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Bevezetés

Képzeljük el, hogy velünk egykorú, hozzánk hasonlóan vonzó és intelli-
gens társunkkal együtt ülünk egy bárban! Mindketten a bárpultossal be-
szélgetünk. Nevetgélünk, jól érezzük magunkat, de ahogy a társalgás halad 
elôre, feltûnik, hogy a bárpultos a párunknak nagyobb fi gyelmet szentel, 
mint nekünk. Megsértôdünk, zavarba jövünk.

A párunk cégénél összejövetelt rendeznek, ahol sok új embert ismerünk 
meg, és összességében jól érezzük magunkat. Hazafelé menet azonban az a 
kellemetlen érzés lesz úrrá rajtunk, hogy bolondot csináltunk magunkból. 
Vajon nem beszéltünk túl sokat, nem meséltünk túl sok viccet, nem vol-
tunk udvariatlanok a fônök nejével? Megkérdezzük a párunkat is, aki azzal 
nyugtatgat, hogy igazán kedvesek és szórakoztatók voltunk. A bizonytalan-
ság érzete mégsem múlik el.

Repülôn utazunk, Kaliforniából Chicagóba tartunk. A mellettünk ülô utas-
társ érdekes ember, jól el lehet vele társalogni. Az üzleti útról beszélünk, amelyrôl 
hazatérôben vagyunk, valamint volt párunkról és kedvenc éttermünkrôl. Utas-
társunkkal kölcsönösen elmondjuk egymásnak, hogy egyedülállók vagyunk, és 
nem szeretünk ismerkedni. A csomagra várva telefonszámot cserélünk. Ami-
kor azonban pár nap múlva felhívjuk a szimpatikus útitársat, nem hív vissza.

Ilyesfajta találkozások naponta történnek. Összefutunk emberekkel, akik 
rokonszenvesek, akikkel szívesen barátkoznánk vagy dolgoznánk együtt, de 
valamiért mintha nem viszonoznák érdeklôdésünket. Minden buli után meg-
fordul a fejünkben, vajon kellemesnek találták-e a többiek a társaságunkat.

Jóllehet ezek a találkozások és benyomások felszínesnek tûnnek, gyak-
ran döntôen meghatározzák az életünket, mert tartós élményt nyújtanak. 
Az elsô benyomás az elsô és olykor egyetlen esélyünk arra, hogy valakiben 
kialakítsunk egy képet magunkról – amit akár örökre elraktároz az illetô. 
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Az elsô benyomás így sorsdöntô lehet, hiszen az emberek annak alapján 
döntik el, jobban meg akarnak-e ismerni minket. 

Az elsô benyomás klasszikus téma, és napjainkban különösen idôszerû. 
Az emberek évszázadokon át megmaradtak azokban a közösségekben, 
amelyekbe beleszülettek. Ismeretségeik, barátságaik, üzleti kapcsolataik 
egész életre szóltak. Manapság azonban nagyobb tempóban költözünk új 
házba, új városba, változtatjuk az állásunkat, és kötünk ismeretségeket. 
Olyan gyakran találkozunk új emberekkel, hogy alig tudjuk megjegyezni 
ôket. Szinte naponta ismerünk meg valakit – egy újabb szülôt gyerme-
künk iskolájában, új munkatársat vagy ügyfelet, boltost, netán valakit a 
konditeremben, vagy a boltban, sorban állás közben.

Ilyenkor – akár az idôjárásról, akár mindennapjainkról beszélgetünk – 
elkezdjük feltérképezni a másikat. A rövid csevegés alapján az idegen véle-
ményt formál rólunk, és valószínûleg eldönti, hogy szimpatikusnak talál-e 
vagy sem. Ha ôszintének, érdekesnek, szórakoztatónak tartja a társaságun-
kat, újra beszélni, barátkozni vagy éppen randevúzni akar majd velünk, 
netán munkát kínál nekünk.

Ki ne akarná tudni, mit gondolnak róla az emberek? Mit látnak a fi zi-
kai megjelenésünk mögött? Hogyan kelthetünk jobb benyomást? Könyvünk 
alapján mindenki felvázolhatja magának, hogy szavai és tettei hogyan függnek 
össze a róla kialakuló képpel. Tapasztalataink szerint még az intelligens, isko-
lázott emberek körében sincs mindenki tisztában ezekkel az összefüggésekkel, 
pedig végtelenül egyszerûek és elsajátíthatók. Miközben ezek az ismeretek a 
sikeres élet elengedhetetlen feltételei, az iskolában nem tanítják ôket, és ritka, 
hogy velük kapcsolatban bárki is ôszintén és tárgyilagosan beszéljen.

