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Metody obrony przed manipulacją 

 
Każdy człowiek staje się czasami ofiarą manipulacji. Może to być manipulacja 

propagandysty, specjalisty od reklamy, menedżera, osoby przypadkowo spotkanej na ulicy, 

członka rodziny czy kolegi. Nie zawsze musi to być urodzony makiawelista, bowiem techniki 

manipulacji są często stosowane nieświadomie. Jeżeli więc stykamy się z manipulacją, co 

dzieje się teraz bardzo często, to przede wszystkim nie należy tego faktu generalizować, 

bowiem możemy wówczas wpaść w pułapkę kolejnego mechanizmu psychologicznego 

mówiącego, że „mamy tendencję do przydawania cechom negatywnym większej wagi niż 

pozytywnym. Niepożądane działania są odbierane jako dowód, że osoba jest ogólnie zła, a 

niepowodzeniom przypisujemy większą wagę, niż sukcesom”
1
.  

Można stwierdzić, że zarówno chęć manipulacji drugą osobą jak i  podejrzliwość, że 

mamy do czynienia z manipulatorem, wzrasta wraz z poczuciem anonimowości. Panuje 

bowiem zasada, że „normalny człowiek przestrzega Dziesięciorga Przykazań wówczas, kiedy 

jego zachowanie dotyczy osobistych przyjaciół[...jednak] tracą one swoją zasadniczą moc 

oddziaływania w miarę wzrostu anonimowości ludzkiego społeczeństwa.[...Dodatkowo] 

indywidualne okłamywanie jednego człowieka przez drugiego wywołuje w nas innego 

rodzaju negatywne odczucia wartości niż kłamanie zbiorowe, polityczne, gospodarcze”
2
. W 

życiu publicznym kłamstwo jest przecież na porządku dziennym. „Powstały zawody 

okłamywaczy. Dobry specjalista od public relations, reklamy, propagandy czy tworzenia 

image firmy, sprawny rzecznik prasowy to ludzie na wagę złota. [...Oczywiście] sprzyja to 

rozwijaniu metod manipulacji językiem i informacją służących do okłamywania innych”
3
. 

W tej sytuacji konieczna staje się znajomość technik manipulacji i narzędzi, którymi 

można się przed manipulacją bronić. 

 

1. Mechanizmy psychologiczne stanowiące obronę przed manipulacją. 
Mówiąc o mechanizmach psychologicznych stanowiących obronę przed manipulacją 

możemy wyróżnić takie, które są właściwe rodzajowi ludzkiemu oraz te, które człowiek może 

wypracować.  

W pierwszej grupie naturalnych mechanizmów obronnych na czoło wysuwa się 

habituacja. Istota tego mechanizmu polega na „stopniowym zaniku reakcji na powtarzające 

się pobudzenia zewnętrzne o średniej sile. Bodźce podlegające habituacji staja się obojętne. 

Habituacja różni się od zmęczenia tym, że może występować w stosunku do bodźców 

pojawiających się bardzo rzadko, nawet co parę dni. Z biologicznego punktu widzenia jest to 

wyeliminowanie niepotrzebnych reakcji”
4
. Zjawisko to zapewnia nam ochronę przed 

powtarzającymi się, dość prostymi manipulacjami, takimi jak pochlebstwa, sugerowanie 

poczucia winy, powoływanie się na autorytety itp. Z istnienia tego mechanizmu rzadko zdają 

sobie sprawę manipulatorzy, a więc jest to mechanizm bardzo skuteczny w obronie przed 

powtarzającymi się, słabo lub średnio nasilonymi próbami wywarcia  wpływu. 

Drugim z mechanizmów obronnych występujących w tej grupie jest reaktancja, która 

pojawia się wszędzie tam, gdzie człowiekowi ogranicza się możliwość wyboru, gdzie jego 
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wolność wydaje się zagrożona. Manipulatorzy dążą zwykle do tego, by ograniczyć 

człowiekowi możliwość wyboru, działania, wydawania sądów. Natomiast zjawisko reaktancji 

pojawia się wtedy, gdy zagrożona jest potrzeba wolności. „Kiedy nasza wolność wyboru, 

decydowania jest ograniczona, pojawiają się najpierw negatywne emocje, a następnie 

uruchomiona zostaje reaktancja, czyli zachowania dążące do odzyskania tej swobody. 

Główne przejawy reaktancji to wzrost atrakcyjności zachowania niedostępnego, przekora, 

czyli podejmowanie działania niedozwolonego, a także negatywne emocje (z agresją i 

atakiem włącznie) w stosunku do osoby bądź źródła ograniczenia wolności”
5
. Zatem 

reaktancja jest bardzo skutecznym mechanizmem obronnym przed prostymi manipulacjami o 

słabym i średnim natężeniu. 

Wśród mechanizmów osobowościowych, które pozwalają na skuteczną obronę nie 

tylko przed manipulacją ale również przed indoktrynacją i zmianą osobowości zwaną 

„praniem mózgu” na czoło wysuwa się silne morale osób poddawanych wpływowi. Silna 

osobowość, niewzruszone przekonania poparte solidną wiedzą to pierwszy warunek tego, by 

nie stać się ofiarą indoktrynacji. Należy przypuszczać, że takie osobowości będą tym bardziej 

odporne na manipulacje mające na celu zmianę tylko niektórych postaw.  

