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narraTOreM ninieJSZeGO KOMiKSu JeST rOBerT B. CiaLDini, KTÓry wCieLa 
SiÊ w rOLÊ DOwÓDCy wOJSKOweGO i STraTeGa ODpOwieDZiaLneGO 

Za prZeBieG DZiałaÑ w wOJnie O wpływy — KOnFLiKCie, DO KTÓreGO 
dOCHOdzI W NIezBYT OdLeG£eJ PRzYSz£OśCI. NaPRzeCIW SIeBIe STaJ¥: 

SI£Y CIeMNOśCI, KTÓRe PRÓBUJ¥ zaMIeNIć SPO£eCzeÑSTWO W BezMYśLNe 
aUTOMaTY, ORaz — W WIÊKSzOśCI NIeśWIadOMa zaGRO¯eNIa — 

pOpuLaCJa LuDZi, w OBrOnie KTÓryCH wySTÊpuJe CiaLDini. 
SI£Y CIeMNOśCI KORzYSTaJ¥ z POMOCY „PRaKTYKÓW WP£YWU” 

(LUdzI I ROBOTÓW) I WYTWaRzaJ¥ NaRzÊdzIa MaSOWeJ PeRSWazJI, 
d¥¯¥C dO ReaLIzaCJI SWOJeGO NIeCNeGO CeLU.
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Teraz mogę to przyznać.
Przez całe życie byłem frajerem.

Od zawsze stanowiłem łatwy cel dla
wszelkiej maści handlarzy, osób

organizujących zbiórkę pieniędzy
czy różnych wyzyskiwaczy

Stało się dla mnie jasne, że jeśli
naprawdę mam zrozumieć psychologiczne

mechanizmy wpływu, muszę poszerzyć obszar
poszukiwań i przyjrzeć się zawodowcom –
praktykom wpływu społecznego, osobom

stosującym na mnie techniki
wpływu

Chociaż
ci zawodowcy stosują

tysiące różnych taktyk działania,
większość z nich można zakwalifikować

do sześciu kategorii

Każda kategoria
nawiązuje do zasady psychologicznej,

która wpływa na zachowanie
człowieka i tym samym decyduje

o skuteczności zastosowanej
taktyki

Zgromadzone dowody
prowadzą do wniosku, że w związku ze stale
rosnącym tempem życia oraz prawdziwym

zalewem informacji, w przyszłości mechanizmy ulegania
wpływom coraz częściej będą zautomatyzowane.

Dlatego tak ważne dla społeczeństwa
będzie zdobycie wiedzy pozwalającej

na skuteczną obronę

Ich celem
jest zmuszenie nas do

pożądanych reakcji. Tak
zarabiają na życie

WZAJEMNOŚĆ KONSEKWENCJA

LUBIENIE

SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI

AUTORYTET

NIEDOSTĘPNOŚĆ

Jakie właściwie
czynniki decydują o tym,
że jeden człowiek ulega

wpływowi drugiego?
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Czego możemy
spodziewać się

podczas tej misji?

Pozwól,
że opowiem ci
pewną historię Kiedyś

zadzwoniła do mnie
znajoma, która otworzyła

w Arizonie sklep z indiańskimi
ozdobami

Samice indyka są dobrymi
matkami – kochającymi, czujnymi
i opiekuńczymi. Wszystkie
ich matczyne instynkty mają
jednak jedno źródło: dźwięki
wydawane przez pisklęta

* M.W. Fox (1974)

Tchórz jest naturalnym
wrogiem indyczek. Jego pojawienie się
w pobliżu powoduje, że matka zaczyna

jazgotać i rzuca się na napastnika z dziobem
i pazurami. Nawet wypchane zwierzę, ciągnięte

na sznurku, stanie się celem
natychmiastowego ataku*

Jednak gdy
naukowcy umieścili w środku
takiego wypchanego tchórza

mały magnetofon odtwarzający
dźwięki wydawane przez pisklę,

indyczka nie tylko zaakceptowała
wroga, ale nawet zagarnęła go

pod swoje opiekuńcze
skrzydła Taki

mechanizm
nazywamy reakcją

klik, wrrr...

