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TAJNIKI SOCJOTECHNIKI

W maïym miasteczku w póïnocnej Anglii grupa nastoletnich chïopców zaprosiïa po szkole pewnÈ mïodziutkÈ dziewczynÚ i jej przyjacióïki do wesoïego miasteczka na lody i przejaĝdĝki zderzajÈcymi
siÚ samochodzikami. Po pewnym czasie chïopcy zniknÚli, a dziewczÚtami zainteresowali siÚ jacyĂ starsi mÚĝczyěni. Darmowe lody
zastÈpiïy przejaĝdĝki prawdziwymi samochodami, wódka i marihuana. Jedna z dziewczÈt przyciÈgnÚïa uwagÚ dwa razy starszego od
siebie mÚĝczyzny, który wydawaï siÚ szefem grupy. Opowiedziaïa
dziennikarzowi „New York Timesa”, ĝe jÈ „omotaï”, a potem stawiaï
jej drinki i kupiï telefon komórkowy. Polubiïa go. Kiedy juĝ zdobyï jej zaufanie, zaczÈï zmuszaÊ jÈ do uprawiania seksu. Gwaïty stawaïy siÚ stopniowo coraz czÚstsze i szybko z cotygodniowych zmieniïy
siÚ w codzienne. NastÚpnie dziewczyna zostaïa zamkniÚta w pokoju hotelowym i zmuszona do obsïugiwania póï tuzina mÚĝczyzn.
Niestety, przeĝycia tej mïodej osoby nie sÈ niczym wyjÈtkowym. Szacuje siÚ, ĝe w okresie od 1997 do 2013 roku w Rotherham w Anglii
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zostaïo wykorzystanych seksualnie 1400 dzieci. Metoda byïa zawsze
taka sama. Mïodzi mÚĝczyěni odwiedzali miejsca publiczne, takie jak
dworce autobusowe, centra handlowe, uczÚszczane ulice i place
w miastach, poszukujÈc mïodych dziewczÈt. Stopniowo uwodzili
dziewczÚta, nie skÈpiÈc im papierosów i alkoholu. Czasami pojawiaïy siÚ takĝe twardsze narkotyki. Jeden z nich nawiÈzywaï relacjÚ
seksualnÈ z którÈĂ z dziewczyn i zaczynaï wystÚpowaÊ w roli jej
„chïopaka”. NastÚpnie stwierdzaï, ĝe jeĝeli dziewczyna naprawdÚ
go kocha, powinna zaczÈÊ uprawiaÊ takĝe seks z innymi mÚĝczyznami. Kiedy juĝ do tego doszïo, zaczynaïy pojawiaÊ siÚ groěby i szantaĝ.
Pewnej dziewczynie zapowiedziano, ĝe jeĝeli piĂnie choÊ sïówko,
jej rodzina zginie. W pewnych przypadkach sprawy przybieraïy
nawet gorszy obrót, bo kilka dziewczÈt staïo siÚ przedmiotem wymiany lub zostaïo sprzedanych za narkotyki i broñ.
Oto tragiczny przykïad ilustrujÈcy sposób, w jaki moĝna wykorzystywaÊ socjotechnikÚ do manipulowania luděmi i skïaniania ich
do robienia strasznych rzeczy, których normalnie nawet nie byliby
w stanie sobie wyobraziÊ. Wszystko wydawaïo siÚ na poczÈtku caïkiem
niewinne — kilka gaïek lodów w pasaĝu handlowym jako wyraz
sympatii nastoletniego chïopca — ale stopniowo widoczny stawaï
siÚ znacznie bardziej zïowieszczy plan, zaczynaïy siÚ pojawiaÊ narkotyki i alkohol, przejaĝdĝki i telefony, a w koñcu wymuszony seks ze
znacznie starszymi mÚĝczyznami.

Czym jest socjotechnika?
Wedïug najprostszej definicji, socjotechnika to psychologiczna manipulacja, za sprawÈ której okreĂlona osoba skïaniana jest do podjÚcia
dziaïañ, których podjÈÊ nie chce. Socjotechnika moĝe takĝe oznaczaÊ
manipulowanie kimĂ w celu uzyskania od niego poufnych informacji.
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Moĝe przybieraÊ róĝne formy, ale na szczÚĂcie nie wszystkie z nich sÈ
tak zïowrogie. W Nowym Jorku i innych duĝych miastach czÚsto siÚ
zdarza, ĝe do stojÈcego na Ăwiatïach samochodu podchodzi czïowiek
i zaczyna myÊ przedniÈ szybÚ. Mówimy mu: „Przestañ. Nie chcÚ,
ĝebyĂ myï szybÚ — odejdě”, ale on ignoruje nasze sïowa i nadal robi
swoje. Okazuje siÚ, ĝe wykonaï ĂwietnÈ robotÚ, wiÚc kiedy podchodzi,
myĂlimy sobie: „No dobrze, umyï szybÚ, dam mu dwa dolce”. W ten
sposób zostajemy zmanipulowani, aby daÊ mu pieniÈdze.
W Baltimore przy drzwiach stacji benzynowej, z której korzystaïem, krÚciï siÚ bezdomny mÚĝczyzna. Otwieraï drzwi i mówiï:
„Miïego dnia”. Otwieraï mi takĝe, gdy wychodziïem, ale wtedy
pytaï teĝ: „A nie miaïby pan dolara?”. Widziaïem, ĝe za pomocÈ socjotechniki skutecznie wyciÈga pieniÈdze od wielu ludzi. A czy istnieje choÊ jedna osoba, która dostawszy od kogoĂ prezent na urodziny, nie pomyĂlaïa: „Teraz ja takĝe muszÚ wrÚczyÊ mu jakiĂ prezent
urodzinowy”? Tego rodzaju dziaïania z zakresu socjotechniki bywajÈ
irytujÈce, ale rzadko sÈ niebezpieczne. Niestety, wielu przestÚpców
takĝe opanowaïo zasady socjotechniki, aby skïaniaÊ niewinnych ludzi
do dawania im, czego chcÈ.
Socjotechnika przybiera róĝne formy, z których byÊ moĝe najbardziej znanymi sÈ oszustwa dokonywane w internecie. Wielu z nas
na przykïad otrzymaïo co najmniej raz pïaczliwy mail od znajomego.
Jest za granicÈ, zostaï okradziony. Nie ma paszportu ani kart kredytowych. Ambasada jest zamkniÚta, a on, samiuteñki, nie ma innego
wyjĂcia poza e-mailem do Ciebie z proĂbÈ o numer karty kredytowej.
Na szczÚĂcie, wiÚkszoĂÊ z nas uznaje ten mail za coĂ, czym on w istocie
jest, czyli za oszustwo. Niestety, tego rodzaju oszustwa stale siÚ
jednak powtarzajÈ, bo zawsze znajdzie siÚ ktoĂ, kto bÚdzie skïonny
przesïaÊ numer swojej karty kredytowej, aby pomóc czïowiekowi
w potrzebie. Naleĝy pamiÚtaÊ o tym, ĝe sztuczki socjotechniczne
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znane sÈ od wieków i nie jesteĂmy na nie naraĝeni wyïÈcznie wtedy,
gdy siedzimy przy komputerze. Oszustwa z wykorzystaniem socjotechniki przybierajÈ wiele róĝnych form, od konia trojañskiego po
piramidÚ finansowÈ Berniego Madoffa.
KiedyĂ podróĝowaïem po Francji z przyjacióïkÈ, która pewnego
razu, chwilÚ po tym, jak wysiedliĂmy z metra, rozïoĝyïa mapÚ.
Natychmiast podszedï do niej jakiĂ czïowiek, proponujÈc swojÈ
pomoc w znalezieniu drogi. Wiedziaïem, ĝe zamierza odwróciÊ uwagÚ
mojej przyjacióïki, aby ktoĂ, z kim wspóïpracowaï, mógï ukraĂÊ jej
torebkÚ. I rzeczywiĂcie, drugi mÚĝczyzna staï nieco dalej, czekajÈc na
swojÈ kolej, gdy pierwszy „pomagaï” mojej znajomej. To klasyczne
dziaïanie polegajÈce na odwróceniu uwagi, ale oszustwa z wykorzystaniem socjotechniki mogÈ byÊ takĝe niezwykle twórcze. Pewnego razu w Nowym Jorku dobrze ubrany dwudziestokilkuletni
mÚĝczyzna szedï na spotkanie z kolegÈ. Nagle wpadï na czïowieka
z maïym dzieckiem. Kiedy siÚ to staïo, popchniÚty czïowiek upuĂciï
na ziemiÚ pojemnik z chiñskim daniem na wynos. OczywiĂcie, wïaĂciciel pojemnika bardzo siÚ zdenerwowaï: „To byï nasz obiad! Co
teraz zjemy?! Nie mam wiÚcej pieniÚdzy, aby nakarmiÊ moje dziecko”.
ChoÊ mieszkajÈcy przez caïe ĝycie w Nowym Jorku mïody czïowiek zaczÈï mieÊ pewne podejrzenia, siÚgnÈï jednak do portfela, aby
wyciÈgnÈÊ pieniÈdze i wrÚczyÊ je mÚĝczyěnie z dzieckiem. Wiedziaï, ĝe to prawdopodobnie oszustwo, ale nie chciaï ryzykowaÊ,
aby w razie czego maïe dziecko zostaïo bez obiadu. Okazaïo siÚ, ĝe
oszuĂci kupowali najtañsze dania z menu lokalnej chiñskiej restauracji, wpadali na ĝyczliwie wyglÈdajÈce osoby i nieěle zarabiali na
swoich „straconych obiadach”. Oszustwa tego rodzaju bywajÈ ostatnio uzupeïniane o butelkÚ drogiego wina. TuryĂci zderzajÈ siÚ z kimĂ,
kto niesie takÈ butelkÚ, ten pokazuje im faïszywy rachunek i ĝÈda
ponad 60 dolarów. Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
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w 2008 roku pojawiï siÚ „kant z chiñskÈ herbatÈ”. Mïode Chinki
przez kilka godzin zaprzyjaěniaïy siÚ z turystami. NastÚpnie sugerowaïy, ĝe powinni oni wziÈÊ udziaï w tradycyjnej ceremonii picia
herbaty. TuryĂci byli prowadzeni do herbaciarni, ale nie otrzymywali menu. Po spróbowaniu niewielkiej iloĂci herbaty w ramach „tradycyjnej ceremonii” otrzymywali ogromny rachunek. Nie chcÈc zostaÊ
uznani za niegrzecznych lub gïupich, rachunek oczywiĂcie regulowali. Okazaïo siÚ, ĝe dziewczyny pracowaïy dla wïaĂciciela herbaciarni, który robiï na ïatwowiernych turystach niezïe pieniÈdze.
We wszystkich tych sytuacjach miaïa miejsce psychologiczna
manipulacja — wykorzystywanie emocji w celu skïonienia okreĂlonych osób, aby zrobiïy coĂ, czego zrobiÊ nie chciaïy. Na szczÚĂcie,
moĝliwe jest uodpornienie siÚ na sytuacje, w których nasza wïasna
ludzka przyzwoitoĂÊ jest zwracana przeciwko nam. DobrÈ wiadomoĂciÈ jest to, ĝe poznanie czynników leĝÈcych u podstaw podatnoĂci
na dziaïania oszustów oraz pewnych typowych, podstawowych taktyk
stosowanych przez przestÚpców pozwala siÚ przed nimi zabezpieczyÊ.