Tapasztalataink

Az elsô benyomással kapcsolatos tapasztalatainkat a Fortune magazin 100-
as listáján szereplô vállalatok vezetôinek értékelése, illetve közös coaching-
tevékenységünk során szereztük. A vezetôk és menedzserek önértékelését és 
fellépését szerepjátékokban, illetve szimulált üzleti helyzetekben – például 
egy új ügyféllel való megismerkedés során – vizsgáltuk. Interakcióik érté-
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kelésekor visszajelzést kaptak, többek között arra, hogy milyen hatékonyan 
kommunikáltak, mennyire voltak fogékonyak a másik iránt, valamint hogy 
mennyire világosan fejtették ki a gondolataikat. Az évek során észrevettük, 
hogy még az intelligens, rátermett vezetôk sincsenek feltétlenül tudatában 
annak, milyen hatást gyakorolnak másokra. Azoknak a menedzsereknek, 
akik megértették az árnyalatnyi stíluskülönbségek fontosságát, rendkívüli 
mértékben javult a munkahelyi hatékonyságuk, és általános emberi kap-
csolataik is elônyükre változtak.

A vezetôképzô munkával eltöltött idô számunkra azzal a tapasztalattal 
járt, hogy az effajta személyes és tárgyilagos visszajelzések mindenki szá-
mára hasznosak lehetnek. Ám csupán a nagyvállalatok vezetôi, illetve a 
pszichiátriai intézmények ápoltjai kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy el-
sajátíthassák ezeket az alapvetô szociális készségeket. Az átlagembernek 
nem áll módjában szembesülni azzal, milyen elsô benyomást vált ki. Ezért 
határoztuk el, hogy mintegy hiánypótlásként New Yorkban megalapítjuk 
egyedülálló cégünket, a First Impressionst.

A First Impressions Inc.-nél ugyanazt a módszert alkalmazzuk, mint 
korábban: szimulált találkozókat, társas összejöveteleket szervezünk kávéhá-
zakban, és éles helyzetekben fi gyeljük meg, milyen interperszonális stílussal 
rendelkeznek ügyfeleink, és hogyan mutatkoznak be. A találkozó után ügy-
feleink az irodánkban kapják meg a rögtönzött jelenet kiértékelését. Ilyenkor 
megkérdezzük, milyen képet akartak közvetíteni önmagukról, és mit gon-
dolnak, mekkora sikerrel jártak. Elképzeléseiket összevetjük saját megfi gyelé-
seinkkel, és személyre szabott, támogató és építô jellegû visszajelzést adunk. 

Ez a módszer az üzleti és a mindennapi életben egyaránt hatékonyan se-
gíti az embereket. Legtöbb ügyfelünk azt vallja, hogy olyasmit tanult meg 
önmagáról, amire korábban senki nem hívta fel a fi gyelmét. Azt is észrevet-
ték, hogy bizonyos számukra apró vagy nem túl jelentôs viselkedésváltozás 
rengeteg pozitív reakciót vált ki környezetükben. 

Könyvünkben azt mutatjuk meg, amit ügyfeleinknek nyújtunk. Az elsô 
benyomást hét alapelemre bontjuk – megközelíthetôség, érdeklôdés kimu-
tatása, beszédtémák, kitárulkozás, dinamika, szemlélet és szexuális vonzerô 
címszók alatt –, és lehetôséget adunk olvasóinknak, hogy feltárják, ôk mi-
lyen teljesítményt nyújtanak az egyes alapelemek tekintetében.
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Ügyfeleink

Állításainkat mindig valós példákkal támasztjuk alá, amelyeket – idôs és 
fi atal, férfi  és nô, nyílt és szemérmes, hetero- és homoszexuális – ügyfeleink 
révén szerzett tapasztalatainkból merítünk. Háromféle példával élünk:

1.  Üzletember ügyfelek. E példák egy része szimulált találkozókról és vissza-
csatolásokból származik, más részük azokra a közvetlen tapasztalatokra 
megy vissza, amikor elôször találkoztunk ügyfeleinkkel, és ôk bemu-
tatkoztak. Az üzleti életbôl merített példákból többet ügyfeleink beszá-
molóiból vettünk. 

