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O avtorju

Edvard Kadič, strokovnjak za komunikacijo in osebnostni razvoj, je
predavatelj, mentor, svetovalec in avtor več knjig, med drugim tudi uspešnic
Govorica telesa in osebna karizma ter Zapeljevanje, priročnik za moške.
Večino časa se ukvarja s praktično pomočjo posameznikom in podjetjem pri
razvoju samozavesti, samopodobe, osebne karizme, zastavljanju in doseganju
ciljev ter izboljšanju medsebojne komunikacije na različnih področjih
delovanja (vodenje, odnosi med spoloma ipd.).
Področje neverbalne komunikacije mu je še posebej blizu. Razumevanje
neverbalne komunikacije, po njegovih besedah, odpira vrata v razumevanje
emocionalnega ozadja našega delovanja, odkriva nezavedne ovire na naši poti
in omogoča konkretno osredotočanje na izzive, s katerimi se je potrebno
soočiti na poti do uresničitve osebnih ali poslovnih ciljev.
Živi in dela v Ljubljani, predava pa v slovenskem, hrvaškem, srpskem in
angleškem jeziku.
Kontakt: info@EdvardKadic.com ali GSM: 031/349-777
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***
Znameniti izrek: „Le enkrat imaš možnost za prvi vtis“, je še kako resničen.
Različne znanstvene raziskave kažejo, da se prvi vtis ustvari v prvih nekaj
desetinkah sekunde našega srečanja z drugimi. Ta vtis potem določa večino
obnašanja, razumevanja in ustvarjanja sodb, v nadaljnem razvoju našega
odnosa z drugim.
Znanstvene raziskave na tem področju tudi kažejo, da je ustvarjeni prvi vtis
izjemno trdovraten. To predvsem pomeni, da ga kasneje zelo težko
spremenimo. Večinoma ga v nadaljevanju zgolj nekoliko prilagodimo.
Iz omenjenega izhaja, da je dober prvi vtis izjemno pomemben za našo
uspešnost na vseh področjih v življenju. Še posebej tistih, kjer smo kasneje
tudi v fizičnem stiku z drugimi.
V nadaljevanju se bom posvetil predvsem konkretnim nasvetom in strategijam,
s pomočjo katerih si boste lahko hitro pomagali pri doseganju ciljev oz.
povečali stopnjo uspešnosti v svojem življenju.
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I. OSEBNA NARAVNANOST PRI PRVEM VTISU
1. PRVI VTIS JE POMEMBEN. V prvih nekaj sekundah (cca 20 sekund),
razvijemo od osem do dvanajst predpostavk oz. mnenj o ljudeh. Če ne
boste že ob prvem stiku naredili dobrega vtisa, bo z vsako naslednjo
sekundo težje spremeniti mnenje o vas. Vsaka sprememba mnenja
namreč predstavlja napor oz. potrebo po dodatni količini energije.
Nasvet: Odločite se, kakšna predstavo naj si o vas ustvarijo ljudje.
Naj bo takšna, ki je skladna z vašimi cilji v življenju.
2. SPOŠTOVANJE. Pogovore pričenjajte letom in statusu primerno. Če
imate opravka s starejšimi ljudmi, obvezno uporabljajte formalni
pozdrav, besedo gospod oz. gospa pred priimkom ter priimek. Ljudje
vam bodo hitro sami dali vedeti, kako se počutijo pri formalnem
naslavljanju in ali je bolje preiti na manj formalno naslavljanje ali ne.
Nasvet: Pozdravljajte z „Dober dan“, nato pa bodite pozorni na
reakcijo sogovornika oz. sogovornice. Izogibajte se izrazom „živijo“,
„serbus“ ipd., še posebej v formalnem okolju. Veliko ljudi v srednjih
letih je npr. izjemno občutljivih na natakarje, ki jih pozdravijo z
„Živijo, kaj boš?“ Kot radi rečejo v prispodobi: „Krav pa res nismo
pasli skupaj.“
3. ENTUZIAZEM. Govorite z entuziazmom tj. pozitivno, nabito s čustvi in
energijo. Večina pozdravov je med prvim vtisom žal precej monotona in
gredo hitro v pozabo.
Nasvet: Bodite pozorni na srečanja z ljudmi, kjer bo entuziazem