Dlaczego dajemy siÚ nabieraÊ: bïÚdy poznawcze
Celem osób posïugujÈcych siÚ socjotechnikÈ jest zasadniczo manipulacja z wykorzystaniem luk myĂlowych. NaciÈgacze artyĂci sÈ ekspertami w znajdowaniu naszych sïaboĂci i wykorzystywaniu ich do
wïasnych celów. OszuĂci wiedzÈ, jak mogÈ posïuĝyÊ siÚ szerokÈ gamÈ
ludzkich emocji, takich jak chciwoĂÊ, ciekawoĂÊ, hojnoĂÊ czy lÚk.
ChoÊ takie uczucia jak lÚk mogÈ nam pomóc wydostaÊ siÚ z kïopotów, na przykïad podpowiadajÈc ucieczkÚ, jeĂli jesteĂmy Ăcigani,
mogÈ jednak takĝe zostaÊ wykorzystane jako puïapka. W klasycznym
schemacie socjotechnicznym stajemy siÚ nie tylko ofiarami naciÈgaczy, ale takĝe wïasnych bïÚdów poznawczych.
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BïÚdy poznawcze to w zasadzie pomyïki myĂlowe, które pojawiajÈ siÚ w procesie przetwarzania informacji. Aby podjÈÊ decyzjÚ,
musimy, czasami bïyskawicznie, radziÊ sobie z duĝÈ iloĂciÈ informacji. BïÚdy poznawcze to skróty, jakich dokonujÈ nasze mózgi,
aby odbywaïo siÚ to jak najszybciej. Skróty te bywajÈ niezwykle
pomocne w sytuacjach, o których wspomniaïem wczeĂniej — w obliczu niebezpieczeñstwa — sÈ jednak zdecydowanie mniej przydatne,
gdy ktoĂ próbuje nas oszukaÊ. Istnieje wiele róĝnych bïÚdów majÈcych
wpïyw na procesy podejmowania decyzji, aby jednak byÊ mniej naraĝonym na oszustwa, wystarczy, ĝe poznasz kilka kluczowych.

Heurystyka afektu
Heurystyka afektu to coĂ, co ma zwiÈzek z naszymi przeczuciami.
To szybka, wrÚcz natychmiastowa reakcja, która wykorzystuje boděce
emocjonalne, aby pomóc nam podjÈÊ decyzjÚ. Ogólna koncepcja
tego rodzaju reakcji polega na tym, ĝe jeĝeli mamy odnoĂnie czegoĂ
dobre przeczucie, to zakïadamy, ĝe to coĂ pozytywnie wpïynie na nasze
ĝycie. Nasze uczucia wpïywajÈ wiÚc zasadniczo na to, jak interpretujemy okreĂlone sytuacje.
Charakterystyczne cechy: Jeĝeli w dzieciñstwie spÚdzaïeĂ rodzinne
wakacje nad jeziorem i uwielbiaïeĂ pïywaÊ, to widok wody bÚdzie
dla Ciebie miïy i kojÈcy. Jeĝeli jednak jako dziecko prawie siÚ utopiïeĂ, ten sam widok moĝe wzbudziÊ w Tobie natychmiastowy niepokój, a nawet lÚk. Odczucia dotyczÈce wody bezpoĂrednio wpïywajÈ na naszÈ reakcjÚ w przypadku jej zobaczenia.

