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Žaidimo taisyklės

Čia ne žaidimas...
Nihilumbra

Ššššššš...

Atleiskite, kad kalbu pašnibždomis. Užeikite. Labai malonu jus 
matyti. Tiesą sakant, tikėjausi, kad ateisite kaip tik jūs. Ar niekas 
nematė jūsų čia ateinant? Pažvelkite per petį, kol nepajudėjome 
toliau. Nepakenks būti tikram. 

Jūs vienas?
Gerai.
Sveikas atvykęs.
Jei skaitote šias eilutes, vadinasi, jums pavyko gauti šios kny-

gos egzempliorių. Jei taip, sveikinu. Tiesą sakant, rašydamas šitai, 
nežinau, kas nutiks, kai knyga bus baigta. Galimas daiktas, kad 
kas nors nupirks ir sudegins visą tiražą. Ar kad žiniasklaida ją 
taip apjuodins, jog knygynai jos nepriims. Jei viena ar kita nutiko, 
vadinasi, neatsitiktinai. Taip jau yra: nedaug kas norėtų, kad skai-
tytumėte šią knygą.

Jūsų vadovas, be abejo, nenorėtų. Nei jūsų pavaldiniai, jeigu 
kartais pats esate vadovas. Iš tiesų visi tie, kam paranku jus kon-
troliuoti. Pavyzdžiui, kito padalinio darbuotojai, kovojantys dėl 
tų pačių lėšų kaip ir jūs. 

Žinoma, ir vietos politikai, žmonės, dirbantys lobizmo srityje, 
ir kiti, kurių darbas yra priversti jus jiems pritarti. Nenoriu peikti 
tokios veiklos. Jie išties ambicingai siekia palenkti jus į savo pusę. 
Valdybos pirmininkė greičiausiai išklausė retorikos kursą, kuria-
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me išmoko sudėtingų teorijų apie patosą ir logosą, o reklamos 
bendrovė kaip reikiant paklojo už rinkos psichologijos tyrimą. 
Viskas tam, kad kuo geriau jus įtikintų.

Bet štai pasirodo ši knyga ir viską sugadina.

Tai, apie ką joje rašoma, sugrąžins kontrolę jums. Nesvarbu, ar 
dirbate pardavimo srityje, ar esate advokatas, padavėjas, mokyto-
jas, politikas, studijuojate, galite kalbėti su šunimis ar užsiimate 
kuo nors kitu, mano tikslas – kad išmoktumėte meistriškai pa-
siekti tai, ko norite jūs, o ne ko nori kiti. Tegu jie turi savo kursus 
ir tyrimus. Šios pratybos gali būti naudingos ir smagios, bet jums 
jų visiškai nereikia. Liautis sekus ir pradėti vesti yra paprasčiau, 
negu atrodo.

Visuose žaidimuose yra trumpesnių kelių. Galios žaidimas – ne 
išimtis. Senuose kompiuteriniuose žaidimuose dažnai būdavo 
slaptų būdų laimėti, paslėptų triukų, kurių programuotojai nie-
kam neišduodavo. Metodai, kurių išmokys ši knyga, veikia lygiai 
taip pat. Iš esmės galios žaidimas yra pagrįstas žmogaus pasąmo-
nėje užprogramuotais būdais nukirsti kelią, apie kuriuos žino tik 
nedaugelis. Šie triukai iš pirmo žvilgsnio atrodo visai paprasti. 
Tik pažvelgus atidžiau matyti, kokie jie veiksmingi. Niekada ne-
maniau, kad verta eiti vandens anapus upelio, kaip sakoma patar-
lėje. Sakyčiau, kad dažnai net nebūtina eiti iki upelio. Kalbant apie 
galios žaidimą, jau ir taip stovime ant gilaus šulinio dangčio – lie-
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ka tik pasemti. Jis pagrįstas tuo pačiu principu kaip ir senųjų pul-
to žaidimų metodai nukirsti kelią: kai įmanoma pasiekti geresnių 
rezultatų mažiausiomis įmanomomis pastangomis. 

