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SUMMARY:

Hastanelerde zaman zaman doktor hasta arasýndaki
iletiþim kopukluðundan kaynaklanan þikayetler
olmaktadýr. Bu iletiþim bozukluðunun temelinde
hasta sayýsýnýn çok olmasý, hastaya yeterince zaman
ayýramamak gibi nedenlerin yanýsýra insan
iletiþiminin temel prensiplerine dikkat edilmemesi
önemli rol oynamaktadýr. Bu çalýþmanýn amacý,
iyi bir doktor hasta iletiþiminde beden dilinin
önemini ve bunun tedavi baþarýsýný artýrmadaki
rolünü vurgulamaktýr.
Anahtar Kelimeler: Ýletiþim, saðlýklý iletiþim, beden
dili.

The power of the body language in comminication
between doctor and patient
There are a lot of complains originating from
illcommunication between the doctor and the
patients now a days. Besides patient inflation and
short of time for each patient, giving not enough
care for basic principles of human communication
cause this communication failure. The aim of this
report is to emphasize the importance of the body
language in relation to healthy communication
between the doctor and the patient besides the
effect on the role of success of the therapy.
Key words: Comminications, healty
comminication, body language.

GÝRÝÞ:
Ýnsanlar pek çok sorunu iletiþim yolu ile
çözmektedir, bununla birlikte pek çok sorunu
da iletiþim bozukluðu sebebiyle
oluþturmaktadýrlar. Günümüz dünyasýnda,
hemen her gün hastanelerde doktor hasta
arasýnda saðlýklý iletiþimin kurulamadýðýndan
þikayet edilmektedir. Doktor hasta
iletiþimindeki bozukluklarýn temelinde iletiþim
kopukluðu yer almaktadýr. Oysa doktorlar,
iletiþimin temeli olan beden dilini okuyarak,
hastalarýnýn iç dünyalarýný tanýyabilirler;
böylelikle hastalarýnýn rahatlamasýna,
streslerinin azalmasýna, kalplerinin açýlmasýna
ve problemlerini çözmelerine yardýmcý
olabilirler. Acaba hangi tür dinlemede hasta,
doktor tarafýndan, anlaþýldýðýný ve kabul
edildiðini hisseder? Doktor, hasta ile
duygudaþlýk yani empatiyi nasýl
gerçekleþtirebilir? Bu çalýþmada doktor hasta
iletiþiminde yaþanan sorunlarýn çözümüne
küçük de olsa bir katký saðlamak için beden
dili veya sözsüz iletiþimin önemi üzerinde
durulacaktýr.
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Hastalarýn Sözsüz Mesajlarý:
Hastalar genellikle açýk, dürüst ve
doðrudan mesaj göndermezler, bununla birlikte
bir davranýþlarýnda pekçok ip ucu vardýr. Saðlýk
personeli, özellikle doktorlar, bu mesajlarý en
iyi þekilde deðerlendirmelidir. Beden dilinin
okunduðu bu süreçte etkili dinleme ve empati
kurma büyük önem arz eder. Hasta ile empati
kuran doktor, hastasýnýn açýlmasýný saðlayarak,
daha fazla bilgi almýþ olur. Hastalarýn verdikleri
ip uçlarýndan en önemlileri þunlardýr: Yüz
ifadesinin deðiþmesi, yere bakma, huzursuzluk,
bazý el hareketlerini yapma ve tekrarlama,
yemek yememe, mahzunlaþme, birden bire
suskunlaþma.
Beden Dilini Okuyarak Empati Kurmak:
Empati bir kiþinin kendisini baþkasýnýn
yerine koyarak, o kiþinin duygularýný ve
düþüncelerini doðru olarak anlamasý, hissetmesi
ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. Bu
tanýmdan yola çýkarak doktor hasta empatisini
þöyle açýklayabiliriz. Doktor kendisini
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hastasýnýn yerine koymalý, hastasýnýn duygu ve
düþüncelerini doðru olarak anlamalý ve zihninde
oluþan empatik anlayýþý ve bilgiyi hastasýna
iletmelidir. Bu üç þart gerçekleþtiði zaman
doktor ile hasta arasýnda empatik süreç baþlamýþ
olur. Doktor, karþýsýndaki hastanýn duygu ve
düþüncelerini tam olarak anlamýþ olsa bile, eðer
anladýðýný ona ifade etmezse empati kurma
sürecini tamamlamamýþ olur. Pek çok hasta
doktorlarýn vizite sýrasýndaki tutumlarýndan,
çok sayýda iðne olmaktan, gereðinden fazla
kan vermekten, bir türlü teþhis
konulmamasýndan þikayet etmektedirler.