Wtedy do mnie zadzwoniła.
I tu muszę przywołać

inną historię

Rozmawialiśmy o biżuterii
ze skorup żółwi, która

nie schodziła

Po powrocie z zaskoczeniem
stwierdziła, że wszystkie ozdoby
zostały sprzedane po dwukrotnie
wyższej cenie! Dlaczego? Dlatego
że pracownica niewłaściwie
odczytała jej gryzmoły,
myląc „1/2” z „2”!

Znajoma była tak zdesperowana, że
pewnego wieczora przed wyjazdem
na poszukiwanie nowych dostawców
poirytowana napisała w pośpiechu
krótką notatkę dla sprzedawczyni
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Jakże absurdalne
wydaje się zachowanie indyczej

matki! Zachowuje się jak robot, którego
macierzyńskie instynkty są pod kontrolą

mechanizmu aktywowanego przez
pojedynczy dźwięk

Klik – i odtwarzana
jest odpowiednia taśma; wrrr…

i dochodzi do powtórzenia
wzorcowego ciągu

zachowań

Niech za przykład posłuży nam dziwne zachowanie klientów sklepu z pamiątkami, którzy wykupili
biżuterię wykonaną z kawałków skorup żółwi po tym, jak przez pomyłkę podwojono ich pierwotną cenę

Zanim pokiwamy z politowaniem głową nad poziomem inteligencji zwierząt, które dają się nabrać na proste
sztuczki prowadzące do zachowań zupełnie nieadekwatnych do sytuacji, powinniśmy uzmysłowić sobie dwie
rzeczy. Po pierwsze, automatyczne wzorce zachowań zwierząt na ogół bardzo dobrze się sprawdzają. Po drugie,
musimy wiedzieć, że my, ludzie, również działamy zgodnie ze z góry zdefiniowanym zapisem naszych „taśm”

Utrwalone wzorce
reakcji mogą wywoływać złożone

ciągi zachowań. Wygląda to niemalże
tak, jakby zostały nagrane na taśmę

umieszczoną we wnętrzu
stworzenia
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Ozdoby kupowali ludzie,
którzy wyznawali zasadę
„wysoka jakość
kosztuje”, ponieważ
wiele razy w swoim życiu
przekonywali się o jej
słuszności. W gruncie
rzeczy stereotyp
„drogie = dobre” długo
im służył, bo cena
produktu zazwyczaj
rośnie wraz z jego
wartością

Chociaż zapewne
nie zdawali sobie
z tego sprawy,
podejmując decyzje
wyłącznie na
podstawie ceny,
zachowywali się
jak hazardziści.
Zakładali, że sama
cena powie im
wszystko

Świetnie.
Zatrzymamy się tu na noc,

czekając na przybycie
oddziału Bravo

Abrams?

Psychologowie odkryli
niedawno istnienie szeregu

logicznych skrótów, z których
korzystamy codziennie do

wydawania sądów*
Nazwane heurystykami

wydawania sądów, działają na zasadzie
podobnej do wspomnianej reguły

„drogie = dobre”, upraszczając proces
oceny. Mechanizm ten dobrze sprawdza

się w większości przypadków,
choć czasami naraża nas na

kosztowne błędy

Skróty czynią nas
wyjątkowo podatnymi na nieczyste

zagrania ludzi, którzy wiedzą,
jak je wykorzystać

* Kahneman, Slovic i Tversky, 1982;
Todd i Gigerenzer, 2007

Ty i ja żyjemy w świecie
skomplikowanych interakcji –

zapewne w najbardziej złożonym
i najszybciej zmieniającym się

otoczeniu, jakie zna nasza planeta.
Jeśli mamy sobie poradzić,

musimy korzystać ze
skrótów

Teren
zabezpie-
czony, sir
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