
MANIPULACJA 



ZNACZENIE SŁOWA 
Słowo manipulacja  pochodzi z  języka łacińskiego. Powstało z połączenia słów „manus” (ręka) 
i  „plere” (napełniać). Niektórzy uważają, że pochodzi od „Manus pellere”, czyli „mieć  kogoś 
w ręce”. 

Źródło: https://demotywatory.pl/3728885

MANIPULACJA –  
DEFINICJA POTOCZNA 

Świadome  i zamierzone ukrywanie 
rzeczywistych celów, działań, maskowanie 
oddziaływań na poszczególne osoby lub 
grupy ludzi. Manipulacja służy do wywierania 
wpływu na ludzi, tak by nieświadomie 
realizowali cele osoby manipulującej.



JAK DZIAŁA MANIPULATOR  

• Manipulujący wywiera wpływ świadomie w celu osiągnięcia własnych korzyści.  
• Czyni to bez względu na korzyści bądź straty manipulowanego . 
• Korzysta z technik, które są niedostrzegalne dla osoby im poddawanej.  
• Wywiera  wpływ, który skupia się tylko na interesach i celach manipulanta. 



METODY MANIPULACJI  – 5 TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU NA 
LUDZI 



1. REGUŁA  WZAJEMNOŚCI   

To reguła, która wykorzystuje nasze poczucie zobowiązania. Bardzo rzadko zdarza nam się 
odmówić komuś, kto wcześniej wyświadczył nam przysługę. Osoba, która chce wpłynąć na 
nasze zachowanie często robi coś dla nas, tym samym zaciągając u nas dług wdzięczności. 



2. REGUŁA ZAANGAŻOWANIA I KONSEKWENCJI    

To reguła oparta na tym, że lubimy być postrzegani jako ludzie konsekwentni i zaangażowani w realizację postawionych sobie 
celów. Reguła zaangażowania i konsekwencji jest często wykorzystywana w marketingu, np. możliwość testowania jakiegoś 
produktu przez określony czas,  sprawia, że w wielu przypadkach klient nawiąże dłuższą współpracę i będzie później 
korzystał z danego produktu. 



3. SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI 

To reguła, która bazuje na założeniu, że jesteśmy konformistami i preferujemy zachowanie zgodne z ogólnie 
przyjętymi trendami  w społeczeństwie. Jeśli nie wiemy, jak powinniśmy się zachować, obserwujemy ludzi 
wokół nas i postępujemy tak jak oni. 



4. REGUŁA LUBIENIA I SYMPATII 

To zasada odnosząca się do tego, że chętniej ulegamy prośbom i namowom osoby, którą lubimy niż takiej 
osoby, do której mamy stosunek obojętny bądź negatywny. Ludzie  wolą mówić „tak” osobom, do których 
czują sympatię i które znają.



5. REGUŁA AUTORYTETU  

To reguła bazująca na przekonaniu, że łatwiej wypełnimy prośby osoby, która jest autorytetem. Tę regułę 
można zauważyć w marketingu, kiedy w różnego rodzaju reklamach pojawiają się specjaliści, którzy 
podkreślają wartości produktu i rekomendują go użytkownikom. Mówi  o tym, że jesteśmy bardziej skłonni 
słuchać wskazań i zaleceń osób, które postrzegamy jako autorytety. Regule tej ulegamy niemal automatycznie. 



JAK BRONIĆ  SIĘ  PRZED MANIPULACJĄ 

- Bądź czujny, obserwuj swoje uczucia i reakcje. Zaufaj sobie na sto procent.  
- Pamiętaj, że utrata pewności siebie w związku może być wynikiem manipulacji. 
- Czekaj na czyny. Nie sugeruj się słowami, bo mogą nic nie znaczyć. 
- Poznaj techniki, jakimi posługuje się manipulant i naucz się je rozpoznawać. 
- Zachowuj maile, SMS-y, zapisuj wydarzenia, które się działy, słowa, które padły – na 
potwierdzenie twoich racji  
- Nie pozwalaj dać odczuć manipulantowi, że może wpływać na twoje emocje. 
- Nie mów wszystkiego o czym myślisz. Nigdy nie wiesz, co może być użyte przeciwko 
Tobie. 

 
Prawdziwy manipulant się nie zmienia. Z wiekiem nabiera doświadczenia i staje się coraz 
sprytniejszy. Próba wskazania mu winy czy udowodnienia stosowania manipulacji 
skończy się na agresywnej obronie. Jeśli możesz, skasuj go z listy swoich znajomych, jeśli 
nie, użyj swojej najmocniejszej broni - świadomości. 

Opracowano na podstawie: 

https://selfmastery.pl/jak-radzic-sobie-z-toksycznymi-ludzmi/ 
https://selfmastery.pl/jak-radzic-sobie-z-toksycznymi-ludzmi/ 
https://portal.abczdrowie.pl/techniki-manipulacji  
https://charakterownia.pl/jak-sie-bronic-przed-manipulacja/

Prezentacje przygotowały: Małgorzata Wierzchowska, Julianna Nosalska, Renata Mudziuk-Sadowska