2.  First Impressions ügyfelek. A First Impressions szimulált találkozóin 
munkatársaink „Susan” vagy „Nick” néven jelennek meg. Nick és Susan 
pszichológusok, de nem akként mutatkoznak be, a találkozó során ko-
rábbi foglalkozásukat használják „fedôfoglalkozásként”.

3.  Mindennapi találkozások. Ezeket a mindennapi társas helyzetekbôl – 
összejövetelekrôl, reptéri szituációkból – vett példákat ügyfeleink, bará-
taink, kollégáink osztották meg velünk, vagy személyesen éltük át ôket. 

A neveket és a személyek azonosítására alkalmas adatokat a példákban 
megváltoztattuk.

Üzleti és társas helyzeteket bemutató példáink számtalan helyzetben 
illusztrálják az elsô benyomás fent említett elemeit, és rávilágítanak arra, 
hogy a személyes bemutatkozás stílusa túlmutat az adott helyzeten. Ter-
mészetesen a kontextus is számít, és meghatározza a beszédtéma megvá-
lasztását; társas helyzetben valószínûleg saját érdeklôdési körünket hozzuk 
szóba, míg új ügyfelünkkel üzleti kérdésekre térünk rá. Általában azonban 
helyzettôl függetlenül az elsô benyomás a stílus alapján alakul ki, például, 
hogy mennyire érdeklôdünk beszélgetôtársunk iránt, hogyan vetünk fel 
témákat, hogyan mutatkozunk meg, mi a megszólalásunk tárgya.
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Szemléletünk

Sok más önsegítô kiadványtól eltérôen könyvünk nem írja elô, hogyan 
„kellene” bemutatkoznunk. Véleményünk szerint nem létezik „jó” elsô 
benyomás vagy „jó” kommunikációs eszköztár. Az a jó elsô benyomás, ame-
lyik tükrözi valós énünket. Ha a legjobb oldalunkat sikerül felvillantani, azt, 
amelyet láthatóvá szeretnénk tenni, akkor olyan benyomást keltünk, ami szá-
munkra jó.

Célunk az, hogy ismereteket és tapasztalatokat adjunk át ügyfeleink-
nek, olvasóinknak, nem pedig az, hogy megváltoztassuk ôket. Hiszen 
lehet, hogy a viselkedésünk nem túl széles rétegek számára vonzó, de 
nekünk attól még megfelel. Például kiderülhet valakirôl, hogy cinikus 
és negatív, ezt azonban nem feltétlenül akarjuk megváltoztatni, ha az 
ügyfelünk cinikus akar lenni, és az olyan közeget szereti, ahol mások is 
cinikusak. Abban nyújtunk segítséget olvasóinknak, hogy felismerjék a 
távolságot aközött, amit ôk maguk gondolnak arról, milyen benyomást 
tettek, illetve aközött, amilyen benyomásokat másokban keltettek, hogy 
ily módon változtathassanak, ha akarnak, akkor, amikor akarnak. Ter-
mészetesen tiszteletben tartjuk, hogy valószínûleg senki sem akar minden 
szembejövônek tetszeni. Némi ismeret birtokában azonban különösebb 
erôfeszítés nélkül, automatikusan jó benyomást tehetünk. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy viszonylag kevés ember akar mindenki-
nek imponálni – eltekintve a politikusoktól. Abban persze vannak egyéni 
különbségek, hogy ki mit kedvel, és mit keres a másikban, ugyanakkor 
léteznek „univerzáliák” – az interperszonális stílus olyan elemei, amelyek 
más elemeknél szélesebb körben találnak elfogadásra. Például a többség 
azokat az embertársait szereti, akik odafi gyelnek rájuk, szórakoztatóak és 
érdekesek. Ezekre az univerzáliákra összpontosítva megtudhatjuk, viselke-
désünk mely vonásai tarthatnak számot általánosabb szimpátiára, és me-
lyek azok, amelyek nem mindenkinek egyformán vonzók. Ezáltal tudato-
síthatjuk, hogy milyen üzenetet küldünk, és kiszámíthatjuk, hogy a válasz 
kedvezô lesz-e vagy sem.