opazen. Opazujte, kaj počnejo, kako pristopijo in kakšen je njihov
glas. Vadite takšen pristop in ne pozabite na svojo glasnost. Bodite
nekoliko glasnejši, kot ste običajno med pogovorom.
4. BODITE TO, KAR STE. Ne posnemajte drugih, temveč si dovolite biti
to, kar ste. Od drugih se zgolj učite. Ni hujšega, kot stik z nekom, ki se
za vsako ceno trudi biti nekdo drug. Zelo hitro namreč ugotovite, da je s
sogovornikom nekaj „narobe“ in od tega trenutka dalje je njegova oz.
njena kredibilnost zelo omajana.
Nasvet: Bodite blagi do sebe. Nihče se še ni pameten rodil in nihče ni
brez vaje opravil vseh stikov s soljudmi brez napake. Ljudje delamo
napake in spodrsljaje zato, da se iz njih kaj naučimo in ne zato, da se
z njimi obremenjujemo.
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5. VIZUALIZACIJA. Vizualizirajte se kot uspešno osebo. Če si takšni
vrhunski športniki, kot je npr. naš olimpijski prvak Primož Kozmus,
pomagajo z vizualizacijo do vrhunskih rezultatov, zakaj si nebi tudi vi?
Uporaba vizualizacije in njena učinkovitost pri doseganju rezultatov,
dokazano daje rezultate.
Nasvet: Zaprite oči in si v mislih ustvarite sliko sebe med popolnim
srečanjem, na katerega se pripravljate. V mislih se morate videti,
kako odlično izgledate, slišati, kako izgovarjate prave besede in
začutiti pozitivno naravnanost, ki veje iz vas in osebe, s katero se
boste srečali.
6. VNAPREJŠNJE SODBE. Izogibajte se sodbam vnaprej ter raznim
pomislekom glede let, narodnosti, zakonskem stanu, obleki, barvi kože
ipd.. Še posebej bodite pozorni na svoje predsodke, če se dnevno
srečujete z večjim številom nepoznanih ljudi. Ni tako malo primerov npr.
v prodaji, kjer je neprimerno obnašanje do stranke zaradi npr. mnenja o
neprimernem izgledu stranke, vodilo do izgube prodaje.
Nasvet: Obstaja simpatičen izrek: „Sto ljudi, sto čudi“. Z drugimi
besedami, ljudje smo si različni in nikjer ne piše, da naša obstoječa
prepričanja o ljudeh vedno držijo. Sprejmite to dejstvo čim prej in na
takšen način izstopite iz okvirov svojih prepričanj.
7. ZAUPANJE VASE. Zaupajte vase oz. v svoj izdelek ali storitev, če gre za
poslovno okolje. Ljudje smo si različni, imamo različne potrebe in
uporabljamo različne izdelke in storitve. Velja, da ljudje čutijo, ali
zaupamo vase oz. svoj izdelek (storitev) ali ne.
Nasvet: Razumeti moramo, da smo prav mi (vsakdo med nami) prava
dodana vrednost temu svetu. Brez nas bi bil ta svet veliko bolj
siromašen in monoton. Smiselno enako velja to tudi za naše izdelke
ali storitve.
8. PRITOŽEVANJE. Takoj se nehajte pritoževati. Vsak dan imate namreč
na voljo določeno količino energije. Če jo boste trošili napačno, se bo to
slej ko prej odrazilo na vaših rezultatih. Če pa boste že ob prvem stiku z
ljudmi negativno naravnani, boste ustvarili tudi temu primeren vtis.
Nasvet: Osredotočite se na stvari, ki jih lahko nadzorujete. Stvarem,
na katere nimate veliko vpliva, ne posvečajte veliko pozornosti.
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9. USTVARJANJE ZAUPANJA. Čas med prvim stikom izkoristite zato, da
ustvarite čim večjo mero zaupanja. Če ne bo prišlo do zaupanja, bodo
vaši napori v nadaljevanju stika pogosto usmerjeni prav v spremembo
nezaupanja do vas. Potrošili boste veliko energije, uspeh pa je že vnaprej
precej vprašljiv.
Nasvet: Če ne poznate odgovora na vprašanje, to povejte. Bodite
iskreni v svojih odgovorih. Ves čas.
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II. VERBALNA KOMUNIKACIJA PRI PRVEM VTISU
