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 Rozdział 5   

DLACZEGO OSZUKUJEMY SIĘ  
WZAJEMNIE

Ludzie nie mog! uwierzy", #e tak $atwo  
nimi manipulowa" i%ich kontrolowa".  
W$a&nie dlatego tak $atwo nimi manipulowa" 
i%ich kontrolowa".

Wilson Bryan Key

Na czym polega manipulacja?  
Czy to zawsze coś złego?

Pora spowa!nie" na chwil#. Odpowied$ na drugie pytanie 
brzmi: nie zawsze. Wszelkie relacje zawieraj% elementy wp&y-
wu i'przekonywania. To naturalne, prawda? M%! negocjuje 
z' !on%, bo chce jecha" na ryby. (on# nagle zaczyna bole" 
g&owa, kiedy m%! chce, by wybrali si# na grilla do jego bra-
ta. Niewinne przyk&ady, niekiedy irytuj%ce, ale jak wszyscy 
wiemy'– powszechne. Stanowi% cz#)" gry spo&ecznej, w'której 
uczestniczymy ka!dego dnia.

Rozwa!my aspekty pozytywne. Lekarz chce, by) zmieni& 
diet# na zdrowsz%. Martwi si# o'ciebie. Nauczyciele staraj% si# 
przekona" nasze dzieci, !e szko&# trzeba traktowa" powa!nie. 
Rodzice zach#caj% te same dzieci do odrabiania lekcji i'zdoby-
wania dobrych ocen, obiecuj%c im pieni%dze. Wychowywanie 
potomstwa to d&ugie lata nieustaj%cego wywierania wp&ywu. 
Ale przynajmniej w'zbo!nym celu. Taki rodzaj silnego nak&a-
niania zak&ada, !e zale!y ci na tym, na kogo nacis kasz. Mam 
dobre intencje. Chc# dla ciebie jak najlepiej.

Zajrzyjmy do s&ownika synonimów. Dla s&owa „mani-
pulacja” podsuwa mi#dzy innymi nast#puj%ce okre)lenia: 
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dzia&anie, okpienie, przekonywanie i' dyrygowanie*. Mani-
pulacja polega na )wiadomym zmienianiu (lub usi&owaniu 
przeprowadzenia zmian) rzeczywisto)ci tak, by s&u!y&a celom 
manipuluj%cego. Samo s&owo mo!e nie by" nacechowane du-
!ym &adunkiem emocjonalnym, jednak s&ysz%c o'manipulo-
waniu psychik%, wi#kszo)" osób skupia si# na skojarzeniach 
negatywnych. (Tylko spróbuj przedstawi" narzeczon% w'na-
st#puj%cy sposób: „Lisa jest ósmym cudem )wiata, jest )liczna 
i' sprawia, !e du!o si# )miej#. To wspania&a manipulatorka”. 
Raczej nie wzbudzi sympatii).

Oznacza to, !e manipulator stosuje oszuka*cze metody, 
na przyk&ad po to, by kto) zmieni& zdanie w'danej sprawie, 
a' zarazem nie ujawnia prawdziwego celu swego dzia&ania. 
Z'regu&y egoistycznego.

Je)li staram si# przekona" kogo), by po!yczy& mi pieni%dze, 
a' jednocze)nie nie mam najmniejszego zamiaru ich zwraca", 
stosuj# manipulacj# negatywn%. Co zyskuj#? To oczywiste: 
mam pieni%dze i'nie musz# ich oddawa"; +:, dla mnie.

Je)li pocieszam, zach#cam i'wychwalam kogo), psycholodzy 
mog% to oceni" jako manipulacj# pozytywn%: próbuj# sprawi", 
by dana osoba poczu&a si# lepiej. Te! mam jasny cel: je)li !ona 
b#dzie w' dobrym humorze, to wreszcie przygotuje kolacj#, 
i'nie b#d# musia& sam gotowa". Jednak podobne sytuacje nazy-
wam raczej „wp&ywaniem na kogo)”, a'nie manipulacj%.