Kitaip nei dauguma kitų poveikio ir įkalbinėjimo metodų, šie 
psichologiniai triukai yra visiškai nepastebimi. Žaidimas, kurio 
išmokys ši knyga, skrenda žemiau, nei siekia proto radaras, ir 
veikia pasąmonės plotmėje. Leiskite paaiškinti šiek tiek išsamiau: 
įsisąmonintas „aš“ yra ta jūsų dalis, kuri atkreipia dėmesį į dabar 
skaitomą tekstą. Ji užsiima racionaliu mąstymu, analize ir moky-
musi, o pasąmonė yra smegenų sritis, kurioje saugomi jausmai ir 
prisiminimai. Įprasti galios plėtojimo metodai dažniausiai taikosi 
į sąmoningąjį „aš“. Kaip tik todėl dauguma jų būna nesėkmingi. 
Kartu nepastebimai prasliūkinsime pro visas sąmonės analizes ir 
kliūtis ir nematoma vairalazde paveiksime tą žmogaus pusę, kuri 
yra svarbi šiame kontekste, – jausmus ir elgesį.

Suprantu, jei nepatogiai pasimuistote kėdėje ar bent jau dar kar-
telį patikrinate, ar niekas nemato, kokią knygą skaitote, kai aš sa-
kau, kad išmoksite žaisti galios žaidimą savo naudai. Juk skamba 
itin manipuliatyviai. Galbūt netgi nepriimtinai? Be to, ar kartais 
„savo naudai“ nėra itin bjaurus terminas? Suprantu, jei tokie žo-
džiai kaip „galia“ ir „galios žaidimai“, net jei ir skamba vilioja-
mai, priverčia pagalvoti ir apie prievartą, nuolatinę priespaudą ir 
nemalonius vyrus atsikišusiais pilvais. Tai, apie ką galvojate, yra 
senasis neigiamas – ir palyginti neveiksmingas – valdžios taiky-
mo būdas. 
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Žodis „galia“ turi kaip reikiant prastą reputaciją. Sakoma, 
kad tie, kas ja naudojasi, visada tampa korumpuoti. Psichologi-
jos profesorius Philipas Zimbardo tai įstabiai įrodė aštuntajame 
dešimtmetyje, skyręs studentams atsitiktinai parinktus „kalinių“ 
ir „prižiūrėtojų“ vaidmenis, ir jau po kelių valandų tapo akivaiz-
du, kad „kaliniai“ patyrė apgalvotus psichologinius „prižiūrėtojų“ 
kankinimus – o juk šie buvo jų draugai. Vienintelis skirtumas – 
kad jie netikėtai gavo valdžią. Nebūtinai turi būti taip dramatiška: 
visi, kurie kada nors dalyvavo kūno kultūros pamokoje, per kurią 
dviem mokiniams teko sudaryti futbolo ar brenbolo* komandas, 
galėjo iš arti stebėti piktnaudžiavimą galia. Aš pats neseniai turė-
jau progą matyti, kas nutinka, kai dešimtmetis ima administruoti 
savo tėčio serverį ir gali spręsti, kuriuos iš bendramokslių priimti 
į visų mėgstamą internetinį žaidimą. Scenarijus lyg iš „Musių val-
dovo“ (Lord of the Flies).

Valdžios tyrinėtoja iš Norvegijos Linda Lai konstatavo, kad iš 
visų, gavusių progą paveikti kitų žmonių elgesį, 70–80 procentų 
piktnaudžiaus ja ar imsis abejotinų veiksmų. Tai galioja klasiki-
niam, tradiciniam valdžios naudojimui. Galios žaidimas, kurio 
išmoksite, skiriasi tarsi diena ir naktis. Tai kur kas konstruktyves-
nė korumpuotos galios alternatyva. Kiek žinau, tai visiškai naujas 
požiūris į galią. Neslėpsiu, kad galios žaidimas, kaip ir skamba, 
yra žaidimas. Tas, kas jį laimi, gali aplinkiniams nurodyti, kur sto-

* Brännboll – Skandinavijoje populiarus į beisbolą panašus žaidimas. (Čia ir 
toliau – vertėjos pastabos.)
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vės spinta. Tačiau kai laimėsite mudviejų galios žaidimą, visi kiti 
irgi manys, kad laimėjo. Niekas nesijaus išnaudojamas ir visiems 
atrodys, kad gavo tai, ko norėjo. (Nors laimėsite daugiausia jūs.) 
Galite panaudoti galią unikaliai – visi, kas į šį žaidimą įtraukiami, 
jaučiasi stipresni ir optimistiškesni, nei prieš jums pačiam įsitrau-
kiant į galios žaidimą. Jei kartais atrodo, kad teiginys prieštarauja 
pats sau, vadinasi, iki šiol niekas nesiteikė jums paaiškinti, kaip 
atrodo tikroji galia. 