10.
GLAS. Kadar so ljudje nervozni, se njihov glas poviša za kakšno
oktavo ali dve, običajno pa začnejo tudi nekoliko hitreje govoriti. V
skrajnih primerih se pojavi odkašljevanje in celo tresenje glasu.
Nasvet: Poslušajte svoj glas, ko se pogovarjate s prijatelji. Postanite
pozorni na višino svojega glasu ter hitrost govorjenja. Danes ima
večina mobilnih telefonov snemalnike. Posnemite se in se poslušajte.
11.
KRAMLJANJE. Razvijte svojo sposobnost kramljanja. Za odličen
prvi stik je sposobnost neobveznega kramljanja zelo pomembna. Gre za
sposobnost kramljati s komerkoli kjerkoli tako, da ni neprijetno ne vam
in ne sogovorniku.
Nasvet: V miru si vnaprej izberite dve ali tri pozitivne teme, o katerih
boste (vedno) kramljali. Zelo primerni so športni dosežki (vaši,
nacionalni), kulturni dogodki, včasih tudi utrinki na področju estrade
(koncerti, razstave ipd.). Izogibajte se politike, dogodkov iz črne
kronike in govorjenja šal. Če je smešno vam, še ni nujno, da bo
smešno tudi ostalim.
12.
PRIPRAVLJENOST. V različnih situacijah je dobro uporabljati
različne uvodne stavke. Predvsem se moramo biti sposobni prilagoditi
dani situaciji. Ljudje smo različni, prav tako tudi situacije.
Nasvet: Uspeh ni nikoli posledica naključja. Pripravite se vnaprej. V
mislih preigrajte različne situacije in pomislite na konkretne situacije,
v katerih ste se znašli v zadnjih 12-ih mesecih. Ugotovili boste, da se
določeni tipi situacij ponavljajo (npr. prihod strank, spoznavanja na
zabavah ipd.) in vsaj za njih razvijte primerne uvodne nagovore.
13.
„DOBER DAN, KAKO STE?“ Gre za zelo pogosto uporabljeno
frazo ob srečanjih. V veliki večini primerov boste dobili odgovor
„Dobro.“ Si res želite, da bo prvi vtis o vas dolgočasen, običajen in bled?
Seveda ne. Tudi zato berete to knjižico, da boste ustvarili odličen prvi
vtis.
Nasvet: Izogibajte se omenjene fraze in si ustvarite sebi primerno.
Takšno, za katero boste ugotovili, da se nanjo ljudje pozitivno
odzivajo in da jih lahko hitro zapletete v prijetno neobvezno
kramljanje.
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14.
„ELEVATOR PITCH“. Razvijte kratko, a učinkovito predstavitev o
sebi oz. svojemu delu. Izraz „elevator pitch“ izhaja iz angleščine, gre pa
za idejo, da naj bi se bil vsakdo sposoben učinkovito predstaviti med eno
samo vožnjo z dvigalom. (elevator = angl. dvigalo)
Nasvet: Nagovor mora biti kratek, jedrnat, v sogovorniku pa mora
sprožiti željo po tem, da vas bolje spozna. Vaše delo, vaš način
razmišljanja, vaše rezultate …
15.
TELEFON. Razvijte vesel, prijeten in sproščen telefonski pozdrav.
Še posebej, če se npr. ukvarjate s prodajo. Vaše obnašanje po telefonu je
v bistvu samo izraz vaše celotne podobe, katera pa se izraža brez
govorice telesa.
Nasvet: Uporabljajte snemalnik na telefonu ali telefonsko tajnico.
Posnemite se, naredite več različic in izberite tisto, ki vam je posebej
všeč. Nato pa jo tudi uporabljajte.
16.
ELEKTRONSKA POŠTA. Pri prvih stikih po elektronski pošti
velja načelo, da je manj več. Danes ljudje dnevno prejemamo precej
velike količine različne elektronske pošte, zato vedno manj ljudi tudi
bere sporočila v celoti.
Nasvet: Držite se načela „manj je več“. Pazite na naslov, da je
zanimiv, sporočilo pa naj s čim manj besedami pove bistvo. Če menite,
da tega ne morete ali ne znate storiti, se čim prej udeležite kakšnega
tečaja ali seminarja na to temo in se bolje seznanite z zakonitostmi, ki
