
Załącznik. REGUŁY WYWIERANIA WPŁYWU NA INNYCH 

 

1. Stopa w drzwiach 

Prosi się osobę o drobną przysługę, np. informację, jak dojść do określonego miejsca albo opinię na 

dany temat. Potem prosi się o większą przysługę, np. wypełnienie długiej ankiety. Wprowadza to 

osobę manipulowaną w uczucie uprzejmości i uczynności. Dywersyfikacją tej sztuczki jest wstawienie 

trzeciej, pośredniej prośby. 

 

2. Zatrzaśnięte drzwi 

Najpierw prosimy osobę o wyświadczenie dużej przysługi, a gdy ona oczywiście odmawia, prosimy 

o mniejszą - tę, o którą nam naprawdę chodziło. Prawdopodobieństwo spełnienia jest w tym 

wypadku o wiele większe, jeśli poprzedzona jest życzeniem „nie do spełnienia”. Dlatego, gdy chcę 

otrzymać od rodziców książkę na prezent, poproszę dodatkowo o rower i rolki. Rodzice kupując mi 

książkę będą się cieszyć, że zaoszczędzili pieniądze. Ta technika bazuje na redukcji poczucia winy, 

wywołanego w manipulowanym. 

 

3. Społeczny dowód słuszności 

Postrzegamy zachowanie jako bardziej poprawne, jeśli inni też tak czynią. Jeśli zobaczymy kilka razy 

innych ludzi, zwłaszcza ludzi z zawodowo „przyczepionym” autorytetem w danej dziedzinie, będziemy 

starali się imitować ich działania i motywacje. 

 

4. Siła autorytetu 

Jeśli zobaczymy kilka razy innych ludzi, zwłaszcza ludzi z zawodowo „przyczepionym” autorytetem 

w danej dziedzinie, będziemy starali się imitować ich działania i motywacje. Mamy skłonność do 

zrzucania z siebie ciężaru odpowiedzialności. 

 

5. Niska piłka 

Podajemy przykładowo ofertę samochodu w wersji „maksimum” ze wszelkim możliwym 

wyposażeniem. Cena oczywiście jest za wysoka dla klienta. Jednak w chwili gdy uświadamia on sobie, 

że zakup ZDECYDOWANIE przerasta jego możliwości np. 100 tys., sprzedawca proponuje nieco 

uboższą wersję za 60 tys., która oczywiście i tak jest droższa od racjonalnego wyboru, albo od ceny 

z ogłoszenia o treści „ceny już od 45 tys.”. 

 

 



6. Lubienie i sympatia 

Mówimy „tak” ludziom, którzy nas lubią i których lubimy. Należy uważać na komplementy (zwłaszcza 

niezasłużone), drobne poczęstunki, chwalenie naszego wyboru, podkreślanie cech wspólnych, 

wprawianie w dobry nastrój (np. przez rozśmieszanie) itp. 

 

7. Reguła wzajemności 

Jedna z najbardziej rozpowszechnionych we wszystkich kulturach. Opiera się na głęboko wpajanym 

przeświadczeniu, że człowiek za otrzymane dobro powinien odwdzięczyć się w podobny sposób. 

Często wymuszana jest w ten sposób nieuczciwa wymiana dóbr. Przykłady: wręczanie darmowych 

próbek. 

 

8. Redukcja dysonansu poznawczego. Zaangażowanie i konsekwencja. 

Ludzie dążą do zgodności między słowami, przekonaniami, postawami i czynami. Przykład: Gdy 

niechcący bądź niesłusznie kogoś skrzywdzimy, aby zachować pozytywny obraz samego siebie 

natychmiast znajdziemy jakieś wymówki lub zaczniemy podkreślać negatywne cechy naszej ofiary. 

Demonizowanie wroga w czasie wojny jest najbanalniejszym przykładem. 

 

9. Reguła niedostępności 

Rzeczy trudno osiągalne są cenniejsze i mają większą wartość. Im mniej, tym lepiej. To wykorzystanie 

prawa podaży i popytu. Każda rzecz w niewystarczającej ilości automatycznie staje się cenniejsza. 
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