Ponadto osoby poddawane procesowi „prania mózgu”, który przebiega najczęściej w 

obozach, więzieniach, a w każdym razie w sytuacji zagrożenia, która jest jednym z 

elementów wpływu, nie poddają się manipulatorom wówczas, gdy potrafią zachować 

dystans do sytuacji, w jakiej się znajdują, bowiem „zdystansowanie się od sytuacji jest 

jednym z najlepszych sposobów na stwierdzenie, jak naprawdę ona wygląda. Natomiast 

zatopienie się w jakimkolwiek doświadczeniu wykrzywia nasz osąd na temat jego wagi i 

prawdziwej relacji do innych zdarzeń w życiu”
6
. Rzetelna wiedza o sposobach manipulacji z 

pewnością sprzyja takiemu zdystansowaniu. 

Niedocenioną bronią w walce z indoktrynacją i z każdym innym rodzajem manipulacji 

jest poczucie humoru, gdyż „przeszkodą, której agitator religijny lub polityczny nie może 

pokonać, chcąc złamać, przeciągnąć na swoją stronę lub przekonać do swojego rozumowania, 

jest obojętność lub zdystansowane, kontrolowane i trwałe rozweselenie podmiotu jego 

wysiłkami. Dlatego bezpieczeństwo wolnego świata wydaje się opierać na kultywowaniu nie 

tylko odwagi, cnót moralnych i logiki, ale także na poczuciu humoru”
7
.  

 

2. Techniki radzenia sobie z manipulacjami. 
Z cała pewnością z manipulacjami można walczyć i stawiać im opór wówczas, gdy 

osoba manipulowana zdaje sobie sprawę z tego, że ktoś wywiera na nią wpływ. A zatem 

znajomość technik manipulacji jest już pierwszym sposobem na stawianie im czoła. Jednak 

gdy jesteśmy już w sytuacji, w której podejrzewamy, iż ktoś nie ma czystych intencji i stara 

się nami manipulować dobrze jest mieć przygotowanych kilka schematów zachowań. 

Warunkiem powodzenia tych technik jest zachowanie naturalnej gestykulacji i mimiki, co jest 

równoznaczne z zachowaniem spokoju. 

Pierwszą z takich technik jest akceptowanie komplementów, co pozwala na 

przeciwdziałanie tym manipulacjom, które oddziałują przez podnoszenie wartości drugiej 

strony. „Nie zaprzeczanie czasami  nawet fałszywej, ale pozytywnej prawdzie o nas wytrąca 

broń z ręki manipulatora”
8
. 

Gdy mamy do czynienia z manipulacjami opartymi na deprecjonowaniu przez 

wypowiadanie niepochlebnych ocen należy starać się zamienić oceny na opinię, a następnie 

                                                 
5
 Witkowski T., Psychomanipulacje, dz. cyt., s. 249. 

6
 Winn D., Manipulowanie umysłem: pranie mózgu, warunkowanie, indoktrynacja, [Wałbrzych] : "Unus", cop. 

2003. (Biblioteka Moderatora).  ISBN 83-916555-9-8, s. 264. 
7
 Winn D., Manipulowanie umysłem, dz. cyt., s. 261. 

8
 Witkowski T., Psychomanipulacje, dz. cyt., s. 265. 



jej zaprzeczyć. Jest to o tyle trudne, że osoba manipulowana musi w tym momencie 

powstrzymać odruchową reakcję, jaką jest obrona i dowodzenie swoich racji. Zdarza się 

jednak, że krytyka nie jest sformułowana w sposób otwarty, lecz zakamuflowana w postaci 

aluzji, co jest zwykle wygodniejsze dla manipulatora. Należy wówczas zdemaskować ową 

aluzję i dążyć do tego, by manipulator wypowiedział swój krytyczny sąd wprost. Najczęściej 

manipulator wycofuje się wówczas z zajmowanego stanowiska. Jeżeli zaś mimo wszystko 

sformułuje swą krytyczną ocenę, należy zamienić ją na opinię, gdyż wyrażona w ten sposób 

krytyka jest zawsze łatwiejsza do odparcia, a w każdym razie pozostawia możliwość dyskusji 

a nie jedynie obrony. 

Można jednak postąpić zgoła odwrotnie i, zgodnie z techniką zasłona z mgły, 

bezdyskusyjnie akceptować uwagi krytyczne, zarzuty czy uwagi deprecjonujące. Pozwala to 

reagować spokojnie , bez poczucia winy. „Zachowując się w ten sposób, dajemy do 

zrozumienia rozmówcy, że nie dotykają nas jego krytyczne uwagi w taki sposób jakby tego 

chciał, co ostatecznie zmusza go do ich zaprzestania”
9
. 

Zdarza się jednak, że nasze postępowanie rzeczywiście zasługuje na ocenę krytyczną. 