se jih je dobro držati na tem področju.
17.
DRUŽABNA OMREŽJA. Moč družabnih omrežij je iz dneva v dan
večja. Vedno več ljudi spoznava možnosti, ki jih nudijo tovrstna omrežja
tako v smislu spoznavanja drugih, kot tudi druženja, promocije izdelkov
ali storitev ipd..
Nasvet: V virtualnem svetu ustvarite prijetno in iskreno okolje,
kamor ljudje radi zaidejo v okviru svojih iskanj ali želje po navezavi
stikov. Uporabljajte slike visoke resolucije, vaši nagovori pa naj bodo
primerno neposredni.
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III. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA PRI PRVEM VTISU
18.
ZUNANJI VIDEZ. Ljudje nas sodijo po našem videzu. Naj se sliši
še tako čudno, vendar smo na nek način tudi svoj lasten izdelek. Še kako
je pomembno, v kaj smo „zapakirani“.
Nasvet: Moški pazite na urejenost dlak na glavi (lasje, brada, brki),
ženske na ličila. Pri oblačilih velja, da se moramo z oblačili prilagoditi
okolju, v katerem se nahajamo. V poslovnem okolju se moramo npr.
obvezno oblačiti poslovnim običajem primerno (obleka, kravata,
kostim ipd.), ob tem pa nam ni potrebno za vsako ceno kupovati
najdražjih oblačil.
19.
GOVORICA TELESA. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
usklajenosti med verbalno in neverbalno komunikacijo. V trenutku, ko
sogovornik zazna razliko med izražanjem skozi govorico telesa in
izražanjem z besedami, bo naša kredibilnost splavala po vodi.
Nasvet: Vadite pred ogledalom in se opazujte, ali npr. med
pozdravljanjem, delujete umetno ali naravno. Opazujte izraz na
ustnicah, oči, naklon telesa, postavitev vaših stopal. Cilj je, da se
boste med pravim pozdravljanjem zavedali dogajanja in sčasoma
postali popolnoma sproščeni.
20.
NASMEH. Vaš nasmeh mora izžarevati voljo do življenja, toplino
in samozavest. Iskren nasmeh bo, v ljudeh okoli vas, sprožil občutja
sprejetosti in ljudje se bodo ob vas počutili dobro. Pri iskrenem nasmehu
se smejijo tudi oči, pri lažnem oz. narejenem nasmehu pa se smejijo le
usta.
Nasvet: Nasmeh vadite pred ogledalom. Prosite prijatelje, da ocenijo
vaš nasmeh, njihove pripombe pa vzemite resno in jih upoštevajte.
21.
ROKOVANJE. Med prvim stikom je rokovanje izjemno pomembno
dejanje, saj je pogosto prav rokovanje edini fizični stik z osebo, s katero
se spoznavamo.
Nasvet: Rokujemo se tako, da se nasmehnemo, vzpostavimo očesni
stik, pozdravimo in/ali se predstavimo. Naša dlan vedno nasede do
konca v sogovornikovo, stisk je čvrst a ne premočen, roko pa
zanihamo dvakrat do trikrat.
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22.
OČESNI STIK. Dober očesni stik ljudem sporoča, da vas res
zanimajo. Včasih je težko vzdržati očesni stik dlje časa, še posebej z
ljudmi, ki so ali agresivni ali pa jih razumemo kot nam nadrejene.
Podoben problem kratkega očesnega stika se pojavlja tudi pri moških v
stiku z ženskami, ki so jim všeč.
Nasvet: S pogledom potujmo iz enega v drugo oko sogovornika, nato
v namišljeno točko sredi čela in nato spet nazaj v prvo oko. S takšnim
potovanjem pogleda po namišljenem trikotniku, bomo sprostili našo
notranjo napetost, ki nas sili v umik pogleda. Vzdržali bomo pogled
proti očem sogovornika, ob tem pa sogovornik našega potovanja, s
pogledom po namišljenem trikotniku, ne bo opazil.
23.
DRŽA TELESA. Stojte zravnano, pogled naj bo usmerjen
naravnost (nikakor ne proti tlem), koraki so lahko tudi za odtenek daljši
kot običajno. Ne naslanjajte se na stene, vrata, stole ipd.
