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Урок 1
НАПАДЕНИЯ И ЗАЩИТА

АТАКУВАТ НИ!

Какво си представяте, когато чуете дума-
та „атака“? Конници, които препускат на бързи 
коне с извадени саби… самолет, който се насочва 
право към избрана мишена… ликуващи пирати 
под черен флаг с череп и кости… Какви страшни 
и заедно с това динамично, странно привлека-
телни картини! В тях има енергия, сила, дори 
страст – страст за превземане, унищожение, по-
беда над чуждата воля.

А психологическите атаки? Да, не се учуд-
вайте, има и такива. Те не са придружени с ви-
кове „Ура!“ и топовни изстрели. Но могат да 
причинят значителни вреди на вашата лична 
крепост. Те са груби и завоалирани. Често пъти 
се извършват толкова изкусно, че дори не ги за-
белязвате. А такава атака може да е заредена с 
по-голяма енергия, отколкото нападение срещу 
противникова рота.

Психологическите атаки могат да ви изпла-
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шат, изненадат, деморализират, да ви заблудят 
и дори да ви доставят своеобразно удоволствие. 
Може да усещате техните последствия години на-
ред и само да се питате – откъде ми дойде това?

Главната цел на всяка психологическа атака 
е да ви лиши от почвата под краката, да наруши 
целостта на личния ви свят. Когато вие всеки 
момент може да рухнете, тогава сте особено без-
защитни. И манипулаторът може съвсем лесно 
да прави с вас онова, което му е изгодно.

С каква цел и на кого са нужни тези атаки? 
Резонен въпрос. А отговорите са много. Главна-
та цел на атакуващото поведение е да пречупи 
вашата воля, да ви накара да правите не онова, 
което искате вие, а което в дадения момент е из-
годно на атакуващия. Това става всеки ден между 
съпруг и съпруга, между родители и деца, в при-
ятелска компания, на работните места, по време 
на делови преговори, на улицата и в магазина.

Нападат ежедневно и практически всички. 
Да, да, включително и вие. Учудвате се? И защо? 
Не викате на подчинените си и сте добри с до-
машните си? Приятелите ви винаги могат да 
разчитат на вас? Браво! Уви, това не значи, че 
никога не нападате. Прикрито, ненатрапчиво, 
но сигурно всеки ден принуждавате различни 
хора да следват вашите желания. Впрочем, и те 
не остават назад – плащат със същата монета.
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Естествено, искате да разберете за какви 
атаки говоря. Ще ви дам прости примери на 
ситуации, в които един човек упражнява пси-
хически натиск върху друг. А вие помислете: не 
разпознавате ли в тези разкази някои свои род-
нини и приятели? Или може би себе си?

Първи пример. Две приятелки
Мария няма кола, а Лили има. Лили често 

вози Мария до разни места. Тъй като разбира, 
че добротата на приятелката ѝ не е безкрайна, 
Мария се стреми всеки път да измисли някаква 
причина, че помощта на Лили е наложителна. 
Този път тя е решила да купи нова картина. Не 
прекалено тежка и не твърде голяма. Но все пак 
на Мария ѝ се струва, че отиването до магази-
на ще бъде уморително. Ще трябва да пътува в 
метрото четиридесет минути, а на връщане да 
мъкне покупката! Тогава? Ще помоли Лили за по-
мощ. И тя ѝ се обажда по телефона.

Мария: Лили, скъпа! Какво правиш?
Лили: Пиша статия. Какво има?
Мария: Помниш ли, че мислех да купя една 

картина? Можеш ли да ми помогнеш да я избера? 
Ти имаш страхотен вкус!

Лили: О, днес исках да поработя малко пове-
че. Дали да оставим за утре?

Мария: Да, може би… Просто тази вечер ще 
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дойде Максим. Нали знаеш колко сложни са от-
ношенията ни. А така, в нова, уютна обстанов-
ка… Не, сигурно ще отида днес! Макар че … сама 
може да сбъркам в избора. Ако ти, с твоя вкус, 
можеше да ми помогнеш!

Вижте каква ловка манипулация! Мария 
нито веднъж не намеква на Лили, че ѝ трябва 
като шофьор. Напротив, набляга на това, че Лили 
умее добре да избира предмети за интериора и 
може да направи правилния избор. Естествено, 
премълчава се, че изборът отдавна е направен. 
По-нататък. На Мария, както се казва, ѝ е вля-
зла муха в главата. Тя иска не просто да отиде с 
Лили, а да отиде точно днес. Иска и толкоз! Ува-
жителна причина! Затова пуска в действие още 
едно средство: напомня на Лили за мъжа, който 
трябва да се наслади на домашния уют и да на-
прави някакви решителни стъпки. Ако Лили от-
каже, това сигурно би се изтълкувало като: „За-
виждам ти. Ти си омъжена, за теб има кой да се 
грижи. Можеш да се отпуснеш и да не купуваш 
всевъзможни дреболии.“ И т.н., и т.н….

Какво имаме в резултат за Лили? Първо, тя е 
поласкана и нейното самолюбие е погъделичка-
но. Толкова е приятно – приятелката ѝ не може 
да се справи без нейния съвет. Второ, наблегнато 
е на чувството за състрадание – лекомислената 
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ѝ приятелка мечтае поне някак да оправи отно-
шенията си с един мъж. Е, как да не ѝ помогне! И 
трето, предизвикано е макар и слабо, но все пак 
доловимо чувство за вина. Лили е омъжена, а Ма-
рия не. Първата като че ли не е виновна за нищо, 
нали? Разбира се. Но само докато не откаже на 
втората незабавно да ѝ помогне да привлече с 
хитрост кандидат-съпруга. Мисля, че Лили ще 
остави статията и ще отиде с Мария до магазина.

Втори пример. Началник и подчинен
Тук историята е съвсем проста. Дизайнерът 

Николай работи в голяма и преуспяваща канто-
ра. Ръководи проект – голям и сложен. Но пери-
одично възникват безброй малки странични за-
дължения, които според Иван (началника) тряб-
ва да се свършат веднага. И всеки път Николай, 
откъсвайки се от своя проект, нещо довършва и 
преправя. Защо, ще попитате? О! Всичко се свеж-
да до това как Иван поставя въпроса. Сравнете!

1. Николай, ще преправите ли опаковката на 
тези бисквити?

2. Николай, трябва да преправим опаковката 
на бисквитите и да довършим фирменото лого 
на тази фирма. С кое ще се заловите?

Усещате ли разликата? Разбирате ли, че 
Иван използва въпрос от втория тип? Николай 
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