Az univerzáliák olyan viselkedésformák, amelyek korra, külsô megje-
lenésre, társadalmi és gazdasági helyzetre, szexuális beállítottságra és fajra 
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való tekintet nélkül mindenki számára megfelelôek és vonzók. Példáinkban 
ezért arra összpontosítunk, amit ügyfeleink mondanak és tesznek, és nem 
demográfi ai jellemzôikre helyezzük a hangsúlyt. Az univerzáliák többsége 
nemtôl is független ! a mosoly, az érdeklôdés kimutatása, illetve az, ha 
valaki mértéket tart a beszédben, teret ad a másiknak, férfi ak és nôk eseté-
ben egyaránt vonzó viselkedés. Ha valamiben különbségek mutatkoznak 
a nemek között, arra külön kitérünk. A férfi ak például hajlamosabbak az 
elsô találkozás alkalmával tényszerû információkat közölni – ezt nevezzük 
„férfi  típusú kioktatásnak” (male patterned lecturing).

Különbözôk lehetnek azonban az elsô benyomást meghatározó viselke-
désformák az egyes kultúrák között. Abban meglehetôsen nagy kulturális 
eltérés mutatkozik, hogy az elsô találkozás során mi a normális és vonzó. 
Ami Japánban szimpatikus, nem biztos, hogy Brazíliában is annak számít. 
Könyvünk e különbségek tiszteletben tartása mellett az amerikai kulturális 
normákra összpontosít.

Kétszereplôs, személyes interakciókat állítunk a középpontba társas, üz-
leti és mindennapi helyzetekben, amilyen például egy új munkatárs meg-
ismerése, az elsô randevú vagy egy idegennel folytatott társalgás egy össze-
jövetelen. Szemügyre vesszük az elsô beszélgetést, de nem csak az elsô pár 
percét. Arra összpontosítunk, hogy pszichológiai szempontból milyen elsô 
benyomást teszünk – vagyis hogy milyen személynek mutatjuk be magun-
kat –, és nem arra, hogy a külsônk milyen vonzó – vagyis mit közvetítünk 
a fi zikai megjelenésünkkel és stílusunkkal. Természetesen a megjelenésünk 
is befolyásolja, hogy mások milyennek látnak minket, ám az, hogy miként 
reagálunk, és miként mutatjuk be magunkat, nagyobb jelentôséggel bír; 
megerôsítheti azt, amit fi zikai megjelenésünk közvetít, de el is vonhatja 
róla a fi gyelmet.

Mi haszna egy ilyen könyvnek?

„Na, igen – gondolhatjuk –, változtathatok a stílusomon, de minek foglal-
kozzam ezzel? Persze, találkozom új emberekkel, de vagyok, aki vagyok. És 
ezen nem akarok változtatni.” 

benyomas_5korr.indd   14benyomas_5korr.indd   14 9/26/08   1:30:29 PM9/26/08   1:30:29 PM



15

Azért nagyon fontos megérteni az elsô benyomás jelentôségét, mert 
elôfordulhat, hogy nem tükrözi pontosan a személyiségünket, vagyis azt, 
amilyennek mi ismerjük magunkat, vagy amilyennek a közeli barátaink 
látnak minket. Lehetséges, hogy téves benyomást keltünk anélkül, hogy 
ennek tudatában lennénk. Aki például szégyenlôs, azt esetleg közömbös-
nek találják; egy beszédes ember viszont könnyen önzônek tûnhet. Amikor 
valaki egy idegennel találkozik, akkor is idegessé válhat, ha egyébként ma-
gabiztos alkat; ez abból a bizonytalanságból fakad, hogy nem tudhatja, az 
ismeretlen rokonszenvesnek találja és elfogadja-e vagy sem. Egy új ismerôs 
nem tölt velünk annyi idôt, hogy az összes pozitív tulajdonságunkat megis-
merje és megszeresse, ezért csak korlátozott mennyiségû információ – pél-
dául a testbeszéd és a társalgási stílus – alapján alakítja ki a véleményét.