Nasvet: Zamislite si, kako bi bilo, če bi vam nekdo po hrbtu zlil
kozarec hladne (ne mrzle!) vode. Rahlo bi se v ramenih zategnili
nazaj in navzdol, telo pa bi se na takšen način tudi poravnalo.
24.
FIZIČNA KONDICIJA. Telovadba naj bo sestavni del vašega
življenja. Telo je naše „vozilo“ v tem svetu in ima svoje fizične zakonitosti
in zahteve. Redna vadba je, ob prehrani in higieni, zagotovo ena od
najpomembnejših za vaše normalno, zdravo delovanje.
Nasvet: Naredite si načrt. Začnite počasi, poslušajte se kaj vam paše
in kaj ne, ob tem pa se posvetujte s kakšnim strokovnjakom o tem,
kako in kaj je najbolj primerno za vas. Še posebej, če vas kaj boli,
imate kakšno poškodbo ali drugačne težave fizične narave.
25.
TELESNE VONJAVE. Večini nekadilcev je vonj po cigaretah
moteč, cigaretni zadah pa odbijajoč. Premočan parfum lahko hitro sproži
nelagodje, sčasoma tudi nervozo in slabost, še posebej če nam vonj ni
všeč. Enako velja tudi za vonj po znoju.
Nasvet: Poskrbite za ustno higieno, parfum uporabljajte po načelu
„manj je več“, v žepu, predalu avtomobila ali na delovnem mestu, pa
imejte pri roki kakšen mint bonbonček. Izogibajte se žvečilk. V
primeru, da vas pograbi nervoza, bo namreč žvečenje še bolj
intenzivno in vaša nervoza tako samo še bolj očitna.
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26.
POČITEK. Počitek je v našem primeru pomemben predvsem zato,
da ste lahko ves čas čim bolj pozorni na svoje obnašanje in govorjenje,
ter ob tem seveda na odzivanje sogovornika. Utrujeni boste hitro
reagirali drugače, kot bi si želeli.
Nasvet: Svoj urnik si organizirajte tako, da boste imeli nekaj časa
samo zase. Meditacija, sprehod ali delo na vrtu, vam bo pomagala
hitreje in trajneje napolniti vaše zaloge energije, ki jih potrebujete v
stiku z drugimi. Seveda pa ob tem ne pozabite na dovolj veliko
količino spanca, ki ga potrebujete vsak dan.
27.
SPOŠTUJTE ČAS. Svoj in sogovornikov. Večini ljudi se danes ves
čas nekam mudi. Izogibajte se potrati časa z informacijami, ki bi
sogovornika utrujale, dolgočasile. Večinoma torej z informacijami, ki
niso povezane z njihovimi potrebami ali željami.
Nasvet: Opazujte sogovornikovo govorico telesa. Večina ljudi bo
oddajala signale, preko katerih lahko zaključite, da se jim mudi.
Pogledujejo npr. na uro ali na telefon (kjer gledajo na uro).
28.
POZITIVNO MANIPULIRAJTE Z LJUDMI. Ljudem je med prvim
stikom pogosto nekoliko neprijetno. Iščite načine, kako boste ljudem
pomagali, da se bodo v vaši družbi čim hitreje sprostili in se počutili res
dobro.
Nasvet: Uporabljajte znanje s področja govorice telesa. Dajte jim npr.
kaj v roke, pomagajte jim, da bodo razklenili roke in navidezno odprli
pot do srca.
***
29.
UNIKAT. Če želite polno žareti in trajno ustvarjati dobre prve
vtise, morate neprestano preizkušati nove strategije in tehnike
ustvarjanja dobrega vtisa. Nimate druge izbire. Vsaj toliko časa, da
boste dosegli deset odličnih vtisov v desetih zaporednih primerih.
Nasvet: Eksperimentirajte. Testirajte. Tvegajte. Stopite korak ven iz
svoje cone udobja. Pogumno.
30.
VAJA. Ponovimo še enkrat, uspeh ni nikoli naključje. Če želite
imeti ustvarjanje vtisa o sebi pod nadzorom, je potrebno nekaj
vztrajnosti. Glede na to, da danes večina ljudi misli, da je uspeh v
življenju posledica spleta nekakšnih srečnih naključij, boste že z zelo
malo vaje izstopili iz povprečja.
Nasvet: Vaja, vaja,vaja … in še enkrat vaja.
© Edvard Kadič – Zavod za napredne študije Delta – info@zavod-delta.org – 031/349-777