Doktorlar hastalarýnýn beden dilini okuyarak
bu þikayetleri azaltabilir veya ortadan
kaldýrabilirler. Daha sonra da hasta ile iþbirliði
yaparak hastalýk üzerinde yoðunlaþabilirler.
Bu süreçte empati çok önemlidir.Empati
kurarken kiþinin sadece sözlerine deðil, ses
tonuna, konuþma hýzýna, jest ve mimiklerine
ve duruþuna da dikkat etmek gerekir. Ayrýca
doktor hiçbir zaman objektifliðini
kaybetmemelidir. Baþka bir ifadeyle hastanýn
korku, kaygý, neþe, üzüntüsü, öfke gibi
duygularýnýn tesirinde kalarak ruh dengesini
yitirmemelidir, aksi takdirde hastasýna gerektiði
gibi yardýmcý olamaz. Empati, doktorun
hastasýna hiçbir þey söylemeden sadece onu
dinlemesi deðildir. Hastayý sürekli eleþtirmek
de olumsuz bir davranýþtýr, hiç bir þey
söylememek de Burada önemli olan konuþma
sanatýný bilmektir. Bu sanatý bilen doktor,
hastasýný suçlamadan ve ayýplamadan ona
empatik yaklaþabilir. Empatik yaklaþýmda Sen
þunlarý yapmadýðýn için hasta oldun, hastalýðýnýn
sorumlusu sensin demekten daha iyisi Ortada
bir hastalýk var, iþbirliði yaparak bu hastalýðý
ortadan kaldýrabiliriz demektir. Böylelikle
empatik yaklaþýmla doktor hastasýnýn karþýsýna
geçmeden, onun yanýnda yer almýþ olur.
Empati kurmak isteyen doktor kendisine
öncelikle þunu sormalýdýr: Onun yerinde ben
olsam ne hissederdim? Bu soru olaylarý öteki
kiþinin bakýþ açýsýndan görebilmeyi saðlayan
empati cümlesidir. Doktor bu empati sorusu
ile olaylarý hastasýnýn tarafýndan görebilirse
hasta ile dostane iliþki kurmuþ olur. Empati
cümlesinin gücü, olayý öteki kiþinin tarafýndan
yaþamak fýrsatý vererek husumeti ortadan
kaldýrmasýndadýr.
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Bir hasta þöyle yakýnmaktadýr: Bir yýldýr
hastanedeyim. Çocuklarým yanýma ancak yirmi
günde bir geliyor. Çok sýkýlýyorum, aðrý ve
sýzýlarým artýyor. Bu hasta ile empati kurmak
isteyen doktor kendini hastanýn yerine koyarak
þu sorularý sormalýdýr: Bir yýldýr hastanede
olsam ben ne hissederdim? Çocuklarým yirmi
günde bir benimle görüþmeye gelse ne
hissederdim? Her sabah uyandýðýmda içim acý
dolsa ve bu durumun hep böyle devam
edeceðini düþünsem, ben ne hissederdim. Bu
sorular doktorun hastasýný anlamasý saðlar.
Bu çerçevede hastasýyla empati kurmak için
doktor, hastasýnýn sözlerini, ses tonunu ve beden
dilini iyi deðerlendirmelidir. Bu deðerlendirme
sonucunda doktor, hastasýnýn hoþa gitmeyen
davranýþlarýný anlayarak ve empati yoluyla
affederek, onun þifa bulmasý için daha güçlü
konuma gelmiþ olur. Empati kurmasýný
bilmeyen insanlar zayýf kiþilerdir ve insanlarýn
küçük hatalarýna takýlýrlar.