Ha tudjuk, hogy olyan benyomást keltünk, amilyet szeretnénk, nyugod-
tak lehetünk afelôl, hogy megfelelô képet közvetítettünk mások számára. 
Ilyenkor sem az elfogadás, sem az elutasítás nem alapul téves megítélésen. 
Ellenôrzésünk alá vonhatjuk emberi kapcsolataink alakulását, fejlôdésük 
irányát és módját. Ha egy kicsit kiigazítjuk a stílusunkat, az emberek po-
zitívabban viszonyulnak hozzánk, és a mindennapi találkozásokban is na-
gyobb élvezetre lelhetünk. Magabiztosabbá válhatunk az új helyzetekben, 
sôt a semleges vagy negatív interakciót is befolyásolhatjuk úgy, hogy az a 
magunk és új ismerôsünk kölcsönös megelégedésére szolgáljon. Ezen túl 
képesek leszünk arra, hogy együtt érezzünk azokkal, akik az elsô találkozás-
kor nem jól kommunikálnak, és el is tudjuk fogadni ôket. 

Amit nem tudhatunk

Magunkat nem mindig olyannak érzékeljük, mint a külsô szemlélôk. 
Egyesek nem igazán találják érdekesnek és vonzónak önmagukat, pedig 
mások annak tartják ôket. Sokan azonban inkább jobb színben látják saját 
személyiségüket és személyes fellépésüket. Könnyû nem észrevenni a fo-
gyatékosságokat. Tapasztalataink szerint az emberek többsége megfelelô és 
pozitív jelzéseket küld, ugyanakkor vannak „vakfoltjaik”, vagyis küldenek 
olyan nem szándékolt üzeneteket, amelyek másokat elriasztanak.
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Mielôtt a kedves Olvasó tovább haladna a könyvben, kérjük, végez-
ze el az itt következô önértékelést! Olvassa el az alábbi táblázatban felso-
rolt viselkedésformákat, és döntse el, melyek azok, amelyek rendszeresen 
elôfordulnak Önnel, melyek azok, amelyek idônként, és amelyek csak rit-
kán! Pipálja ki azt a mezôt, amelyik megfelel az önértékelésének!

Figyelje meg az üzeneteket, amelyeket ezek a viselkedések közvetítenek 
másoknak! Az elsô négy viselkedés pozitív, a második négy negatív üzene-
tet közvetít. Könyvünk II. részében (Az elsô benyomás hét alapeleme) rész-
letesen tárgyaljuk ezeket a viselkedésformákat, és azt is, milyen érzéseket 
keltenek másokban.

A II. rész minden fejezetének végén hasonló táblázat található. Ezek alap-
ján értékelheti saját viselkedését. Minél több táblázatot tölt ki a kedves Olva-
só, minél több választ pipál ki, és minél több jegyzetet készít, annál inkább 
megérti saját elsô benyomást keltô viselkedésmintáját.

1. táblázat Az elsô benyomást meghatározó viselkedésminták

Amikor elôször találkozom valakivel, Rend szeresen Idônként Ritkán

mosolygok rá, és felé hajolok beszéd közben?

a beszélgetôpartneremével azonos tempóban 
beszélek?

a testbeszédem biztatást fejez ki?

megosztom az érzékenységeimet vagy 
a sebezhetô pontjaimat?

mondok magamról önszántamból olyan, 
jó benyomást keltô dolgokat, amelyeket 
mindenképpen tudatni szeretnék másokkal?

azzal kezdem-e a beszélgetést, amin épp 
jár az agyam?

a saját különleges tulajdonságaim 
bemutatására összpontosítok?

törekszem arra, hogy a társadalmi és 
gazdasági sikereimrôl beszéljek?
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A könyv szerkezete

Az I. rész az elsô benyomás pszichológiájáról szól – arról, hogyan alakul ki, 
mire támaszkodnak az emberek a másik megítélése során, és miért olyan 
fontos. A II. rész az elsô benyomás hét alapelemét tárgyalja. A III. rész azt 
mutatja be, miként alkothatjuk meg a tanultak szintézisét, és hogyan vál-
toztathatunk az elsô benyomást kialakító stílusunkon.

Hogyan olvassuk a könyvet?