Efekt wabika
Efekt wabika wystÚpuje, gdy próbujemy podjÈÊ decyzjÚ odnoĂnie
wyboru pomiÚdzy dwiema opcjami, a nastÚpnie odkrywamy, ĝe
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istnieje trzecia. Trzecia opcja staje siÚ probierzem, za pomocÈ którego
ïatwiej porównaÊ dwie pierwsze. Joe Huber, profesor marketingu na
Uniwersytecie Duke’a, wyjaĂniï, jak dziaïa efekt wabika, pytajÈc grupÚ
osób o ich preferencje odnoĂnie restauracji. W jednym ze scenariuszy
naprawdÚ Ăwietna piÚciogwiazdkowa restauracja byïa poïoĝona daleko.
Najbliĝsza restauracja miaïa z kolei tylko trzy gwiazdki. Czïonkowie grupy nie mogli siÚ zdecydowaÊ. Doskonaïe jedzenie, ale dïuga
jazda? A moĝe kolacja w pobliĝu — ale byÊ moĝe nie aĝ tak dobra?
Czuli, ĝe opcja piÚciogwiazdkowa byïaby oczywista, gdyby nie odlegïoĂÊ. I wtedy pojawiïa siÚ trzecia moĝliwoĂÊ — dwugwiazdkowa
restauracja znajdujÈca siÚ gdzieĂ pomiÚdzy dwiema wczeĂniejszymi.
Badani prawie natychmiast wybrali restauracjÚ trzygwiazdkowÈ, bo
byïa lepsza od ostatniej opcji zarówno pod wzglÚdem lokalizacji, jak
i jakoĂci.
Cechy charakterystyczne: Do niedawna, zamawiajÈc napoje w restauracji albo kawÚ w Starbucksie, mieliĂmy do wyboru trzy moĝliwoĂci
— maïÈ, ĂredniÈ i duĝÈ. Po wprowadzeniu napojów XL wielu z nas,
majÈc dodatkowÈ opcjÚ, zaczyna zamawiaÊ napój Ăredni, podczas gdy
wczeĂniej zamówilibyĂmy maïy. Efekt wabika powoduje, ĝe mózg
zaczyna porównywaÊ dostÚpne opcje i skïania siÚ zazwyczaj do wyboru bardziej atrakcyjnej, czyli w tym przypadku wiÚkszej porcji.

Efekt strusia
Jako ludzie wykazujemy tendencjÚ do przyswajania wielu informacji,
o ile sÈ dobre. Jeĝeli jednak informacje sÈ zïe, czÚsto wolimy ich nie
znaÊ, nawet jeĂli mogïyby nam pomóc. Jak siÚ byÊ moĝe domyĂliïeĂ,
efekt strusia to odmowa przyswajania negatywnych informacji poprzez
przysïowiowe wsadzenie gïowy w piasek. OgólnÈ koncepcjÚ stanowiÈcÈ podïoĝe tego efektu moĝna streĂciÊ nastÚpujÈco: „Jeĝeli czegoĂ
nie widzÚ, to znaczy, ĝe nie istnieje”.
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Cechy charakterystyczne: Typowym przykïadem efektu strusia jest
niechÚÊ do oglÈdania salda na karcie kredytowej po drogich wakacjach lub wielkich ĂwiÚtach w rodzaju Boĝego Narodzenia. Wiesz,
ĝe uzyskane informacje prawdopodobnie zepsujÈ Ci humor, wiÚc po
prostu nie sprawdzasz salda, dopóki nie bÚdziesz miaï innego wyjĂcia.
Unikasz potencjalnie negatywnych odczuÊ, zamykajÈc sobie dostÚp
do informacji.

BïÈd optymizmu
Aby móc robiÊ postÚpy, ludzie potrzebujÈ nadziei, wykazujemy jednak
tendencjÚ do bycia raczej optymistami niĝ realistami. Oczekujemy
rezultatów znacznie lepszych niĝ obiektywnie moĝliwe. Taka tendencja do widzenia przyszïoĂci w pozytywnym Ăwietle oznacza, ĝe nie
przygotowujemy siÚ na potencjalne zagroĝenia i pozostajemy na nie
naraĝeni.
Cechy charakterystyczne: Osoba zbyt optymistycznie patrzÈca
w przyszïoĂÊ moĝe nie byÊ w stanie przygotowaÊ siÚ na pewne zdarzenia w swoim ĝyciu, których zaistnienie jest tak naprawdÚ zupeïnie
moĝliwe. Taka osoba nie oszczÚdza, aby mieÊ zapas pieniÚdzy na
wypadek utraty pracy. KierujÈc siÚ takim niczym nieuzasadnionym
optymizmem, moĝe takĝe uznaÊ, ĝe zbÚdne sÈ regularne badania
lekarskie. Tego rodzaju podejĂcie do ĝycia moĝe oczywiĂcie wywoïaÊ
bardzo negatywne, a nawet caïkowicie katastrofalne skutki.

BïÈd niedawnoĂci
BïÈd niedawnoĂci to nasza skïonnoĂÊ do uznawania, ĝe to, co dziaïo siÚ
ostatnio — wszelkiego rodzaju trendy lub wzorce, które dostrzegamy
obecnie — zapewne bÚdzie trwaïo w przyszïoĂci. Po prostu lepiej
pamiÚtamy nastÚpstwa wydarzeñ niedawnych niĝ wczeĂniejszych.
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Zamiast wiÚc polegaÊ na danych rzeczywistych lub mieÊ ĂwiadomoĂÊ,
ĝe pewnych zdarzeñ nie da siÚ przewidzieÊ, funkcjonujemy na podstawie zaïoĝenia, ĝe ĝycie nadal bÚdzie biegïo tym samym torem.
Cechy charakterystyczne: BïÈd niedawnoĂci moĝe oznaczaÊ uznawanie za nieistotne ostrzeĝenia o huraganie i niepodejmowanie dziaïañ zmierzajÈcych do zapewnienia sobie bezpieczeñstwa, bo w rejonie, w którym mieszkamy, huraganu nigdy wczeĂniej nie byïo.

Nie daj siÚ oszukaÊ bïÚdom poznawczym
BïÚdów poznawczych jest zdecydowanie wiÚcej niĝ te typowe, które
wïaĂnie opisaïem, istniejÈ jednak takĝe moĝliwoĂci unikniÚcia stwarzanych przez nie puïapek. Bezpieczeñstwo moĝe nam zapewniÊ po
prostu poczucie zdrowego sceptycyzmu. Nie twierdzÚ oczywiĂcie,
ĝe powinieneĂ przez dwadzieĂcia cztery godziny na dobÚ i siedem dni
w tygodniu zamartwiaÊ siÚ o to, ĝe moĝesz zostaÊ oszukany, ale
powinieneĂ zachowaÊ czujnoĂÊ. JeĂli ktoĂ za granicÈ prosi, abyĂ
pomógï mu odczytaÊ mapÚ, poĂwiÚÊ chwilÚ, aby spojrzeÊ przez ramiÚ
i upewniÊ siÚ, ĝe jesteĂ bezpieczny. Jeĝeli ktoĂ staje u Twoich drzwi,
twierdzÈc, ĝe jest z policji, zadzwoñ pod numer 112, aby sprawdziÊ,
czy jest tak w istocie. BÈdě ostroĝny i nie obawiaj siÚ sprawdzaÊ
otoczenia lub weryfikowaÊ informacji w celu zapewnienia sobie
bezpieczeñstwa.

Oszustwa rodzÈ siÚ co minutÚ
W Stanach Zjednoczonych popularne jest powiedzenie „Co minutÚ
rodzi siÚ jakiĂ frajer”. Bardziej prawdziwe byïoby jednak stwierdzenie, ĝe co minutÚ rodzi siÚ jakieĂ oszustwo, zwïaszcza w dobie internetu. Chociaĝ nie jestem w stanie wymieniÊ wszystkich moĝliwych
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oszustw, na jakie kaĝdy z nas jest naraĝony, mogÚ jednak zwróciÊ
TwojÈ uwagÚ na szereg najbardziej rozpowszechnionych. Zapoznawszy siÚ z pewnymi najbardziej typowymi technikami stosowanymi
przez oszustów, bÚdziesz mógï unikaÊ sytuacji, w których ktoĂ mógïby
próbowaÊ zwieĂÊ CiÚ na manowce.