Ýlgiyi harekete geçirmek:
Hastalar en çok doktorlarýn kendilerini
ilgiyle dinlemelerinden hoþnut olmaktadýrlar.
Acaba hastalar doktorlarýn kendilerini nasýl
dinlemelerini istiyor? Hastalar doktorlarýn
kendilerini dinlerken baþka bir iþle
ilgilenmelerini istememektedir. Bu etkili
dinleme yöntemi, kendilerine ilaçlardan daha
iyi gelmektedir.Sam Horn, ilgiyi harekete
geçirmek için üç yöntem sunmaktadýr. Bu üç
yöntemle saðlýk personeli dikkatlerini hastalara
verebilir ve ilgilerini harekete geçirmeyi
baþarabilirler ( S.Horn , s.152):
1) Karþýnýzdaki insana bakýn. Ayný anda
baþkasýna bakarken, bir baþkasýný dinlememiz
mümkün deðildir. Ýlgisini harekete geçirmek
ve gerçekten dinlemek isteyen kimse iþini bir
kenara býrakmalýdýr. Örneðin, elindeki kalemi
masanýn üzerine koymalýdýr. Bu hareketle þu
mesajý vermiþ olur: Bunlar bekleyebilir. Siz
benim için daha önemlisiniz. Bu hareketi
yapan saðlýk personeli, hastalarýna fiziksel ve
psikolojik olarak birinci önceliði vermiþ
olduðunu gösterir.
2) Kaþlarýnýzý kaldýrýn ve göz temasý kurun.
Karþýmýzdaki insanýn yüzüne bakmamýz ve
kaþlarýmýzý kaldýrmamýz merakýmýzý uyandýrýr,
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ilgi duyduðumuzu gösteren bir yüz ifadesi
oluþur. Gözleri baþka tarafa bakanýn, zihni
de baþka yerlerdedir, yüzü kayýtsýz olanýn ilgi
düzeyi de kayýtsýzdýr.
3) Öne doðru hafifçe eðilin. Özellikle
doktorlar, hastalarýna doðru hafifçe eðilerek
beden dilleri ile þu mesajý vermiþ olurlar:
Sizin için buradayým. Bu tür bir davranýþ
hastalarý gerçekten rahatlatýr ve huzur verir.
Anamnez alma ve beden dili:
Anamnez iyi alýnýrsa, hastalýðýn teþhisinin
doðruluðu garanti altýna alýnmýþ olur. Ayný
zamanda bu süreç hasta-doktor iliþkisini
güçlendirir. Týbbi görüþmede, doktor hastasýnýn
yalnýzca organik þikayetleriyle ilgilenilmemeli,
psiko-sosyal yanlarýna da önem verilmelidir.
Etkili bir görüþme tekniði geliþtirmek için önce
doktor hastayý iyi dinlemeli ve onunla uyum
içinde olmak için büyük gayret sarf etmelidir.
Doktor hastanýn rahat olduðundan ve muayeneyi
kolaylaþtýracak þekilde yerleþtiðinden emin
olmalýdýr. Hastayý rahatlatmanýn yolu ise uyum
saðlamaktan geçer (Talley-Oconnors. s. 2 ve
32). Uyumlu olma doktorun istekli olduðunu
da gösterir. Acil durumlar dýþýnda hasta doktorun
acelesi olduðu izlenimini edinmemelidir. Peki
doktor hastaya nasýl uyum saðlayabilir? Uyum,
insanlarla uzlaþma, anlayýþ ve karþýlýklý güvene
dayalý bir iliþki kurma faaliyetidir. Uyum,
algýlanan, anlaþýlan, idrak edilen farklýlýklarý
en aza indirilerek yapýlýr. Nöro-LinguistikProgram (NLP)ye göre etkili iletiþimin temeli
uyumdur. Ýngilizcede uyum, ahenk rapport
kelimesiyle ifade edilir. Bu kelime ayný zamanda
dostça iliþki anlamýna gelir. NLP ye göre
birisiyle uyum içinde olmadýðýmýz zaman
onlardan farklý davranýyoruz demektir. Uyumu
yeniden kurmanýn yolu daha benzer olmaktýr.