Kiedy dzieci chc% poprosi" o'co), na co starsi z'pewno)ci% 
si# nie zgodz%, najpierw przymilaj% si# rodzicom albo przez 
nikogo nie namawiane wyjmuj% naczynia ze zmywarki. Ko-
bieta kokietuje m#!a, bo chce, !eby poszli na niedzielny obiad 
do jej rodziny. M#!czyzna zaklina si#, !e sko*czy sprz%tanie 
gara!u, bo chce wyskoczy" na miasto z'kumplami. 

B%d$my uczciwi. Wi#kszo)" z'nas by&a lub jest wykorzysty-
wana, jak nie tu, to tam. Ka!dy zetkn%& si# z'kim), kto zadba&, 

* W' polskim s&owniku b#d% to: oszustwo, socjotechnika, demagogia, 
indoktrynacja, za: Wielki s$ownik wyrazów bliskoznacznych PWN, pod red.  
M. Ba*ko, Warszawa -,+, (przyp. red.).
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by co) zyska" naszym kosztem. Mo!e chodzi" o'drobiazgi. Ko-
lega z'pracy zawsze prosi o'pomoc, bo nie potrafi dotrzymy-
wa" terminów, ale sam nigdy nikomu nie pomaga. Albo s%siad, 
który umie tak si# przymówi", !e wci%! po!yczamy mu to czy 
owo, cho" nigdy niczego nie oddaje. Oni wiedz%, !e jeste)my 
zbyt uprzejmi, by zrobi" afer#. Pewnie'– jak ja'– wiele razy si#-
ga&e) po portfel, poniewa! kto) potrafi& ci# przekona", !e powi-
niene). Zreszt% czasami naj&atwiej jest nie oponowa".

Też tak postępujesz! Przyznaj się!

Skoro ju! tak szczerze sobie gaw#dzimy, to przyznajmy: ka!-
dy kiedy) kogo) wykorzysta&. Tylko !e punkt widzenia zale!y 
od punktu siedzenia. Nigdy nie wys&ugiwa&e) si# kim), cho" 
sam mog&e) co) za&atwi"? Ale wygodniej powiedzie", !e nie 
mia&e) czasu. Albo na rodzinnym urlopie za granic% wypi&e) 
rano drinka. I't&umaczy&e), !e to na !o&%dek. A'prawda by&a 
taka, !e po prostu… mia&e) ochot# na drinka. To przyk&ady 
wp&ywania na innych. Bo staramy si# zmienia" sposób my-
)lenia innych. To fakt i'nie ma co zaprzecza". Kiedy pisz# ten 
tekst, chc#, by)cie wykrzykn#li: „Racja! Jest dok&adnie tak, 
jak pisze!”. To te! jaka) forma wywierania wp&ywu. Chc#,  
by)cie si# ze mn% zgadzali.

Mo!na powiedzie", !e takie codzienne wywieranie wp&y-
wu jest ca&kiem niewinne i'nikomu nie szkodzi. Wi#kszo)" 
z'nas nie uciek&aby si# do powa!nych manipulacji, na przy-
k&ad do przekonania jakiego) bankowca, by zdradzi& nam 
zabezpieczenia skarbca. I'szyfr do sejfu oczywi)cie.

Manipulacja psychiczna, która le!y na drugim biegunie, 
polega na stosowaniu socjotechniki w'celu zmiany czyjego) 
zachowania za pomoc% ukrytych lub oszuka*czych metod 
czy wr#cz naruszania granic etycznych i' psychicznych. Po-
niewa! w' tym uk&adzie silniejszy jest ten, kto manipuluje 
(zawsze czyni to cudzym kosztem), takie post#powanie 
uwa!a si# za nadu!ycie w&adzy, wykorzystanie czyjej) dobrej 
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woli, zak&amanie i' kr#tactwo. Psychopaci stosuj% klasyczn% 
manipulacj# psychologiczn%, ale robi% to tak g&adko, !e nie 
zdajemy sobie z' tego sprawy. Wszelkimi )rodkami maskuj% 
prawdziwe cele, poniewa! gdyby)my zauwa!yli manipulacj#, 
staraliby)my si# jej przeciwdzia&a".