Zasada wzajemnoĂci:
gdy niekoniecznie chcemy siÚ rewanĝowaÊ
Wszyscy zapewne nieraz znaleěliĂmy siÚ w sytuacji, w której rzeczywiĂcie chcieliĂmy odwdziÚczyÊ siÚ za przysïugÚ. To normalne, ĝe
czujemy wdziÚcznoĂÊ wobec sÈsiada, który odbieraï naszÈ pocztÚ,
gdy byliĂmy na wakacjach, albo kogoĂ z rodziny, kto wyraziï gotowoĂÊ zajÚcia siÚ dzieckiem, bo koniecznie musieliĂmy coĂ zaïatwiÊ.
Zasadniczo, jeĝeli ktoĂ zrobi dla nas coĂ dobrego, to naturalna jest
skïonnoĂÊ do rewanĝu. IstniejÈ jednak sytuacje, w których taka naturalna skïonnoĂÊ do rewanĝu moĝe wpÚdziÊ nas w powaĝne kïopoty.
Bywa tak w przypadku, gdy ktoĂ celowo wykorzystuje zasadÚ wzajemnoĂci i oczekuje znacznie dalej idÈcej przysïugi niĝ jego wïasna.
SÈsiad moĝe na przykïad zgodziÊ siÚ wyprowadzaÊ Twojego psa
w dniu, w którym nie bÚdzie CiÚ w domu. To bardzo miïe z jego
strony i zapewne chÚtnie zrobiïbyĂ dla niego w zamian coĂ podobnego — karmiïbyĂ w czasie jego wyjazdu na wakacje kota albo podlewaï roĂliny. Nie w porzÈdku byïoby jednak, gdyby sÈsiad pojawiï
siÚ pewnego dnia i poinformowaï CiÚ, ĝe oczekuje, abyĂ w ramach
rewanĝu pomalowaï jego dom albo przez caïe lato kosiï jego trawnik.
Prawdziwe problemy zaczynajÈ siÚ jednak wtedy, gdy zasadÚ wzajemnoĂci wykorzystujÈ przestÚpcy, ĝÈdajÈc od swoich ofiar znacznie
wiÚcej, niĝ sami im dali.
W dniu 1 maja 1990 roku Pamela Ann Smart wróciïa z pracy
i znalazïa w splÈdrowanym domu ciaïo zastrzelonego mÚĝa. Po
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sensacyjnym procesie Smart zostaïa skazana za nakïanianie do morderstwa pierwszego stopnia, którego dokonaï jej piÚtnastoletni kochanek i dwóch jego kompanów. Smart poznaïa nastolatka Williama
Flynna w czasie szkolnej akcji przeciwdziaïania narkomanii, w której
oboje brali udziaï jako wolontariusze. Gdy ich zwiÈzek staï siÚ faktem,
zaczÚïa zwierzaÊ siÚ Flynnowi, ĝe chciaïaby Ămierci swojego mÚĝa.
W koñcu Smart zagroziïa, ĝe przestanie uprawiaÊ z Flynnem seks,
jeĂli ten nie zgodzi siÚ zabiÊ jej mÚĝa. Flynna za udziaï w tym zabójstwie skazano na doĝywocie. Pozostali sprawcy zostali skazani za
wspóïudziaï oraz pomoc w zabójstwie. Podczas procesu okazaïo
siÚ, ĝe Smart zarzucaïa Flynnowi brak uczucia. Twierdziïa, ĝe gdyby
naprawdÚ jÈ kochaï, nie wahaïby siÚ zabiÊ jej mÚĝa.
Smart wykorzystaïa zasadÚ wzajemnoĂci, aby uzyskaÊ od Flynna
to, czego chciaïa. To ona nawiÈzaïa intymne relacje z wraĝliwym
mïodym czïowiekiem, zaczÚïa uprawiaÊ z nim seks i nalegaÊ, aby
zrobiï w zamian coĂ dla niej. OczywiĂcie, normalne zwiÈzki nie funkcjonujÈ w ten sposób — Smart doprowadziïa do sytuacji, w której,
wykorzystujÈc socjotechnikÚ, mogïa zaĝÈdaÊ popeïnienia morderstwa.
Zasada wzajemnoĂci wykorzystywana jest takĝe w Ăwiecie wywiadu:
ktoĂ na przykïad zaczyna stawiaÊ Ci drinki albo dawaÊ prezenty,
a nastÚpnie prosi o maïÈ przysïugÚ. Ta maïa przysïuga jest zazwyczaj poczÈtkiem stromej równi pochyïej. PamiÚtaj, aby niezaleĝnie
od sytuacji, nawet jeĂli bÚdziesz komuĂ winien przysïugÚ, nie daÊ siÚ
wmanewrowaÊ w coĂ, co wedïug Ciebie bÚdzie nie w porzÈdku.