En etkili iletiþim kurmanýn, sohbet etmenin yolu
sözsüz davranýþlarý eþleþtirerek ahenk
oluþturmaktan geçer. Bunun için karþýmýzdaki
kiþinin doðru bildiði veya doðru varsaydýðý
þeyleri yansýtmamýz gerekir. Bu yansýtma ise
karþýmýzdakine fark ettirmeden onun beden
dilini ve ses tonunu modelleyerek yapýlýr.
NLPde buna eþleþme, yansýtma veya ayak
uydurma denir. NLPnin temel ilkelerinden
birine göre, insanlar kendilerine benzeyen
insanlardan hoþlanýr ve onlara güvenirler. Bu
bakýmdan arkadaþlýkta veya ailede saðlýklý
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sohbet ortamý oluþturmak için aile üyeleri,
aralarýnda algýlanan farklýlýklarý bilinçsiz düzeyde
minimuma indirmek zorundadýrlar. Bedenimizi
kullanma þeklimiz, ruh halimizi ve düþünme
þeklimizi de etkilemektedir. Bedende uyum
aslýnda dans etmek gibidir. Dansçýlar, birbirlerini
kopyalamaz, bütünlerler. Aþýk çiftlerin nefes
alýþlarý bile birbiriyle uyum içindedir. Kýyafetler
ve dýþ görünümümüz de beden dilinin bir
parçasýdýr. Bunlar biz istesek de istemesek de
dýþ dünyaya bizimle ilgili açýklamada bulunurlar
ve ilk izlenimi oluþtururlar. Ýnsanlar genel olarak
ilk izlenimi onuncu saniyede edinirler ve kolay
kolay bundan vazgeçemezler ( OConnorMcDermott, s. 13). Ýnsanlar, kendilerine
benzeyen insanlardan hoþlanýrlar ve onlarýn
yanýnda rahat ederler, kendini rahat hisseden
de dýþ dünyada olumlu bir izlenim býrakýr. Bu
sebeple doktor hastasýyla ayný tarafta olduðunu
her ortamda hissettirmelidir. Uyum saðlamak
için insanlarýn dünya modeline saygý
duyduðumuzu, onlarý kabul ettiðimizi ve hak
ettiði ilgiyi gösterdiðimizi belli etmeliyiz.
Tarihe bakacak olursak insanoðlunun en
yaratýcý dönemlerinin, savaþ ve krizler gibi
büyük stres ve kargaþa anlarýna denk geldiðini
görürüz. Bu durum bir çeliþki gibi görülebilir.
Fakat insan, olaðanüstü bir durumla ve büyük
bir ihtiyaçla karþýlaþtýðýnda uzlaþmaya daha
eðilimli olmaktadýr. Belki de bu gibi durumlarda
yetersizliðini daha iyi anlamaktadýr. Pekçok
hastalýðýn temelinde stres vardýr. Stres,
uzlaþmaktan kaçýnmak demektir. Ýþini seven
ve iþinde tatmin olan kimse hayatýyla uzlaþýyor
ve hayatýna sevgi katýyor demektir. Bugünün
dünyasýndaki yanlýþlara direnmek için
harcadýðýmýz her dakika, savaþýn alevlerini
körükler, vücut hücrelerimizi tahrip eder, barýþ
ve huzur adýna hiçbir fayda saðlamaz. Direnç,
uzlaþmaktan hoþlanmamaktýr. Direnç,
hayatýmýzdaki her þeyden daha fazla dikkat
etmemiz gereken bir þeydir. Çevremize
direnmek, olaylara direnmek, insanlara
direnmek, þartlara direnmek... Direnç huzurun
en büyük düþmanýdýr. Uyum saðlamak ise
birlikte çalýþmak, bütünleþmek, bir olmak
demektir. Ýki þey uzlaþtýðý zaman bir olurlar.