Kétféleképpen olvashatjuk ezt a könyvet, és mindkét mód eredményre ve-
zet. Akinek tetszik, amit képviselünk, és érdeklôdik a pszichológia iránt, 
annak érdemes a könyvet az eredeti szerkezet szerint olvasnia, a pszicholó-
giai résszel kezdve, majd az alapelemek részletezésével folytatnia. Aki azon-
ban gyakorlatiasabb elme, és önmagáról szeretne minél elôbb ismereteket 
szerezni, az ugorja át a pszichológiai részt és csapjon a közepébe, kezdje 
rögtön a II. résszel, Az elsô benyomás hét alapelemével! Azután még mindig 
vissza lehet térni a pszichológiai részhez.

Hogyan lehet a legtöbbet tanulni ebbôl a könyvbôl?

1.  Tekintsünk magunkra nyitottan, tárgyilagosan és elfogulatlanul! Önma-
gunkra összpontosítsunk, ne mások értékelésére és megváltoztatására! 
Mindig könnyebb meglátni az elsô benyomás „hibáit” másokban, mint 
önmagunkban. Mindenki ismer „valakit”, aki túl sokat vagy túl részle-
tesen beszél. A példákat tanulmányozva a kedves Olvasó valószínûleg 
hamar megtalálja a párhuzamot egyes ismerôseivel. Ugyanakkor má-
soknak talán éppen ô jut az eszébe e könyvet olvasva, olyan jellemzôi 
alapján, amelyeken átsiklik, ha nem refl ektál önmagára és nem gon-
dolkodik önmagán. Ám aki hozzászokik a gondolathoz, hogy – mint 
mindenki más – idônként ô is „idegesítô” mások számára, az sokat 
tanulhat.
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2.  Önértékelés, menet közben. Könyvünkben számos információt közlünk, 
ezért hasznos lehet minden részen elgondolkodni, és minden fejezet 
után elvégezni az önértékelést, és csak utána továbbmenni. Érdemes ki-
tölteni a táblázatokat, hogy megtudjuk, az egyes viselkedések rendszere-
sen, idônként vagy ritkán jellemzôk ránk. Vannak, akik nem szeretnek 
könyvbe fi rkálni ! ha a kedves Olvasó is közéjük tartozik, letöltheti a 
táblázatokat a www.fi rstimpressionsconsulting.com honlapról. Fontos, 
hogy megjegyezzük, mi az, ami jól megy, hogy bízzunk az erôsségeinkben 
és tudatában legyünk a rossz üzeneteket hordozó viselkedéseknek. A III., 
Stílusváltás az elsô benyomás kialakításában címû részben áttekintjük az 
önértékeléseket, és a táblázatokra visszautalva kiemeljük azt a néhány 
dolgot, amin érdemes volna javítani.

3.  A tanultakat azonnal alkalmazzuk!  Igyekezzünk minél hamarabb a gya-
korlatban kamatoztatni új ismereteinket! Azt fogjuk tapasztalni, hogy 
némi fi nomhangolás is egészen megváltoztatja a többiek reakcióját. 
Azt reméljük, hogy mire a kedves Olvasó könyvünk végére ér, már a 
mindennapi helyzetekben is érzékelni fogja, hogy másképp reagálnak a 
viselkedésére az emberek. Azt is reméljük, hogy magabiztosabbá válik, 
elégedettebb lesz önmagával abban a tekintetben, hogy milyen elsô be-
nyomást tud másokban kialakítani, legyen szó jelentéktelen találkozásról 
vagy mindent eldöntô megbeszélésrôl; s hogy e tanulási folyamat során 
érzékenyebbé válik mások ítélete iránt és biztosabban felismeri ôket.

4.  Barátunkkal közösen olvassuk a könyvet! Egy-egy fejezet elolvasása után 
adjuk át a könyvet egy jó barátunknak! Kérjük meg, hogy mutasson 
rá az adott fejezetben tárgyalt tulajdonságok közül gyengeségeinkre és 
erôsségeinkre! Amikor a benyomásokat megosztjuk egymással, termé-
szetesen megfelelôen kell fogalmaznunk, nehogy bárkit is megbántsunk 
véleményünkkel.  Errôl a 11. fejezetben bôvebben lesz szó. Ha megoszt-
juk tapasztalatainkat egy barátunkkal, akkor ez a könyv segíthet abban, 
hogy észrevegyük a különbséget aközött, amilyennek mi látjuk magun-
kat, illetve amilyennek mások látnak bennünket.
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