Przykład subtelnej manipulacji

(ona chce zrobi" remont domu. M%! najpierw pogdera, !e to 
kupa roboty, lecz w'ko*cu si# zgadza, kupuje materia&y i'tak 
dalej. Sam wykona wszelkie prace. (ona pyta, ile to b#dzie'– 
jego zdaniem'– kosztowa&o. M%! bierze o&ówek, liczy i'oznaj-
mia, !e jakie) pi#"dziesi%t tysi#cy koron (oko&o pi#ciu tysi#cy 
euro). (ona bierze pieni%dze z'w&asnego rachunku, bo tak si# 
utar&o. M%! nie wp&aci& na to konto ani grosza, ale wcale si# 
tym nie przejmuje. Ona te! specjalnie si# tym nie martwi, to! 
to jej m%!. Ma nie ufa" cz&owiekowi, za którego wysz&a? Poza 
tym przecie! razem mieszkaj% w'tym domu.

Materia&y przywiezione, m%! bierze si# do pracy. I'szybko 
wychodzi na jaw, !e pieni%dze jako) si# rozesz&y i' potrzeba 
wi#cej, je)li ma doko*czy" remont. Mo!e si# okaza", !e zabra-
k&o na tapety albo stolarka kosztowa&a wi#cej, no bo jej si# za-
chcia&o tego ozdobnego wyko*czenia! (ona lubi, !eby w'domu 
&adnie wygl%da&o, jak!e by inaczej, wi#c chce, !eby wszystko 
wyko*czy&. Przecie! on to robi dla niej. Wi#c dorzuca pieni#-
dzy. A'remont trwa.

„Chwila, chwila. Co to za manipulacja?' – kto) pomy)li.' – 
Przecie! tak si# odbywa normalny remont w'normalnym domu”.

Na pierwszy rzut oka'– mo!e i'tak, ale kiedy si# przyjrzy-
my pocz%tkowo niezauwa!alnym szczegó&om, zobaczymy 
co) dziwnego. Po pierwsze, m%! nie ma !adnych rachunków 
na zakupione materia&y. Pogubi& paragony. A'miesi%c po za-
ko*czeniu robót zaczynaj% nap&ywa" faktury. Wszystkie ad-
resowane do !ony. Dotycz% pod&ogi, podsufitki, paneli, tapet 
i' czego jeszcze chcesz. (ona nic nie rozumie. Przecie! ju! 
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da&a mu du!o pieni#dzy! Sk%d te zaleg&o)ci? M%! uspokaja, !e 
policzy& dobrze, tylko wszystko kosztowa&o jeszcze ciut wi#-
cej, ni! oszacowa&. Przecie!'– podkre)la'– to ona domaga si#, 
!eby mie" wszystko w'najlepszym gatunku. Poza tym w'skle-
pie chyba si# pomylili, zaraz tam pojedzie i'wszystko wyja)ni. 
Oczywi)cie nigdzie si# nie rusza.

Wi#c !ona p&aci. Po raz kolejny. Ju! zap&aci&a za remont 
dwukrotnie. A'mo!e i'czterokrotnie, kto wie, ile to powinno 
naprawd# kosztowa".

Psychopata, w'tym przypadku m%!, niczym si# nie przej-
muje. Prawda? Jaka prawda! Chcia& pogra" w'pokerka przez 
internet i'ukry& „drobn% sumk#” w'kosztach renowacji. Rów-
nie dobrze móg& przepu)ci" na g&upoty po&ow# sumy. Albo 
i'wszystko. Dlaczego mu si# uda&o? Poniewa! zna !on#. Bar-
dzo, bardzo dobrze j% zna. Wie, !e ona nie dba o'szczegó&y, !e 
jej nie interesuje, ile kosztuj% jakie) tam )rubki. Sama nie ma 
poj#cia, ile taki remont mo!e poch&on%", a'gdyby zacz#&a si# 
dopytywa", podniós&by g&os i'okaza&, !e czuje si# dotkni#ty 
podejrzeniami: „Jak mo!esz mi nie ufa"?!”.