Ýçinde uzlaþma olan kimse kendisiyle ve hayatla
uyum içine girer. Uyum saðlamada, yaradýlýþtan
gelen özelliklere de dikkat etmek gerekir.
NLPde zihnimizde dünyayý temsil ettiðimiz
duyu organlarýna temsil sistemleri denilir.
-89-
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Ýnsanlar görsel, iþitsel ve duygusal (dokunsal)
olmak üzere üç ana gruba ayrýlmaktadýr. Tatsal
ve kokusal gruplar da vardýr ama bunlar
önemsizdir. NLP dilinde görüntülerle
düþünenlere görsel, seslerle düþünenlere iþitsel
ve duygularla düþünenlere dokunsal denir.
Görseller, geçmiþ görüntüleri ve özellikle yüzleri
iyi hatýrlarlar. Ýþitseller, sesleri özellikle isimleri
kolaylýkla hatýrlarlar, duygularýný ses tonlarýndaki
deðiþimlerle belli ederler. Duygusallar ise
isimleri ve yüzleri deðil olaylarý ve duygularý
hatýrlarlar. Görsellerle uyum saðlama için,
onlarla yaptýðýnýz yüz yüze görüþmelerde, þema
ve grafik gibi görsel malzemelerden
faydalanmalýyýz. Hýzlý konuþma tarzý, iþitseller
için güvenilmez bir insan anlamaný gelir.
Ýþitsellerle konuþurken, sesinizin tonu, týnýsý,
yüksekliði ve temposu ile uyum saðlamaya
özen göstermeliyiz. Gözlerin dilini anlamak da
önemlidir. Ýnsanlar gerçek anlamda düþündükleri
zaman beyinde sinirsel faaliyet olur. Göz
hareketleri baþlar. Basmakalýp cevaplarda göz
hareketleri yoktur. Çünkü beyinle ilgili bir
faaliyet yoktur. Beden diliyle uyum saðlamak
için, karþýmýzdaki kiþinin, fiziksel duruþ ve
hareketlerine dikkat etmeliyiz. Uyum
saðladýðýnýzda karþýnýzdaki kiþinin bilinçaltý
bizi güvenilir ve benzer olarak algýlar. Bu
noktaya gelmiþ doktor hastanýn teþhis ve
tedavisinde büyük güç kazanmýþ olur.Sesinin
temposunu karþýsýndaki kiþinin nefes alýþ veriþine
göre ayarlayan, onunla birlikte gözlerini kýrpan,
ayný þekilde baþýný sallayan, ayný ritimde dans
eden ve olmasý gereken iþleri söyleyen
karþýsýndakiyle uyumu, ahengi yakalamýþ
demektir (Özkan, s. 87). Kýsýk bir sesle yüksek
diyen bir kimse uyumsuzluk içindedir, ikisi
birbirine uymamaktadýr. Monoton bir sesle
heyecanlarýmýzdan bahsedemeyiz. Otoyolda
ayný hýzla giden kiþiler birbiriyle uyum içindedir,
ayný anda hýzlanýr veya yavaþlarlar, biri ansýzýn
durursa diðeri de durur. Bu konuþma hýzý,
temposu ve ritmi bakýmýndan da geçerlidir. Bir
insanýn davranýþlarýna sözlü veya sözsüz uyum
gösteren kiþi, kendi hareketlerini deðiþtirdiði
zaman diðer insanda hareketlerini deðiþtirerek
onu takip eder. Ýnsanlarýn bilinçaltý seviyede ne
ile teþvik edildiklerini beden dillerinden
okuyabiliriz. Ýnsanlar, yüzlerce kelime ile ifade
ettiklerinden daha fazlasýný basit bir jestle
anlatabilmektedirler. Sözlerin etkisiz kaldýðý
yerde beden dili ortaya çýkmaktadýr. Ölü Ozanlar
Derneði filminde bir öðretmeni canlandýran
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Robin Williams, derslerini beden dilini etkili
bir þekilde kullanarak vermektedir, bu dersler
sonucunda öðrencilerin hayatlarýný
deðiþtirmektedir. O, beden dili ile bilgi dilini
uyumlu, dengeli bir þekilde kullanarak öðrenciler
üzerinde müthiþ etkiler býrakmýþtýr.