Dlaczego nie zawsze warto byÊ miïosiernym samarytaninem
Tymikia Jackson tankowaïa samochód na stacji benzynowej w Georgii,
gdy podeszïa do niej nieznajoma kobieta, która zapytaïa, czy Jackson
mogïaby daÊ jej trochÚ pieniÚdzy na benzynÚ. Ta nie odmówiïa pomocy
i radoĂnie wrÚczyïa kobiecie ostatni banknot dwudziestodolarowy,
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jaki miaïa w portmonetce. Kobieta podziÚkowaïa Tymikii i byïa tak
uszczÚĂliwiona, ĝe zapytaïa, czy moĝe jÈ uĂciskaÊ. Jackson siÚ zgodziïa. Wtedy z fotela kierowcy sÈsiedniego samochodu podniósï siÚ
towarzysz kobiety i takĝe podszedï do Jackson, mówiÈc: „DziÚkujemy bardzo. JesteĂmy niewymownie wdziÚczni. Czy takĝe mogÚ paniÈ
uĂciskaÊ?”. Jackson zauwaĝyïa, ĝe uĂcisk byï jakiĂ inny. O tym, dlaczego spotkana na stacji para tak rwaïa siÚ do przytulania, przekonaïa siÚ nastÚpnego dnia rano: z jej rachunku bankowego zniknÚïo
okoïo trzech tysiÚcy dolarów. Zaledwie w dwie godziny po odjeědzie
Jackson ze stacji benzynowej na rachunku jej karty debetowej pojawiïy siÚ dwie wypïaty znaczÈcych kwot z bankomatów. Okazuje
siÚ, ĝe podczas uĂcisków zïodzieje posïuĝyli siÚ zaawansowanym technologicznie urzÈdzeniem skanujÈcym i sczytali dane z kart kredytowych, które miaïa w kieszeni.
Jackson miaïa tak naprawdÚ szczÚĂcie, bo chodziïo tylko o numery
kart kredytowych. Pomoc komuĂ w roli dobrego samarytanina moĝe
bowiem kosztowaÊ ĝycie. ChoÊ chÚÊ niesienia pomocy innym, zwïaszcza w rozpaczliwej potrzebie, jest godna podziwu, to niezwykle
istotne jest, aby dziaïajÈc w ten sposób, nie doprowadzaÊ do sytuacji,
w których moĝemy zostaÊ skrzywdzeni.
Ted Bundy, znany seryjny morderca, który przyznaï siÚ do popeïnionych w latach siedemdziesiÈtych trzydziestu zabójstw, byï mistrzem w wykorzystywaniu dobrych samarytan. Bundy byï przystojny i miaï charyzmÚ. Zbliĝaï siÚ do potencjalnych ofiar, odgrywajÈc
poszkodowanego. CzÚsto posïugiwaï siÚ kulami, a w jednej z jego
kryjówek znaleziono takĝe gips do wykonywania szyn i opatrunków.
Kiedy na jednej z uczelni w miejscowoĂci oddalonej o okoïo osiemdziesiÈt kilometrów na poïudniowy wschód od Seattle zaczÚïy znikaÊ
kobiety, kilkoro Ăwiadków donosiïo, ĝe widziaïo mÚĝczyznÚ odpowia-
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dajÈcego jego opisowi — z nogÈ w gipsie lub rÚkÈ na temblaku —
który prosiï o pomoc w zaniesieniu rzeczy do samochodu.
OczywiĂcie, nie kaĝdy, kto prosi o pomoc, jest faktycznie zwyrodniaïym seryjnym mordercÈ. Historia Bundy’ego dowodzi jednak,
jak ïatwo jest staÊ siÚ potencjalnÈ ofiarÈ, pomagajÈc po prostu poturbowanej osobie przejĂÊ kilka kroków do samochodu. Jako istoty
ludzkie mamy w sobie instynkt czynienia dobra, nie moĝna jednak
dopuszczaÊ, aby pragnienie bycia pomocnym przewaĝyïo nad bezpieczeñstwem. W Batesville w stanie Indiana pewien kierowca udawaï
zagubionego i rozglÈdaï siÚ za jakimĂ miïosiernym samarytaninem,
którego mógïby wykorzystaÊ. Zjechaï na pobocze autostrady miÚdzystanowej i czekaï na „pomoc”. Gdy zatrzymaïa siÚ przy nim
starsza pani, oszustowi udaïo siÚ przekonaÊ jÈ, aby poĝyczyïa mu pieniÈdze na naprawÚ usterki w samochodzie. NaciÈgacz zadzwoniï
do swojej samarytanki takĝe nastÚpnego dnia. Niestety, nadal nie
poznaïa siÚ na oszustwie i podaïa mu swój adres, bo przecieĝ chciaï
„oddaÊ jej pieniÈdze”. Dotarïszy do jej domu, wszedï nieproszony
i tak dïugo odwracaï uwagÚ kobiety, aĝ udaïo mu siÚ ukraĂÊ jej portfel.
Mieszkanka Vancouver Shirley Magliocco wróciïa pewnego razu ze
sklepu i zauwaĝyïa zaparkowanÈ niedaleko swojego podjazdu furgonetkÚ. Podeszïa do niej jakaĂ para, proszÈc o wodÚ do chïodnicy.
WchodzÈc do domu, zapomniaïa wyïÈczyÊ alarm, wiÚc weszïa na górÚ,
aby to zrobiÊ. Gdy zeszïa z powrotem na parter, okazaïo siÚ, ĝe para
zniknÚïa, a wraz z niÈ portmonetka Shirley.
Naleĝy bezwzglÚdnie pamiÚtaÊ, ĝe przestÚpcy potrafiÈ wykorzystywaÊ naszÈ dobrodusznoĂÊ na nieskoñczenie wiele sposobów. Zanim
zgodzisz siÚ wiÚc komuĂ pomóc, upewnij siÚ, ĝe wokóï sÈ inni ludzie,
nigdy nie wsiadaj do cudzego samochodu i nie zwlekaj z ucieczkÈ
lub wezwaniem pomocy, kiedy tylko poczujesz siÚ niezrÚcznie.
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Pretekst
W filmie Szklana puïapka 4 Matt Farrell (grany przez Justina Longa)
z powodzeniem wykorzystuje jako pretekst faïszywÈ chorobÚ. Prosi
o pomoc pracownika firmy OnStar, twierdzÈc, ĝe potrzebuje samochodu, aby pojechaÊ do ojca, który ma atak serca. Farrell przekonuje
go w ten sposób do uruchomienia samochodu, który tak naprawdÚ
zamierza ukraĂÊ.
Pretekst to pewnego rodzaju faïszywy scenariusz, którego celem
jest skïonienie okreĂlonej osoby do wykonania jakiegoĂ dziaïania, którego inaczej by nie wykonaïa, lub ujawnienia informacji, których
by nie ujawniïa. Pretekst czÚsto opiera siÚ na szczegóïowo opracowanym kïamstwie. PrzestÚpca dziaïajÈcy z wykorzystaniem pretekstu
moĝe podszywaÊ siÚ pod pracownika Twojej firmy lub banku,
przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego, urzÚdnika skarbowego, a nawet duchownego, czyli pod osoby, które w okreĂlonych sytuacjach pozyskujÈ pewne informacje.
Pewna kobieta z Manatee na Florydzie ĝyje byÊ moĝe tylko dlatego, ĝe udaïo jej siÚ rozpoznaÊ pretekst. Pewnej niedzieli, póěno
wieczorem, zatrzymaïa samochód po tym, jak zobaczyïa migajÈce
czerwone i zielone Ăwiatïa. Wysoki, gïadko ogolony mÚĝczyzna zaprosiï jÈ do swojego samochodu. Nie zaĝÈdaï prawa jazdy ani dowodu
rejestracyjnego, wiÚc kobieta odmówiïa. MÚĝczyzna stwierdziï, ĝe
wraca do swojego samochodu, aby wezwaÊ funkcjonariuszkÚ, ale
zamiast tego odjechaï z duĝÈ prÚdkoĂciÈ. Ta kobieta nigdy nie wsiadïaby do samochodu z nieznajomym, wiÚc chociaĝ sytuacja wyglÈdaïa jak zatrzymanie przez policjanta, zdaïa sobie sprawÚ z zagroĝenia. Po odjeědzie mÚĝczyzny natychmiast zadzwoniïa na policjÚ.
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Jak rozpoznaÊ pretekst?
X Osoba posïugujÈca siÚ pretekstem zwykle stara siÚ przygotowaÊ wszelkie moĝliwe odpowiedzi. Przewiduje, co powinna wiedzieÊ, aby sprawiaÊ wraĝenie uprawnionej do
ĝÈdania okreĂlonych informacji. Taki czïowiek jest szybki
i gotów do natychmiastowej reakcji niezaleĝnie od tego, jak
rozwinie siÚ sytuacja. Musisz ufaÊ swoim przeczuciom.
Jeĝeli osoba, z którÈ rozmawiasz, nie potrafi udzieliÊ odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, coĂ moĝe byÊ nie tak.
Przykïadem moĝe byÊ mÚĝczyzna, który zatrzymuje inny
samochód, ale nie ma na sobie munduru ani odpowiednio
oznakowanego samochodu.
X