Dobrze jest wówczas przyznać się do błędu uprzedzając krytykę, co wytrąci ewentualnemu 

manipulatorowi broń z ręki a nas samych, czy naszą firmę, postawi w lepszym świetle. 

Jeżeli prowadzimy rozmowy negocjacyjne to dobrze jest zastosować jedną z podanych 

niżej technik broniących nas przed manipulacją. Pierwsza z nich polega na przerwaniu 

rozmów w chwili, gdy zorientujemy się, że jesteśmy manipulowani w sposób wykorzystujący 

emocje, co może spowodować podejmowanie błędnych decyzji, i zacząć przede wszystkim od 

negocjowania sposobu prowadzenia rozmów. Drugą, często używaną w trakcie rozmów 

negocjacyjnych techniką obrony przed manipulacją jest technika Małego Księcia. „Metoda 

ta jest stosowana wówczas, gdy rozmówca usiłuje ściągnąć nas z obranej drogi prowadzenia 

negocjacji i rozmów. Polega ona na niestrudzonym stawianiu tego samego pytania i 

podnoszeniu tej samej kwestii dopóty, dopóki nie uzyskamy na nie satysfakcjonującej 

odpowiedzi”
10

. Nieco podobna jest technika nazywana popularnie „zdarta płyta”. „Zawiera 

ona dwa ważne elementy przeciwstawiania się presji. Pierwszy element to zdanie – klucz 

powtarzane wielokrotnie, stanowczo i spokojnie. Drugi element to podtrzymywanie kontaktu 

poprzez nawiązywanie do argumentacji partnera w dyskusji”
11

. I właśnie to różni ją od 

techniki Małego Księcia. Należy przy tym dbać o to, by nie zaczęły wchodzić w grę emocje, 

które zawsze są wrogiem merytorycznych argumentów. Konieczność powtarzania przez cały 

czas tego samego zdania, ale w różnych kontekstach sytuacyjnych pozwala na skuteczne 

opanowanie uczuć.  

Ostatnia z technik przeciwdziałania manipulacji jest bardzo trudna do wdrożenia, ze 

względu na utrwalone formy zachowań. społecznych.. A jedną z tych  reguł jest zasada 

wzajemności, na której opiera się wiele technik manipulacyjnych. Z drugiej strony utrwalony 

kulturowo zwyczaj mówiący o tym, że jeżeli doświadczyliśmy od kogoś jakiegoś, nawet 

niechcianego, dobra, to powinniśmy mu dobrem odpłacić ma zasadnicze znaczenie dla 

współżycia społecznego. Dlatego też „złamanie zasady wzajemności przez specjalistów i 

praktyków oceniane jest jako bardzo kontrowersyjna metoda”
12

. Niekiedy jednak jest to 

jedyny sposób, by przeciwdziałać zabiegom manipulatora. Oczywiście najlepszą obroną przed 

technikami manipulacyjnymi opartymi na zasadzie wzajemności byłoby nie korzystać z 
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uprzejmości świadczonych przez manipulatora, jednak zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że 

jest to tylko wstęp do poczynań mających na celu wywarcie wpływu. 

Na zakończenie słów kilka o obronie przed manipulacją informacją. W tym 

wypadku pierwszą i w zasadzie jedyną metodą jest możliwie szeroka wiedza na tematy, 

których i odbierane przez nas informacje dotyczą. Techniki manipulacyjne oparte są bowiem 

zwykle właśnie na naszej niewiedzy. Ignorancja powoduje, że każda informacja na dany 

temat może zostać przyjęta przez odbiorcę jako prawdziwa. Z drugiej strony jednak nie 

sposób znać się na wszystkim. W tym wypadku obroną przed manipulacją może być tylko 

zdroworozsądkowe podejście do omawianej kwestii. Z całą pewnością teksty najeżone 

demagogią, ziejące nienawiścią do jakiejś grupy społecznej lub idei a także przekazy 

ukazujące problem w sposób niepełny lub jednostronny powinny wzbudzać nieufność 

odbiorcy i zachęcić go do refleksji, czy przypadkiem nie ulega manipulacji informacją. 

Dodatkową obroną przed manipulacją powinna być wiedza, że najczęściej manipulator 

nie ucieka się do stosowania tylko jednej techniki manipulacji. Przeciwnie. Są one łączone ze 

sobą i tworzą swoiste mutanty, w których techniki manipulowania informacją mieszają się z 

technikami psychologicznymi po to, by jak najsilniej zawładnąć osobą manipulowaną, a więc 

jej systemem wartości, przekonaniami, czasem itp. Z takimi właśnie technikami manipulacji 

mamy do czynienia w podręcznikach służących kształceniu pracowników sfery zarządzania i 

menedżerów.  

Trzeba pamiętać, że „manipulacja przestaje być zagrożeniem, gdy zostaje ujawniona i 

nazwana. Otwarta komunikacja, zbieranie faktów, nazywanie rzeczy po imieniu, konfrontacja 

z władzą, dają możliwość ochrony przed manipulacją”
13
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