Halden anlýyor muyuz?
Baþkalarýnýn ruh halini anlayabilme becerisi,
göz hareketleri ve beden diliyle ilgili genel bir
bakýþ saðlar. Bir kiþinin bireysel ve ayrýntýlý
ipuçlarýný daha fazla tanýdýkça, onun davranýþ
kalýplarýný ve deðiþik hallerini tanýmaya baþlamýþ
oluruz. Ýþ hayatýmýzda bunu yararlý bir þekilde
kullanabiliriz.NLPde kalibrasyon, beyni etkili
kullanma sanatý ve bilimi olarak tanýmlanan bir
terimdir. Kalibrasyon, sözel olmayan iþaretleri
okumak suretiyle karþýmýzdaki kiþinin ruh halini
hatasýz bir þekilde anlamaktýr, baþka bir ifadeyle
halden anlamadýr. Kalibrasyon belirli bir
standarda göre deðiþiklikleri fark etme ve ölçme
becerisidir, duyusal keskinliðe dayanmaktadýr.
Kiþinin içinde bulunduðu durumu fark etmek
için, onu gözlemlememiz gerekir. Sadece bir
hareketine dayanarak deðerlendirme yapmamýz
doðru olmaz. Örneðin, her saçýna elleyen kiþi
yalan söylüyor anlamýna gelmez. Bunu
anlayabilmek için kiþiyi gözlemleyip her yalan
söylediðinde saçýný ellediðini tespit etmek
gerekir.
Kalibrasyon zihin okumak deðildir.
Kalibrasyon, gördüðümüz ve duyduðumuz
iþaretlerin karþýmýzdaki kiþinin ruh haliyle
baðlantýsýný kurmaktýr. Bir arkadaþýmýzdan çok
sevdiði bir kiþiyi düþünmesini isteyelim. Sonra
arkadaþýmýzýn yüzüne, nefes alýþ hýzýna,
kaslarýnýn duruþuna, ten rengine, dudaklarýnýn
aldýðý þekle, üçe kadar saymasýný isteyerek ses
tonuna, bedeninin ve baþýnýn duruþuna dikkat
edelim. Bu iþaretler arkadaþýmýzýn ruh halinin
fizyolojisidir. Ayný arkadaþýmýz hoþlanmadýðý
bir kiþiyi düþündüðü zaman bu iþaretlerin hepsi
deðiþecektir. Profesyonel poker oyuncularý birer
kalibrasyon ustasýdýr. En ufak bir cilt rengi ve
yüz kaslarýnýn deðiþiminden rakip oyuncunun
elinde ne olduðunu tahmin ederler, blöf yapýp
yapmadýðýný anlarlar. Ýletiþimde küçük
deðiþimleri yakalayabilmenin önemi büyüktür.
Ýletiþimin sadece %7si sözlere dayanýr. Nasýl
söylediðimiz, ne söylediðimizden daha
önemlidir. Çoðu insan, diliyle caným derken,
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yüz ifadesiyle canýn çýksýn demektedir.
Kalibrasyon ustalarý, dinleyicinin kibarlýktan
mý yoksa isteyerek mi dinlediðini kolaylýkla
anlayabilirler. Kiþilerin düþünce ve duygu
deðiþimleri, mutlaka yüze ve nefes alýþ veriþ
þekillerine yansýmaktadýr. Fiziksel deðiþim,
duygularýn da deðiþtiðini gösterir. Yani
kalibrasyon ustalarý sözlerin altýndaki gerçeði
görebilir ve duyabilir, sadece söylenenleri deðil
söylenmeyenleri de iþitebilir, kelime aralarýný
okuyabilirler. Deðerlendirilmesi gereken
ipuçlarýndan bazýlarý bilinçaltýndan gelmektedir.