30 nasvetov za dober prvi vtis

© Edvard Kadič – Zavod za napredne študije Delta – info@zavod-delta.org – 031/349-777

14

30 nasvetov za dober prvi vtis

15

Vseh 30 nasvetov boste v takšnih ali drugačnih oblikah zasledili v mojih
knjigah, še posebej v:
Knjiga Govorica telesa in osebna karizma je
priročnik za
vse, ki želijo izboljšati svoje
razumevanje govorice telesa, ob tem pa tudi okrepiti
žar svoje osebne karizme.
Knjiga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je
povdarek na
razumevanju govorice telesa, na voljo
je tudi preko 100
nazornih fotografij. V drugem
delu je poudarek na posameznih vidikih
osebne
karizme, tretji del pa je preplet prvid dveh delov
skozi praktične situacije in konkretne nasvete.
Če si želite znanje o razumevanju govorice telesa
poglobiti, vam ob branju knjige, priporočam tudi obisk
delavnic: www.GovoricaTelesa.si
ISBN: 978-961-934-690-7
Tehnični podatki: 207 strani, 130 fotografij
Cena: 25,90 eur

Knjiga Zapeljevanje, priročnik za moške, je
priročnik namenjen v prvi vrsti moškim in sicer za
uspešno komunikacijo s predstavnicami ženskega
spola. Obravnava proces zapeljevanja, ki ga avtor
razume, kot uvod v izgradnjo dobrih odnosov med
moškim in žensko.
Knjigo sestavlja pet poglavij, ki obravnavajo celoten
proces zapeljevanja. Od razumevanja uvodnih pojmov,
pravih lokacij za srečanja z dekleti, razumevanja prve
minute, verbalne komunikacije in različnih tehnik,
neverbalne komunikacije, kjer je s pomočjo več kot 130
fotografij predstavjeno obnašanje v konkretnih
situacijah, zapeljevanje preko facebook-a, kam na prvi
zmenek, kako se primerno obleči itd.
Več na: www.Zapeljevanje.com
ISBN: 978-961-934-691-4
Tehnični podatki: B5 format, 304 strani, 110 fotografij
Cena: 25,90 eur
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O Zavodu Delta in Life Coachingu

Zavod za napredne študije Delta je zasebna
neprofitna organizacija. Ukvarja se z raziskavami in
razvojem na področju človeškega potenciala.
Pozornost Zavoda Delta je usmerjena v znanja, ki so
pogosto spregledana zaradi težje dokazljivosti z
obstoječimi metodami in okvirji razumevanja, ali pa je
njihova uporabna vrednost tako velika, da bi lahko
neposredno
ogrozila
pridobljene
privilegije
posameznikov ali inštitucij znotraj ti. formalnega
sistema izobraževanja.
Več na: www.zavod-delta.org

Delta Life Coaching Akademija je program za
vse, ki se želijo udeležiti vrhunskega life coachinga
ter s tem ustrezno ali spremeniti ali ponastaviti tok
svojega življenja v smer, ko je doseganje rezultatov
lažje, zavedanje o življenju globlje, veselje in
navdušenost nad življenjem pa večja.
Program pa je namenjen tudi vsem, ki želijo aktivno
delati na področju life coachinga. Slušatelji
pridobijo tudi Certifikat in naziv: „Life Coach“.
Več na: www.deltacoach.net

***
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