Manipulacja psychologiczna na co dzie*. Nikt nikogo nie 
pobi&. Nikt nie umar&. A'jednak psychopata zdo&a& wyci%gn%" 
od !ony znaczne kwoty, które wyda& na w&asne zachcianki. 
Przyk&ad, niestety, zaczerpn%&em z' !ycia, a'pieni%dze posz&y 
na randki z'innymi kobietami. 

Odwieczny wpływ

Ca&y czas usi&ujemy wp&ywa" na innych. K&ócimy si# i'dysku-
tujemy, rozwa!amy za i'przeciw, przedstawiamy wady i'zalety 
i'mamy nadziej#, !e nasze b#dzie na wierzchu. A'dopóki czy-
nimy to z'dobrymi intencjami, dopóki nie mamy ukrytych 
zamiarów, to po prostu wywieranie wp&ywu. Je)li chc%c, by 
kto) zmieni& zdanie, uciekam si# do k&amstw i'matactw, wte-
dy manipuluj#. Je)li nak&aniam kogo), !eby uczyni& co), na co 
nie ma ochoty, to manipuluj#.
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Niekiedy trudno okre)li", gdzie przebiega granica, lecz dzia-
&anie w' z&ej wierze, ukrywanie prawdziwych motywów i'nik-
czemno)" jest manipulacj% i'o'takim zachowaniu tu mówi#.

Wi#kszo)" z'nas nie manipuluje innymi. Mamy sumienie. 
Je)li podpuszcz# Adama, !eby wzi%& odpowiedzialno)" za 
co), co sam sknoci&em, b#dzie mi wstyd spojrze" mu pó$niej 
w'oczy. Nawet przebywanie z'nim w' jednym pokoju b#dzie 
wyzwaniem. Jednak gdybym nie mia& zasad, nie czu& wyrzu-
tów sumienia i'nie przejmowa& si# nim ani tym, co on czuje, 
bez skrupu&ów wykorzysta&bym naiwno)" biedaka i obi%!y& 
odpowiedzialno)ci% za b&#dy.

Dlaczego manipulujemy innymi?

Bo chcemy od drugiej osoby czego), czego normalnie po-
st#puj%c, by)my nie dostali. Albo tak jest naj&atwiej. Albo 
szybciej. Przyczyn mo!e by" mnóstwo. Niekiedy chodzi o'si&# 
nap#dow%, inaczej mówi%c'– o'czynnik motywacyjny. Powo-
dy dzia&ania bywaj% rozmaite: mi&o)", seks, w&adza, pieni%dze 
i' tak dalej. W' )rodowisku zawodowym wyst#puje zwykle 
sze)" odmian si&y nap#dowej:

• poznawcza
• praktyczno-ekonomiczna,
• estetyczna,
• społeczna,
• indywidualistyczna,
• tradycyjna.

Po kolei przyjrzymy si# ka!dej z'nich. Zastanów si# do-
brze, która najbardziej przemawia do ciebie.

Poznawcza siła napędowa

Stoi za ni% pragnienie, by jak najwi#cej si# nauczy" i'zdo-
by" wi#ksz% wiedz#. 
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Osobnik nap#dzany t% si&% du!o my)li, pragn%c osi%gn%" 
cel. Nie ocenia rzeczy po wygl%dzie czy przydatno)ci, sta-
ra si# zrozumie" kontekst i' wyci%gn%" wnioski. Cz&owiek 
z'poznawcz% si&% nap#dow% zwykle jest krytyczny, rozumuje 
racjonalnie, a'opinie, które wyg&asza, opieraj% si# na do)wiad-
czeniu. Wszystko to sprawia, !e bywa postrzegany jako inte-
lektualista. Najbardziej interesuje go porz%dkowanie zdoby-
tych wiadomo)ci.