Metodai, kuriuos aptarsime, išties yra dalis to, kaip gyvename ir 
bendraujame. Galios žaidimas pagrįstas dviem dalykais:

Pirma, nuodugniu išmanymu, kaip kaskart bendraudami 
veikiame vienas kito mintis ir elgesį. Mūsų žodžiai, kūno kalba 
ir mintys, kurios mums kyla, įjungia tam tikrus psichologinius 
mūsų pašnekovų mechanizmus. Nusimanymas apie šiuos mecha-
nizmus ir žinojimas, kur paleidimo mygtukas, turi lemiamos įta-
kos, jei norite pasiekti savo.

Antra, įsitikinimu, kad bet kokia įtaka bus paveikesnė, jeigu ją 
derinsime su pagarba aplinkiniams, ir jų interesai atrodys tokie 
pat reikšmingi kaip ir mūsiškiai. Dar ne kartą prie to grįšime, ta-
čiau tikroji galia reiškiasi per kitus, o ne kitiems. Vadinasi, didžioji 
galios žaidimo dalis yra siekimas, kad kiti suteiktų jums tai, ko 
norite, ar padėtų nueiti ten, kur norite, todėl, kad jie patys taip 
nori, o ne pasitelkę hipnozę ar prievartą. 

Dažniausia klaida bandant pasinaudoti savo galiomis yra dė-
mesio sutelkimas tik į vieną šių teiginių. Žmonės susitelkia arba į 
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antrąjį – atsižvelgti į aplinkinius – ir tampa tie, kurie visus mato, 
bet jiems patiems nepavyksta įsitvirtinti. Pavadinkime juos Krite-
nu, pagal robotą pareigūną iš serialo „Raudonoji nykštukė“ (Red 
Dwarf). Arba  – kaip dažniau pasitaiko  – rūpinasi vien pirmu 
teiginiu ir bando spaudyti reikiamus psichologinius mygtukus. 
O tada papuola į visas įmanomas galios vilkduobes. Jei susidūrėte 
su galios taikymu, kuris paliko burnoje rūgštų prieskonį, arba su 
žmogumi, kuris pakvietė jus į komandą paskutinį tik todėl, kad 
galėjo, greičiausiai sutikote šios taktikos šalininką. Pavadinkime 
juos Joranais.

Padedamas praktinių žinių apie abu punktus, galėsite žaisti 
galios žaidimą kur kas sklandžiau ir sėkmingiau, negu iki šiol pa-
vyko Kritenui, Joranui ir visiems jų klonams. 

Jei vartėte kurią nors iš ankstesnių mano knygų, žinote, kad šias 
sritis esu tyrinėjęs jau anksčiau. Aš ne tik jas tyrinėjau, o prisise-
giau prie kaktos žibintuvėlį ir į mūsų psichologijos olas įropojau 
taip giliai, kaip tik galėjau. Maniau, kad suprantu, kas vyksta. Bet 
nors daug ką sužinojau apie elgesį, poveikį ir smegenų veikimo 
mechanizmus, prireikė kelerių metų suprasti, kad visas šias dalis 
galima sujungti į vieną praktišką sistemą – galios žaidimą. 

Kiek žinau, iki šiol ši sistema dar nebuvo aprašyta. Galbūt to-
dėl, kad ją sunku įžvelgti. Reikia žengtelėti atgal. Galios žaidimas 
neslypi pačiame olos gale. Galios žaidimas yra pati ola. 

Man tai reiškia naują santykį su tuo, ką esu rašęs anksčiau. 
„Galios žaidimai“ nėra ankstesnių mano knygų priedas. Tai tos 
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knygos yra „Galios žaidimų“ priedas. Todėl perėjus pirmą žaidi-
mo ratą ir kaip reikiant apšilus, patariu eiti ne pirmyn, o atgal. 
Pasiimkite nuo lentynos nučiupinėtą knygų „Minčių skaitymo 
menas“ ar „Elkis taip, kaip aš noriu“ egzempliorių. Galbūt pama-
tysite šias knygas kaip kad aš dabar, visiškai kitoje šviesoje. (O jei 
knygų dar neturite, ką tik atsirado pašėlusiai gera priežastis jas 
įsigyti.)

Galiausiai leiskite man atremti klausimą, ar privalu taikyti galios 
žaidimą. „Nenoriu žaisti daugybės žaidimų, noriu būti savimi.“ 
Už šio tipo pasisakymų slypi nesusipratimas. Šiame kontekste 
„žaisti žaidimą“ reiškia ne apsimetinėti ar dėtis kuo nors kitu, o 
atlikti tikslingus ir apgalvotus veiksmus. Įsivaizduokite šachmatų 
partiją, o ne siaubo komediją „Šiurpusis Rokio šou“ (The Rocky 
Horror Picture Show).