X

X

Nie zgadzajÈ siÚ szczegóïy. Wyobraě sobie, ĝe znajoma
mówi: „Och, urzÈdzamy sobie takÈ niewielkÈ rodzinnÈ
noworocznÈ kolacjÚ”. Przed jej domem stoi jednak trzydzieĂci samochodów, a muzykÚ sïychaÊ w caïej dzielnicy.
CoĂ jest zbyt piÚkne, aby mogïo byÊ prawdziwe. Bardzo niewielu z nas ma bogatego wujka w Nigerii. JeĂli wiÚc otrzymasz od kogoĂ, kto siÚ za niego podaje, e-mail z informacjÈ,
ĝe czeka na Ciebie 50 milionów dolarów, to bÚdziesz miaï
do czynienia z oszustwem, które powinieneĂ zignorowaÊ.
Pracownicy banku, który wystawiï Twoje karty kredytowe,
nie powinni nigdy dzwoniÊ do Ciebie z proĂbÈ o podanie
informacji osobistych. JeĂli dzwoni wystawca karty kredytowej, odïóĝ sïuchawkÚ i zadzwoñ na numer podany na
odwrocie karty.
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PrzestÚpstwa z wykorzystaniem odwrócenia uwagi
Pewien czïowiek z Tennessee prawdopodobnie bardzo ĝaïuje, ĝe staï siÚ
ofiarÈ kradzieĝy, bo umiejÚtnie odwrócono jego uwagÚ. Do Stephena
Amarala z Crossville w Tennessee podeszïa pewnego razu nieznajoma para z bardzo nietypowÈ proĂbÈ. Kobieta zapytaïa Amarala, czy
mogïaby „wykÈpaÊ siÚ nago w jego basenie”, w czasie gdy jej mÈĝ
pójdzie kupiÊ papierosy. Przez mniej wiÚcej dwadzieĂcia minut
Amaral przyglÈdaï siÚ, jak kobieta pïywa, a potem nawet podaï jej
rÚcznik. W tym samym czasie „mÈĝ” okradaï jego dom.
atwo odwróciÊ czyjÈĂ uwagÚ i przestÚpcy dobrze o tym wiedzÈ. To nic trudnego upatrzyÊ sobie jakÈĂ osobÚ lub nawet grupÚ osób
i jÈ zdezorientowaÊ. Czasami tego rodzaju dziaïania sïuĝÈ wyjÈtkowo niecnym celom. W Grenadzie w stanie Mississippi aresztowano trzy osoby, które dzwoniïy na policjÚ, informujÈc o bombach
podïoĝonych w dwóch lokalnych szkoïach. Kiedy policja przeszukiwaïa szkoïy i prowadziïa ich ewakuacjÚ, dwóch zamaskowanych
mÚĝczyzn okradïo miejscowy bank. WiÚkszoĂÊ zdarzeñ, w przypadku
których przestÚpcy starajÈ siÚ odwróciÊ czyjÈĂ uwagÚ, to jednak dziaïania na mniejszÈ skalÚ, dokonywane zazwyczaj bïyskawicznie. PrzestÚpca ma nadziejÚ, ĝe niczego nie zauwaĝysz — dopóki nie uĂwiadomisz sobie, ĝe zginÈï Twój portfel, a jeĂli jesteĂ kobietÈ — torebka.
W San Clemente w Kalifornii osiemdziesiÚcioszeĂcioletniemu staruszkowi skradziono biĝuteriÚ wartÈ dwieĂcie tysiÚcy dolarów. Podszedï
do niego jakiĂ mÚĝczyzna podajÈcy siÚ za dekarza. Zaproponowaï, ĝe
naprawi dach, i jego oferta zostaïa przyjÚta. MÚĝczyzna poinformowaï wïaĂciciela domu, ĝe jest z nim syn, i poprosiï, aby staruszek
zaczekaï na niego przed domem, a on sam wejdzie na dach. Zamiast
na dach „dekarz” wszedï jednak do domu i ukradï biĝuteriÚ. W Londynie pewna kobieta, zamierzajÈc zrobiÊ zakupy, wypïaciïa z ban-
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komatu na High Street znacznÈ kwotÚ. Po chwili podeszli do niej
jakaĂ kobieta i dwóch mÚĝczyzn, informujÈc, ĝe „ma coĂ na plecach”. Naturalnie pomogli jej to coĂ zdjÈÊ, tyle ĝe odwróciwszy jej
uwagÚ, ukradli takĝe z torebki wszystkie pieniÈdze. Wielu przestÚpców posïugujÈcych siÚ sztuczkami z odwracaniem uwagi wybiera
osoby w podeszïym wieku, ale oczywiĂcie ofiarÈ tego rodzaju przestÚpstw moĝe staÊ siÚ kaĝdy.
Podobnie jak w przypadku wykorzystywania dobrego serca innych
ludzi, oszustwa z odwróceniem uwagi bywajÈ niezwykle pomysïowe.
W tej kwestii przestÚpców nie krÚpujÈ ĝadne ograniczenia. Jak wiÚc
uniknÈÊ stania siÚ ofiarÈ odwrócenia uwagi?
X

X

X

Zachowuj dystans. JeĂli masz wraĝenie, ĝe coĂ jest nie tak,
zachowuj dystans i nie pozwalaj siÚ do siebie zbliĝaÊ.
DziÚki temu unikniesz kradzieĝy portfela lub ewentualnego ataku.
OglÈdaj siÚ za siebie. Wyszedïem kiedyĂ ze sklepu spoĝywczego, w którym zazwyczaj robiÚ zakupy, a wtedy
podeszïa do mnie jakaĂ kobieta, proszÈc o podwiezienie.
Zdecydowanie nie byïo to typowe zachowanie, wiÚc szybko
siÚ rozejrzaïem, sprawdzajÈc, czy ktoĂ nie podchodzi od
tyïu, aby uderzyÊ mnie w gïowÚ i obrabowaÊ.
Zadawaj pytania. Zadawaj jak najwiÚcej pytañ i sprawdzaj,
czy opowieĂÊ ma sens. Nie zakïadaj, ĝe wszystko, co sïyszysz,
jest prawdÈ. Jeĝeli celem rozmówcy bÚdzie odwrócenie
Twojej uwagi, to najprawdopodobniej nie bÚdzie on w stanie odpowiedzieÊ na wszystkie Twoje pytania — a gdy
zaczniesz je zadawaÊ, odejdzie.
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Twój wewnÚtrzny szpieg: jak za pomocÈ socjotechniki
sprawiÊ, aby ktoĂ zrobiï to, czego chcesz
ByÊ moĝe trudno to sobie wyobraziÊ, ale agenci CIA czÚsto bywajÈ
celem zabiegów socjotechnicznych. Nierzadko zdarza siÚ, ĝe ktoĂ
podchodzi do nich w barze i zaczyna opowiadaÊ poruszajÈce historie.
OczywiĂcie, bardzo czÚsto tym kimĂ bywajÈ piÚkne kobiety. Funkcjonariuszy CIA ostrzega siÚ nawet przed tego rodzaju kontaktami
w miejscach publicznych. PamiÚtam, ĝe byïem kiedyĂ po pracy
w barze z kilkoma innymi agentami i podeszïa do mnie kobieta, która,
jak siÚ prawie natychmiast dowiedziaïem, pochodziïa z Biaïorusi. Nie
znaïem jej, ale okazaïo siÚ, ĝe to ĝadna przeszkoda. Wkrótce opowiedziaïa mi niesamowitÈ historiÚ swojego ĝycia. Dowiedziaïem siÚ, ĝe
byïa w straszliwy sposób wykorzystywana przez brutalnego mÚĝa —
zostaïa temu czterdziestokilkuletniemu facetowi sprzedana, gdy
miaïa zaledwie osiemnaĂcie lat. W koñcu siÚ od niego uwolniïa
i trafiïa do oĂrodka, w którym doĂwiadczyïa jeszcze wiÚcej przemocy. Pomimo tak potwornych przeĝyÊ wybrnÚïa w jakiĂ sposób ze
swojej godnej poĝaïowania sytuacji i rozpoczÚïa naukÚ w szkole
pielÚgniarskiej. Jej otwartoĂÊ i gotowoĂÊ do podzielenia siÚ ze mnÈ
tak bardzo osobistymi informacjami staïy siÚ sygnaïem ostrzegawczym. Wiedziaïem, ĝe i ode mnie oczekuje w zamian takiej samej
otwartoĂci — a kto wie, komu przekazaïaby uzyskane ode mnie
informacje? Na szczÚĂcie, dziÚki przeszkoleniu w CIA nie miaïem
zamiaru siÚ jej odwzajemniaÊ. Ta kobieta nie zachowywaïa siÚ naturalnie, w typowy dla zwykïych ludzi sposób. Przecieĝ jeĝeli ktoĂ chce
CiÚ poderwaÊ w barze, to po prostu próbuje CiÚ zaciekawiÊ, a nie
opowiada historii o tym, ĝe jest gwaïconÈ przez mÚĝa korespondencyjnÈ ĝonÈ.
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W jaki sposób wykorzystaÊ socjotechnikÚ do wïasnych celów
Nie sugerujÚ oczywiĂcie, ĝebyĂ wykorzystywaï socjotechnikÚ do zrobienia komukolwiek krzywdy, muszÚ jednak przyznaÊ, ĝe stosowanie jej moĝe byÊ dosyÊ zabawne. Istnieje bardzo wiele moĝliwoĂci
przekonywania innych do zrobienia czegoĂ, co chcemy, aby zrobili.
Oto kilka dosyÊ pomysïowych sposobów wykorzystywania socjotechniki dla wïasnych celów — to techniki, o których naleĝy pamiÚtaÊ takĝe po to, aby samemu nie staÊ siÚ ulegïym celem zabiegów socjotechnicznych.
Zatrudnij ochroniarza