Bir insanýn ruh halinin pek çok ince göstergesi
vardýr. Bunlarýn en önemlileri þunlardýr: Nefes
alýþ hýzý ve derinliði, teninin aldýðý renk, baþýnýn
duruþ açýsý, yüz kaslarý, ses tonu ve göz
bebeklerinin büyümesi ve küçülmesi... Duygusal
yakýnlýk durumu yaþayan insanlarda, sol göz
yuvasý büyüyüp irileþir. Üzgün, kendini etrafýna
yavaþ yavaþ kapamýþ ve duygusal yorgunluk
yaþayan insanlarda ise sol göz kapanarak diðer
gözden daha küçük hale gelir. Sað beyin bedenin
sol bölgesini, sol beyin ise bedenin sað bölgesini
harekete geçirmektedir. Güçlü duygulaným
durumlarýnda sað beyin harekete geçer ve sol
göz yuvasýný irileþtirir. Ýnsan mantýðýnýn sesini
dinlediði zaman, sol beyne düþünebilmek
amacýyla bol miktarda kan gider, bu da sað
gözde bir irileþmeyi saðlar. Ayrýca dýþarýdan
gelen her yeni bilginin alýnýþý, gözün bir kere
kýrpýlmasýna sebep olmaktadýr (Philippe Turchet,
Bedenin Ýnce Dili, s. 79). Ýnsanlar gerçek
anlamda düþündükleri zaman beyinlerinde
sinirsel aktivite olur, hemen göz hareketleri
baþlar. Karþýmýzdaki kiþiye soru sorduðumuzda
gözlerine bakalým. Eðer o kiþide göz hareketi
varsa, beyinsel faaliyet de vardýr. Nöronlarýn
faaliyeti, düþünme eylemiyle olur. Basma kalýp
verilen cevaplar beyinsel hareketi gerektirmez,
dolayýsýyla gözleri de hareket etmez.
Karþýmýzdaki insan morali bozulduðu zaman,
çoðunlukla aðzýnýn sol tarafýný yukarý kaldýrýr,
aðzýný ve alnýný gerer, sert tonu sertleþir, hýzlý
konuþur ve arkaya doðru hareket eder. Ýnsanýn
kendini az canlý ve az enerjili hissetmesi, yeteri
kadar ilgi görmediðini gösterir. Unutmamak
gerekir su ve hava fiziksel saðlýðýmýz için ne
kadar gerekli ise, ilgi de psikolojik saðlýðýmýz
için o kadar gereklidir.
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Beden dilinde eller:
Beden dilini okurken ellerle ilgili mesajlarý
da bilmek önemlidir. Beynin aðzý ellerdir, ellerin
düzeni vücuda baðlýdýr. Varlýk açýksa eller
açýktýr. Ellerin açýk durmasý, kiþinin zihinsel
olarak rahat ve gevþek olduðunu gösterir. Ellerin
kapalý olmasý ise kiþinin stres altýnda olduðunu
veya bir düþünceye yoðunlaþtýðýna iþaret eder.
Doktor hastasýyla iletiþim halindeyken ellerini
açýk konumda tutarak huzurlu olduðu
göstermelidir ki hasta rahatlasýn. Sýkýlý yumruklar
stres yaratýr ve hastada güvensizlik oluþturur.
El, doktorun bedensel olarak var olma aracýdýr.
Doktor düþüncesini ellerinin aracýlýðýyla ifade
eder. Bazen hastalarýn iç dünyalarýna elleriyle
dokunur. El ile beyin arasýnda doðrudan bir
iliþki olduðunu unutulmamalýdýr. Elin duruþu,
iletiþim halindeki insanýn zihinsel þartlarýný ifade
eder. Parmaklarýn pozisyonu ruh haliyle ilgili
bilgiler içerir. Baþparmaðýn yukarý kaldýrýlmasý
her þeyin yolunda olduðunu gösterir.
Sonuç olarak iletiþim uzmanlarý, insandan
insana iletiþimin dörtte üçlük bölümünün sözsüz
olduðunu ileri sürmektedirler. Bu yüzden
doktorlar hastalarýnýn beden dillerini
okuyabildikleri oranda, onlarý iyileþtirme þansýný
daha çok yakalamýþ olurlar.
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