Praktyczno-ekonomiczna siła napędowa

Praktyczno-ekonomiczna si&a nap#dowa przejawia si# 
w'wielkim zainteresowaniu pieni#dzmi oraz rzeczami prak-
tycznymi i' przydatnymi. Dla osób z' takimi motywacjami 
bezpiecze*stwo i'wolno)", gwarantowane przez pieni%dze, s% 
bardzo istotne. Dotyczy to te! bezpiecze*stwa ca&ej rodziny. 
Osoba o' znacznej praktyczno-ekonomicznej sile dzia&ania 
zwykle zna si# na biznesie i'rozumie wszelkie aspekty przed-
si#biorczo)ci. Cz#sto nale!y do grupy zrzeszaj%cej ludzi, dla 
których maj%tek i'status s% bardzo wa!ne.

Estetyczna siła napędowa

Osoby obdarzone estetyczn% si&% nap#dow% zwykle intere-
suj% si# wzornictwem i'dbaj% o'harmonijny wystrój. Z'regu&y 
ceni% przedmioty, doznania i'wydarzenia o'wysokiej jako)ci 
estetycznej i'pi#kne w'formie. Osoby o'silnej estetycznej sile 
nap#dowej potrafi% zauwa!y" i'doceni" cechy danego zjawi-
ska, których inni cz#sto nie dostrzegaj%. Silna estetyczna si&a 
nap#dowa nie musi oznacza", !e kto) jest obdarzony zdol-
no)ciami artystycznymi, ma jednak zmys& estetyczny, dobry 
gust, ceni równowag# i'harmoni#.

Społeczna siła napędowa

Osobnicy z motywacj% spo&eczn% szczerze interesuj% si# 
innymi lud$mi. Ceni% towarzystwo, s% postrzegani jako przy-
ja$nie nastawieni, sympatyczni i'bezinteresowni. Oni z'kolei 
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mog% odbiera" tych, których cechuj% si&y nap#dowe: poznaw-
cza, praktyczno-ekonomiczna i' estetyczna, jako ciut ch&od-
nych i'sztywnych. Osoba z'wyra$n% spo&eczn% si&% nap#dow% 
cz#sto jest zdolna do du!ych po)wi#ce*. 

Indywidualistyczna siła napędowa

Je)li kogo) wyró!nia indywidualistyczna si&a nap#dowa, 
to liczy si# dla niego w&adza, niekoniecznie w'znaczeniu w&a-
dzy politycznej. Badania dowiod&y, !e przywódcy (w'wielu 
dziedzinach) odznaczali si# siln% motywacj% indywiduali-
styczn%. Wielu filozofów uwa!a, !e w&adza jest podstawow% 
i'uniwersaln% si&% nap#dow%, poniewa! w'ka!dej dziedzinie 
!ycia dochodzi do rywalizacji i'walki. U'niektórych osób ten 
rys charakteru wyra$nie dominuje. W&a)nie u nich dominuje 
pragnienie zdobycia dla siebie w&adzy i'wp&ywów, co jest dla 
nich równoznaczne z'odniesieniem sukcesu.

Tradycyjna siła napędowa

Za t% si&% nap#dow% kryje si# d%!enie do harmonii i'jedno-
)ci, porz%dku i'struktury, mo!e'– do tradycji. Osoby z'mocn% 
tradycyjn% si&% nap#dow% zwykle szukaj% jakiego) przyk&adu, 
za którym mog&yby pod%!y", czego), co pos&u!y&oby jako 
busola, pokaza&oby, jak nale!y post#powa". Mo!e to dotyczy" 
rozmaitych obszarów !ycia, nie tylko sfery religijnej. Struk-
tura systemowa mo!e si# odnosi" do religii, ale te! do partii 
politycznej czy jakiej) innej organizacji, w'której obowi%zuj% 
jasne regu&y i'zasady mówi%ce, jak !y".

Jaki z tego wniosek?

Prawdopodobnie w'którym) z'powy!szych przyk&adów roz-
poznasz siebie, ale na pewno nie we wszystkich. Najpow-
szechniej spotyka si# osoby podporz%dkowane dwóm si&om 
nap#dowym, cho" nie tylko. Najwa!niejsze stwierdzenie, 
jakie st%d wynika, brzmi: jest tylko kilka si& nap#dowych. 
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Niektórzy naukowcy utrzymuj%, !e cz&owiek ma tylko dwie 
si&y nap#dowe: w&adz# i'seks. (Jak kto) powiedzia&, we wszyst-
kim'– z'wyj%tkiem seksu'– chodzi tylko o'seks. Bo w'seksie 
chodzi o'w&adz#. Zastanówcie si# nad tym!)

