
WOJCIECH WĄDOŁOWSKI

Manipulacja
SOCJOTECHNIKA,  WYWIERANIE WPŁYWU  



KIEDY MAMY 
DO CZYNIENIA  Z  
MANIPULACJA? 



CZYMANIPULUJEMY?
 

 - Kto manipuluje a ktostosuje socjotechniki ?  - Skąd wiemy jakmanipulować? 
- Czy to psycholodzywymyślili technikiwpływu?  



CZY JESTEŚMY
PODATNI  NA

MANIPULACJE?

  - Kto jest podatny namanipulacje? 
- Kiedy jesteśmy podatni namanipulacje? 

- Czy warto stosowaćtechniki manipulacyjne nabliskich? 
- Czy wato znać technikiwpływu?



Manipulacja to wywieranie na

drugiej osobie presji, żeby

postępowała zgodnie z

ukrytymi intencjami

manipulatora .  

Kiedy nie możemy uzyska tego,

na czym nam zależy 

"normalnie",  posługujemy się

niewidocznymi dla drugiej

osoby środkami.

CZYM
JEST
MANIPU
LACJA?



PRZESTRZENIE
MANIPULACJI

Zycie codzienne 

Praca  

Media 



Reguła wzajemności

Zaangażowanie i konsekwencja

Społeczny dowód słuszności

Lubienie i sympatia 

Autorytet

Reguła niedostępności 

REGULY
CIALDNINEGO



Manipulacje skoncentrowane 
na samoocenie



Potrzeba samooceny

Mechanizm autohandicapu

Ile jesteśmy w stanie zapłacić za swoja

własną dobra samoocenę 



INGRACJACJA
Jak wkraść się w czyjeś
łaski, jak wytworzyć
pozytywny stosunek do

własnej osoby?



-   Czy jesteśmy konformistami

czy nokorfomistami? 

- Czy nasi znajomi są do nas

podobni? 

- Czy przeciwieństwa się

przyciągają? 

- Od kogo łatwiej dostać

pieniądze?  

- Czy łatwo zorientować się

gdy ktoś się podlizuje ? 

KONFOR
MIZM



Wszędzie tam gdzie mamy do

czynienia z osobami o rożnej

pozycji społecznej konformizm

jest natychmiast dostrzegany i

wyśmiewany.  

W kontaktach miedzy ludźmi o

podobnej pozycji, gdzie interes

jest niewidoczny, jest to bardzo

niebezpieczna bron.

KONFOR 
MIZM



Chwal istotne, gan drobiazgi! 

Odrocz w czasie  zachowanie

konformistyczne zachowując

nawet ostre sprzeczności w

sprawach drugoplanowych. 

Konformizm urojony 

Badanie Asha

KONFOR
MIZM



PODNOSZENIE WARTOŚCI
DRUGIEJ  STRONY

osoby, które dostrzegają

nasze wady uważamy za za

bardziej inteligentne i

wiarygodne od osób

widzących tylko nasze

pozytywne cechy 

podkreślaj wartości ważne

dla innej osoby a negatywne

co do cech mało istotnych  

 dylemat lizusa - jeśli kogoś

chwalimy będzie problem w

przypadku osoby stojącej w

hierarchii wyżej - stwórzmy pozór

bezinteresowności



PODNOSZENIE WARTOŚCI
DRUGIEJ  STRONY 

Problem posłańca - nie

przynoś złych wieści 

Przynoś dobre informacje

"tajny komplement" 

przedstaw komplement jako

pochodzący od kogoś innego



MANIPULOWANIEWLASNYM
WIZERUNKIEM    

pokazujemy się w najlepszym

świetle 

mówiąc o osobach, które znamy

prezentujemy si e w jak

najlepszym świetle, mówimy o

innych a tak naprawdę mówimy

o sobie, skromnie.....

jest cienka linia pomiędzy

autoprezentacja a  a chorobliwym

prezentowaniu swojego ego.  

opisywanie siebie jest zawsze forma "the

best of"

wyrażanie postaw: np popieramy takie

albo inne poglądy



MANIPULOWANIEWLASNYM
WIZERUNKIEM    

publiczne atrybucje - 

prezentujemy własne 

interpretacje jakichś zdarzeń, np 

co było przyczyna stłuczki w 

zeszłym tygodniu (na pewno nie 

ja)

manipulacje pamięcią - " na 

śmierć zapomniałem"

pławienie się w blasku czyjejś chwały 

usuwanie się z cienia porażki

udawanie głupiego (nie możemy być

mądrzejsi od szefa)

Bilansowanie zdobytej sympatii z

autorytetem. Z jednej strony budujemy

swój autorytet a z drugiej strony może

pojawiać się odczucie u słuchaczy ze

dominuje ze swoja wiedza - madrala 



Wiele osób uważa ze  na tle osoby zdeprecjonowanej będzie

korzystniej się prezentować. 

Wiele osób używa np w pracy tylko tej jednej techniki

Łatwiej skrzywdzić świnię, beton, niż człowieka - poziomy

deprecjacji 

DEPRECJACJA
INNYCH