Czy kiedykolwiek zastanawiaïeĂ siÚ, jak to jest byÊ sïawnym? Aby
siÚ tego dowiedzieÊ, dwudziestotrzyletni Brett Cohen posïuĝyï siÚ
socjotechnikÈ. Po obejrzeniu Times Square w Nowym Jorku Cohen
uznaï, ĝe to doskonaïe miejsce na debiut w roli celebryty. Stworzyï
dla siebie ĂwitÚ, wynajmujÈc z ogïoszenia dwóch ochroniarzy, trzech
kamerzystów i czterech fotografów. Cohen, który zwykle wyglÈda
jak przeciÚtny czïowiek, zaïoĝyï drogÈ koszulÚ i ciemne okulary oraz
przywoïaï na twarz szeroki uĂmiech, a nastÚpnie w towarzystwie
dwóch zwalistych i powaĝnie wyglÈdajÈcych ochroniarzy wyszedï
z budynku 30 Rock w Rockefeller Center. WynajÚci kamerzyĂci
i fotografowie natychmiast wziÚli siÚ do pracy. Cohen z szerokim
uĂmiechem na twarzy promieniowaï pewnoĂciÈ siebie. ZaczÈï przesyïaÊ tïumowi pocaïunki, a ludzie zareagowali natychmiast. Znajomy
Cohena zaczÈï ich podpytywaÊ, co myĂlÈ o sïynnym Bretcie Cohenie.
Pewien mÚĝczyzna stwierdziï, ĝe „to bardzo dobry aktor”, majÈc na
myĂli jednego z aktorów w filmie Spider-Man, którym Cohen oczywiĂcie nie byï. Inny zostaï zapytany, co sÈdzi o muzyce Cohena.
Odpowiedziaï, ĝe „sïyszaï jego pierwszy singiel”. Cohen pozowaï
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w tym czasie do zdjÚÊ z fanami, którzy otaczali go pod Times Square
zwartÈ grupÈ przez trzy godziny. DziewczÚta, które caïÈ gromadÈ
krzyczaïy i przesyïaïy Cohenowi pocaïunki, uznaïy, ĝe to najpiÚkniejszy dzieñ w ich ĝyciu, ĝe go kochajÈ i „jest piÚkny”. Pod koniec
caïego wybryku za Cohenem chodziïo prawie trzysta osób, wiÚc aby
nie wzbudzaÊ nadmiernego zainteresowania policji, Brett poprosiï
ochroniarzy, aby eskortowali go do niewielkiego hotelu, pokazujÈc
jednoczeĂnie gestami, aby tïum siÚ zatrzymaï. Materiaï wideo z tego
zdarzenia ukazuje nastÚpnie Cohena, który samotnie zmierza w kierunku stacji metra. Gdy znikïa Ăwita, skoñczyïa siÚ takĝe jego sïawa.
Poĝycz dziecko

Jeĝeli zaleĝy Ci na tym, aby rozbroiÊ innych, z pomocÈ moĝe przyjĂÊ
posiadanie dziecka. PrzyznajÚ jednak, ĝe dziaïa to w zasadzie wyïÈcznie w przypadku mÚĝczyzn. Prawda jest niestety taka, ĝe mamy
wyprane mózgi i sytuacje, w których dzieckiem zajmuje siÚ kobieta,
sÈ dla nas oczywiste. A jeĂli do sklepu spoĝywczego przychodzi
z dzieckiem tato? Natychmiast jest uznawany za ojca roku. Pewna
moja znajoma zauwaĝyïa, ĝe pielÚgniarki w gabinecie pediatrycznym
zupeïnie inaczej reagujÈ na jej mÚĝa niĝ na niÈ samÈ. MÈĝ zabraï kiedyĂ ich chore dziecko do lekarza i zostawiï w domu torbÚ na pieluchy.
Dziecko zgïodniaïo i zaczÚïo popïakiwaÊ. PielÚgniarki natychmiast
przyniosïy im butelkÚ z pokarmem dla niemowlÈt i byïy zachwycone,
ĝe to tatuĂ przyszedï z maluchem do lekarza. „Gdybym to ja zapomniaïa butelki, uznaïyby mnie za najgorszÈ matkÚ w historii. A mój
mÈĝ zostaï bohaterem tylko dlatego, ĝe w ogóle siÚ tam pokazaï!”.
Jeĝeli o pomoc w miejscu publicznym poprosi mÚĝczyzna z dzieckiem,
wiÚkszoĂÊ ludzi chÚtnie i szybko zareaguje na wysiïki bezradnego
tatusia. ObecnoĂÊ niemowlÈt i maïych dzieci sprawia, ĝe wiÚkszoĂÊ
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z nas czuje siÚ po prostu bardziej komfortowo. Wszyscy sïyszeliĂmy historiÚ o facecie, który zabiera bratanka do parku, aby pograÊ z nim
w piïkÚ, i zupeïnie przypadkiem poznaje tam kobietÚ swego ĝycia.
Quid pro quo

Kaĝdy, kto widziaï film Milczenie owiec, pamiÚta zapewne scenÚ,
w której Jodie Foster stara siÚ uzyskaÊ informacje na temat Ăciganego przez niÈ seryjnego mordercy od innego seryjnego mordercy,
Hannibala Lectera (granego przez Anthony’ego Hopkinsa).
JeĂli ci pomogÚ, Clarice, to zaĝÈdam wzajemnoĂci. Quid pro quo —
ja coĂ ci powiem, a ty powiesz coĂ mnie. Ale nie o tej sprawie. O sobie.
Quid pro quo. Tak czy nie?
Quid pro quo oznacza po prostu „coĂ za coĂ”. Klasycznym przykïadem tego rodzaju zachowania jest sytuacja, w której facet zabiera
dziewczynÚ na wystawnÈ kolacjÚ i oczekuje, ĝe ta zaprosi go potem
do swojego domu. TaktykÈ quid pro quo moĝna siÚ jednak takĝe
posïugiwaÊ w innych sytuacjach. Przykïadem moĝe byÊ ĝona, której
zaleĝy na tym, aby jej mÈĝ wykonaï jakieĂ prace domowe, i przed
poproszeniem o to przygotowuje jego ulubiony obiad, albo nastolatek sprzÈtajÈcy garaĝ w nadziei, ĝe w zamian bÚdzie mógï wróciÊ
póěniej do domu lub poĝyczyÊ samochód. WiÚkszoĂÊ z nas wykorzystuje taktykÚ quid pro quo, nie zdajÈc sobie nawet z tego sprawy.
To prosty sposób na skïanianie innych do wyĂwiadczenia nam przysïugi, a w istocie kolejny przykïad stosowania w praktyce zasady
wzajemnoĂci.
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Zachowuj siÚ tak, jakbyĂ byï na swoim miejscu

