший контакт з будь-якою люди-
ною.

Більше того, вчені довели, що 
при живому спілкуванні через сенс 
слів передається 7% інформації. 
Все інше–це мова тіла, жести, го-
лос, інтонація, тобто невербальна 
інформація. Вдумайтеся в ці циф-
ри. Адже більшість з нас з дитин-
ства і зі шкільної лави перекона-
ні, що найголовніше–це саме те, 
що ми скажемо, і ми готуємося до 
будь-якої важливої зустрічі, проду-
муючи слова й формулювання і на-

віть не підозрюючи, що в цей мо-
мент ми сконцентровані всього на 
7 %, забуваючи про все інше! І по-
тім ми дивуємося, що не вийшло 
пройти співбесіду, виступити перед 
групою людей або познайомитися 
з дівчиною чи хлопцем. Не виста-
чає зазвичай тільки одного: довіри 
в комунікації. Як її викликати?

Давайте вчитися. 
Почнемо з простої 
ідеї. Кому ми віримо 
найбільше? Звичайно 
ж, собі. І якщо інша 
людина схожа на нас 
в чомусь, то неусві-
домлено довіра до неї 
у нас виникає швид-
ше. Тому якщо ви хо-
чете швидко створити 
хороший контакт з ін-
шою людиною, поста-

райтеся, щоб ваша поза була схожа 
на її. Крім того, під час комунікації 
ми використовуємо жести. Ця мова 
нашого тіла є мовою нашої підсві-
домості. Вона хоче щось сказати 
співрозмовнику через ці не завжди 
усвідомлювані нами 93%. Якщо ми 
почнемо реагувати на жестикуля-
цію співрозмовника, відповідаючи 
своїми жестами, його підсвідомість 
відчує, що його не ігнорують, йому 
відповідають–на його мові. Не 
обов'язково повторюючи його жес-

ти. Він зробив жест пра-
вою рукою, ви–лівою, але 
з меншою амплітудою. Він 
поклав ногу на ногу–ви 
теж. Часто досить просто 
намітити рух. І підсвідо-
мість вашого співрозмов-
ника буде вдячне за відпо-
відь. Ну уявіть собі, якщо 
ви емоційно щось розпо-
відаєте співрозмовнику, 

розмахуючи руками, а він стоїть як 
статуя і ніяк не реагує, не киває, на-
віть якщо і відповідає то поодино-
кими словами, навряд чи вам захо-
четься продовжувати з ним спілку-
ватися. Так що має сенс реагувати 
тілом. Головне, щоб це не було мав-
пуванням, інакше замість посилен-
ня контакту відбудеться його роз-
рив.

Аналогічно можна приєднувати-
ся по ритму мови. У кожного з нас 
свій ритм в розмові. Хтось говорить 
швидко, хтось повільно. Уявіть собі 
людину, яка «випалює» десятки 
слів в одиницю часу високим го-
лосом, а ви відповідаєте йому дуже 
повільно, «вдумливо», низьким 
«грудним» голосом. Швидше за 
все контакт не відбудеться. Замість 
цього має сенс відповідати люди-
ні можливо не точно в його стилі, 
але приблизно. Не копіюючи його, 
а приєднуючись до його темпу.

Як цьому навчитися? Як і будь-
якій іншій навичці, через трену-
вання і вправляючись. Перший 
етап–це взагалі навчитися поміча-
ти зміни в міміці, позі, голосі спів-
розмовника. Просто, розмовляю-
чи з людьми, відзначайте для себе 
ці зміни. Наступний етап–це від-
повідь на ці зміни своїми, в тому ж 
темпі і шанобливо. Якщо до цього 
ви додасте емпатію, щире бажання 
налагодити контакт, то ви самі зди-
вуєтеся, як швидко ви налагодите 
контакт з людиною.

Успіхів вам!
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ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖ 
НЕРУХОМОСТІ LAS VEGAS!

МІЛЕНА ДАНЄВА

Traditional sales, Short sales, Foreclosures, New Build 
Homes. Від дешевого до елiтного -  ми підберемо 
житло, виходячи з ваших можливостей

Станьте володарем житла в найвідомішому 
місті світу –  вже сьогодні!

email: lasvegasswhomes@gmail.com 

www.lasvegasswhomes.com

Телефонуйте за безкоштов-
ною консультацією та аналізу 
маркету на сьогоднішній 
день Мілені Данєвiй