Kaskart, kai susiduriate su kitais žmonėmis, užsimezga tam 
tikras santykis, bendraujate tam tikru būdu ir galioja tam tikros 
taisyklės, kaip priimti sprendimus ir kieno nutarimai viršiausi. 
Tada jūs ir žaidžiate galios žaidimą su aplinkiniais. Kaskart su-
sitikę. 

Žinoma, galite bandyti nuo žaidimo apskritai išsisukti. Bėda 
ta, kad jus vis tiek įtrauks. Pakanka, kad žaistų kiti, ir jūs automa-
tiškai prisidėsite, nesvarbu, norėsite ar ne. Vis dėlto visada egzis-
tuoja pasirinkimas. Galite pasitenkinti vaidmeniu, kurį jums pa-
skiria kiti, arba pats perimti kontrolę. Žaidimas vis tiek tęsis tol, 
kol mes, žmonės, bendrausime vieni su kitais. Klausimas tik tas, 
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kokio bendravimo norėsite. Mat pasirinkimas jūsų – arba leisitės 
valdomas, arba valdysite pats. 

Gerai jau. Paskutinis teiginys gal ir kiek griežtokas.

Tačiau nepamirškite, kad tai jums priklauso galia, galite panau-
doti ją kaip tinkamas. Galios žaidimo metodai tėra įrankiai. Tik 
jų panaudojimo būdai nulems, ar rezultatai padės, ar pakenks. Be 
abejo, malonu piktai krizenti tarsi ambicingam bepročiui, norin-
čiam užvaldyti pasaulį, tačiau savo pasieksite greičiau, jeigu kartu 
juoksis ir kiti. Išmokęs šioje knygoje aprašomų metodų, pamaty-
site, kad galios žaidimas veiksmingiausias tada, kai jį pasitelkiate 
norėdami sukurti tokią aplinką darbe, mokykloje ar šeimoje, kai 
visi bendradarbiauja ir kartu priima sprendimus, jaučiasi patogiai 
ir gali prisidėti prie tikslo, o jūs galite stebėti, ar kas nors nepra-
deda virsti Kritenu ar Joranu, kitaip tariant, ar nebando pasitelkti 
blogųjų, teroristiškų galios metodų. Galėsite greitai užkirsti kelią 
jų bandymams, o jie net nesupras, kas nutiko. 

Arba galėsite panaudoti galios žaidimą, kad įkurtumėte tą po-
žeminę bazę saloje su nuosavu ugnikalniu. Ir tai turi privalumų. 
Spręsti jums.

Kad viskas būtų kuo paprasčiau ir konkrečiau, iš, mano many-
mu, pačių geriausių galios žaidimo metodų atrinkau šešiasdešimt 
keturis. Kad būtų dar aiškiau, suskirsčiau juos į keturis dalinius 
žaidimus: kaip paleisti psichologinius mechanizmus, kurie savo 
ruožtu sukuria tam tikras sąmonės būsenas, kaip padedamam 
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kalbos konstrukcijų paveikti kitų žmonių mintis, kaip sukurti to-
kią socialinę aplinką, kad aplinkiniai norėtų jums padėti, ir ga-
liausiai ką daryti, kai kas nors pastoja mums kelią. Tiesą sakant, 
šiuos dalinius žaidimus žaisite vienu metu, bet paprasčiau aptarti 
juos po vieną.

Stengiausi aprašyti šiuos šešiasdešimt keturis metodus kuo 
konkrečiau, praktiškiau ir trumpiau. Į išsamius psichologinius ir 
filosofinius svarstymus galėsime pasinerti kokį kitą kartą. Jums 
prieš akis gryna instrukcija. Galios žaidimas yra tikro gyvenimo 
dalis – to, kurį gyvenate, kai nebūnate įsmeigęs nosies į knygą, 
taigi kuo greičiau atitrūksite nuo šių puslapių, tuo geriau. 

Tuojau pat galėsite pradėti žaidimą. Tik pirma leiskite keliais sa-
kiniais apibendrinti jo taisykles: 1) galios žaidimas suteiks jums 
ir visa drebinančių metodų, kurie leis įgyti strateginę persvarą, ir 
įrankius, padėsiančius atremti kitų bandymus kontroliuoti susi-
klosčiusią situaciją; 2) į galios žaidimą integruota viena funkcija – 
jums žaidžiant kuo sėkmingiau, kiti norės, kad laimėtumėte. Be 
to, jums bus kur kas smagiau negu šefui.

Duris uždarėte kaip reikiant, ar ne?