W filmie Polowanie na druhny Jeremy (grany przez Vince’a Vaughna) i jego kumpel John (Owen Wilson) sÈ w stanie wprosiÊ siÚ
na niemal kaĝdÈ ceremoniÚ weselnÈ, w tym nawet na Ălub roku, który
bierze córka sekretarza stanu. ¥miaïo wchodzÈ, przedstawiajÈ siÚ, pijÈ
lampkÚ szampana i nie majÈ ĝadnych problemów z wymyĂleniem,
dlaczego jakoby zostali zaproszeni. Dziaïanie w taki sposób, jakbyĂmy byli caïkowicie na miejscu, to skuteczny sposób na uzyskanie
dostÚpu do miejsc, w których nie powinno nas byÊ. Nie sugerujÚ
przy tym, ĝe naleĝy pojawiaÊ siÚ tam, dokÈd nie zostaliĂmy zaproszeni, czy robiÊ coĂ niezgodnego z prawem, ale zabawnie jest czasem popatrzeÊ, jak niektórzy z nas radzÈ sobie z takimi sytuacjami.
Ja potrafiïem z ïatwoĂciÈ dostawaÊ siÚ do budynków, wykonujÈc
zadania ich penetracji, bo zagadywaïem straĝników i zachowywaïem
siÚ tak, jakbym miaï prawo tam byÊ. Nasze spoïeczeñstwo zostaïo
poddane praniu mózgów i traktuje wszelkiego rodzaju odznaki
i identyfikatory jak ĂwiÚtoĂÊ. WidzÈc firmowy identyfikator, nawet
taki, który wykonaliĂmy wïasnym sumptem w domu, inni natychmiast uznajÈ, ĝe jesteĂmy uczciwi i godni zaufania.
Osoby potrafiÈce uzyskaÊ dostÚp do miejsc, w których znajdowaÊ
siÚ nie powinny, posiadajÈ szereg wyjÈtkowych umiejÚtnoĂci. WyglÈdajÈ na caïkowicie zrelaksowane i spokojne, choÊ czÚsto wewnÚtrznie siÚ spalajÈ. Zazwyczaj poĂwiÚcajÈ wczeĂniej sporo czasu na to,
aby potrafiÊ bez wysiïku wtapiaÊ siÚ w Ărodowiska, które infiltrujÈ.
Gdyby na przykïad czïowiek grany przez Owena Wilsona pojawiï
siÚ na Ălubie córki sekretarza stanu niewïaĂciwie ubrany, to mógïby
siÚ wyróĝniaÊ. Uzyskiwanie dostÚpu do miejsc, w których nie powinno
nas byÊ, wymaga prezentowania siÚ w taki sposób, jakbyĂmy mieli
caïkowitÈ kontrolÚ nad otoczeniem. Nie wolno siÚ rozglÈdaÊ i krÚciÊ,
naleĝy poruszaÊ siÚ naturalnie, tak jakbyĂmy byli tam juĝ wiele razy
wczeĂniej.
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Ustal motywacjÚ

Kaĝdy posiada motywacjÚ — czyli coĂ, co go napÚdza. Kaĝdy z nas
ma zainteresowania i hobby, które sprawiajÈ, ĝe jest jako istota ludzka
wyjÈtkowy. Jeĝeli jednak nie zachowujemy ostroĝnoĂci, nasze motywacje mogÈ zostaÊ wykorzystane przeciwko nam. Ja na przykïad lubiÚ
strzelaÊ i uwielbiam broñ, czego ïatwo moĝna siÚ dowiedzieÊ, ale nie
pozwoliïbym, aby ktoĂ pod pozorem wspólnych zainteresowañ zwabiï mnie do znajdujÈcego siÚ w jakimĂ zakazanym zauïku sklepu
z broniÈ, w którym mógïby zrobiÊ mi krzywdÚ. Czasami jednak wiedza o motywacjach innych osób bywa dobrym sposobem na wykorzystanie przeciwko nim socjotechniki.
Sïyszaïem kiedyĂ opowieĂÊ o tym, jak trzech mÚĝczyzn próbowaïo
poderwaÊ w barze piÚknÈ modelkÚ. Pierwszy facet byï bajecznie
bogatym biznesmenem. Podszedï do dziewczyny i natychmiast zostaï
odprawiony z kwitkiem. Drugi byï znanym producentem filmowym,
ale wcale nie poszïo mu lepiej. Trzeci facet byï niski i gruby. Pozostali zobaczyli, jak szepce coĂ do ucha dziewczynie i zanim siÚ zorientowali, para wyszïa z baru razem. GodzinÚ póěniej wrócili i kaĝde
poszïo w swojÈ stronÚ. Biznesmen chce siÚ dowiedzieÊ, co zaszïo.
Podchodzi do niskiego faceta i pyta: „Co jej powiedziaïeĂ?”. Odpowiedě brzmi: „Spytaïem jÈ, czy miaïaby ochotÚ na kokainÚ, bo akurat
mam trochÚ w domu”. Facet po prostu odkryï jej motywacjÚ.
OczywiĂcie, ustalenie motywacji tej dziewczyny nie byïo zbyt
trudne. Istotne jest natomiast podejmowanie dziaïañ uniemoĝliwiajÈcych ïatwe okreĂlanie naszych motywacji. W dzisiejszych czasach
szczególnÈ ostroĝnoĂÊ powinny zachowywaÊ na przykïad osoby korzystajÈce z Facebooka. Naleĝy pamiÚtaÊ o ustawieniach prywatnoĂci
i uwaĝaÊ na to, czego odwiedzajÈcy profil „przyjaciele” mogÈ siÚ
o nas dowiedzieÊ. Jeĝeli oczywistym bÚdzie, ĝe jesteĂ absolwentem
okreĂlonej uczelni, pracujesz w okreĂlonej branĝy i lubisz piesze
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Martwi¥ si¥, Ŝe moi rodzice, którzy s¡
w podesz©ym wieku, mog¡ staö si¥ ofiarami naci¡gaczy.
Co mog¥ zrobiö, aby temu zapobiec?
To prawda, Śe starsze osoby cz¤sto bywaj celem oszustów. Porozmawiaj z rodzicami i wyjaĻnij im, Śe pracownicy banku czy firmy b¤d cej
wystawc kart kredytowych nigdy nie dzwoni ani nie wysy¨aj maili
do klientów, prosz c o has¨a lub numery rachunków. Gdyby jednak
dosz¨o do tego rodzaju sytuacji, rodzice powinni zadzwoniô do banku
(sami wczeĻniej znajduj c jego numer). To powszechny problem, bo
osoby starsze zwykle bywaj dosyô ¨atwowierne. Ja powiedzia¨em po
prostu mojemu tacie, Śe jeĻli kiedykolwiek mia¨by nawet cieĨ w tpliwoĻci, powinien natychmiast do mnie zadzwoniô, abyĻmy mogli wspólnie
omówiô sytuacj¤.

wycieczki — to ktoĂ pod pretekstem „wspólnych zainteresowañ”
ïatwo moĝe wkraĂÊ siÚ w Twoje ïaski. Nie sugerujÚ oczywiĂcie, ĝe
wszystkie poznawane przez Ciebie osoby, które przyznajÈ siÚ do
podobnych zainteresowañ, majÈ zïe zamiary — zastanów siÚ jednak
przed wchodzeniem w komitywÚ z jakimĂ dopiero co poznanym
w barze facetem tylko dlatego, ĝe ten facet lubi takÈ samÈ muzykÚ
jak Ty i teĝ jest wolontariuszem w domu opieki.
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