Weźmy pierwszy lepszy przykład 

No dobrze. Je)li co) nas nap#dza, to wyjdziemy z'siebie, !eby 
to zdoby", staniemy na rz#sach, b#dziemy dwoi" si# i' troi". 
Przyjrzyj si# sobie, czytelniku. Wybory, jakich dokonujesz,  
w'pewnej mierze pokazuj%, kim jeste) i'co cenisz. Je)li kto) 
macha ci przed nosem rocznym karnetem do si&owni, 
a'z'drugiej strony widzisz bon na tyle czekolady i'innych &a-
koci, !e przez rok ich nie przejesz, to co wybierzesz? Zazna-
czam, !e jedno i'drugie ma warto)" oko&o pi#ciu do o)miu 
tysi#cy koron (jakie) pi#"set do o)miuset euro), wi#c nie cho-
dzi o'pieni%dze.

„Karnet na si&owni#”'– decydujesz. Mo!e to i' lepsza od-
powied$, a'poza tym pokazuje ci# jako osob# zainteresowan% 
utrzymaniem dobrej formy fizycznej, pewnie b#dziesz d&u-
!ej !y", s&odycze nie s% zdrowe… No i' zmniejszysz ryzyko 
zapadni#cia na choroby zwi%zane z' oty&o)ci%… Ale to nie 
takie proste. Tak% pozornie &atw% decyzj% kieruj% receptory 
w'mózgu. Jak szybko otrzymam nagrod#? Przy czekoladzie 
przyjemno)" pojawi si# w'ci%gu minuty, a'karnet na si&owni# 
przyniesie rezultaty za jakie) sze)" miesi#cy. W'tym przypad-
ku si&a nap#dowa jest po&%czeniem przyjemno)ci i'charakte-
ru. No bo chyba ka!dy ma wystarczaj%co du!o rozumu, !eby 
wiedzie", jaka decyzja by&aby s&uszna.

A jeśli chodzi o kwestie bardziej skomplikowane?

Co si# dzieje, kiedy rozwa!asz zmian# pracy? Kto) zaoferowa& 
ci wymarzone stanowisko, ale pensja jest'– powiedzmy szcze-
rze'– )rednia. W' tym samym czasie pojawia si# propozycja 
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innego, ca&kiem ciekawego zaj#cia, w'dodatku z'astronomicz-
nym wynagrodzeniem. I'co teraz wybierasz? Bajkow% prac# 
czy bajkowe pieni%dze? .atwo odpowiedzie": bior# wy)nion% 
prac#. Jednak wszyscy wiemy, !e !ycie nie jest takie proste. 
Niektórych skusz% pieni%dze, ale nie ka!dego. Nie mo!na 
powiedzie", !e jedno jest dobre, a'drugie'– z&e, i'w&a)nie tu 
mamy do czynienia z' rzeczywistymi si&ami nap#dowymi. 
Z' jakiego powodu powinienem post%pi" tak, a' z' jakiego' – 
inaczej?

Si&y nap#dowe stoj% za wieloma decyzjami. Kiedy mo!emy 
da" uj)cie najwa!niejszym dla nas si&om nap#dowym, czuje-
my si# po prostu lepiej. Mówi# o'tym w'zwi%zku z'manipu-
lacj%, poniewa! osoby rozumiej%ce rol# si& nap#dowych po-
trafi% je wykorzysta", niekiedy nie kieruj%c si# szlachetnymi 
intencjami. 

Manipulanci cz#sto maj% na celu zdobycie pieni#dzy lub 
w&adzy. Proste? Je)li mnie lub ciebie, drogi czytelniku, na-
p#dza co) zupe&nie innego, na przyk&ad ch#" pomagania lu-
dziom lub ulepszanie )wiata, no to nas wykorzystaj%.
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Mogą Cię także zainteresować:
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