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PRISIPAŽINIMAS

Mėgavausi vasaros saule ir gurkšnojau kavą vienoje užkandi-
nėje su Peru – draugu, su kuriuo per dažnai susitinkame. Išgėrę 
kavą ir vandenį ėmėme kalbėti apie technologijas – temą, kurią 
anksčiau ar vėliau pradeda aptarinėti dauguma mano kartos pa-
šnekovų.

– Velnias, mane taip užkniso mano mobilusis, – pasakiau. – 
Šiaip jis visai nieko, tik toks senas. Su juo neįmanoma siųsti 
MMS žinučių ir panašiai.

Pero akys nušvito.
– Žinai, už kampo yra mobiliųjų parduotuvė, – tarė jis. – 

Einam apžiūrėti.
Mums net nereikėjo išeiti iš pastato – parduotuvė buvo kita-

pus užkandinės. Nuėjome ten ir apžiūrėjome vitrinoje sudėtus 
telefonus. Kietai atrodantis „Nokia“ telefonas su plačiu ekranu 
ir išstumiama klaviatūra krito man į akį maždaug tą pačią aki-
mirką, kai aš kritau į akį pardavėjui.

– Man reikia naujo telefono, – tariau. – Gal dar ir naujo 
plano – maniškis ne itin geras.

– Žiūrite į puikų variantą, – atsakė pardavėjas. – Jis velniškai 
geras. Laimėjo daugybę apdovanojimų.

„Hm“, – mintyse numykiau. Man svarbiausia buvo tai, kad 
galėčiau skambinti ir kartais atsakinėti į skambučius, bet juk 
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apdovanojimai visada reiškia ką nors gera. Be to, šio mobiliojo 
kaina man atrodė visai priimtina. Aišku, aštuoniolika mėnesių 
būsiu „pririštas“ prie telefono ir plano, bet velniai nematė.

Pardavėjas reikšmingai patylėjo.
– Nors iš tikrųjų, – tarė truputį tyliau, – jūsų vietoje pasi-

rinkčiau šitą, – tai sakydamas jis ištraukė iš kišenės savo mo-
bilųjį. – Beveik toks pat modelis, tik šiek tiek geresnis. Ir tik 
trupučiuką brangesnis.

„Geras!“ – pagalvojau ir sutikau.
Tuoj buvo įtraukti telefono numeris ir asmens duomenys, ir 

nepraėjus nė dešimčiai minučių, kai mes įžengėme į parduotu-
vę, išėjau iš jos nešdamasis juodą popierinį maišelį. Viena mano 
sąmonės dalis jautėsi laiminga, tačiau kita ėmė graužti pirmą-
ją ir nebuvo itin patenkinta. „Ką padarei? – klausė ji. – Juk 
prieš pirkdamas kokią nors techninę priemonę paprastai visą 
amžinybę tyrinėji pasiūlymus internete. Impulsyviai nusipirkai 
telefoną už tris su puse tūkstančio kronų. Telefoną, apie kurį 
ničnieko nežinai, ir dar aštuoniolikai mėnesių apribojai dalį gy-
venimo! Kaip tai atsitiko?“ – piktai zyzė ji.

„Atstok, – atšovė pirmoji. – Juk jaučiuosi pasakiškai. Mano 
veidą šildo saulė, kūną – dvigubo espreso kofeinas. Ar tau būti-
na į viską reaguoti taip rimtai?“

Antroji pusė nepasidavė: „Suprantu, kad vasariškas oras ir 
cheminės medžiagos paskatina dažniau kvailai elgtis. Tačiau. 
Ten. Parduotuvėje. Kažkas. Įvyko.“ Apsimetinėjau, kad viskas 
puiku, deja, važiuodamas namo jaučiausi kiek nemaloniai.

Tai buvo prieš kelerius metus. Pasirodė, kad telefonas išties 
šūdinas. Vis dar naudoju jį kaip to įvykio priminimą. Su kie-
kviena diena vis labiau nekenčiau jo ir to, ką jis man primin-
davo. Tačiau dabar jaučiu, kad atėjo laikas jį pakeisti, – juk jis 
neturi kai kurių funkcijų.

ĮvAdAS
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JEIGU JAU PRIvERČIAU JUS NUSIPIRKTI ŠIĄ KNYGĄ
Šiokia tokia įžanga

Tai yra knyga apie įtaką. Juk eidami per gyvenimą negalite 
išvengti kitų įtakos ir patys veikiate kitus. Kadangi gyvenate ne 
vakuume, jus supa daugybė dalykų – namai, medžiai, baldai, 
stiklainiai medaus, skanios vakarienės ir kiti žmonės. Visa tai 
jums daro įtaką. Veikia jūsų mintis, mąstymą ir elgesį. O jūsų 
veiksmai palieka pėdsaką aplinkoje. Visa tai juda gražiu ratu. 
Beveik visada nė nenutuokiate, kas lėmė tam tikrą jūsų veiksmą 
arba mintį. Paprasčiausiai manote, kad patys taip nusprendėte. 
Žinoma, gali atsitikti ir taip, tačiau labiau tikėtina, kad kas nors 
privertė jus mąstyti kaip tik tokia linkme.

Nuostabiai gebame paaiškinti savo elgesį ir su malonumu tai 
atskleidžiame tiems, kam įdomu. Tačiau tuos paaiškinimus ne-
retai sugalvojame kiek vėliau. Iš tiesų mus privertė taip pasielgti 
kažkas kitas. Dažniausiai nežinome, kas mus paveikia, užtat yra 
žmonių, kurie iš tokios įtakos pelnosi. Kaskart jums įjungus ra-
diją ar televizorių, atsivertus knygą ar laikraštį ir, žinoma, įėjus į 
parduotuvę, kas nors bando priversti jus nusipirkti šokoladuką, 
pasitikėti politiku arba iki vasaros užsiauginti pilvo „kvadračiu-
kus“. Pažiūrėkime.

Nuolat atsiranda kas nors norintis jus pamokyti, įtikinti tą 
ar aną įsigyti, balsuoti už kurią nors partiją arba sutikti, kad 
kaip tik tai yra teisinga, svarbu ir gražu. Nuo tos akimirkos, kai 
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ryte pabundate, iki tol, kai vakare užmiegate, ant jūsų liejasi 
begalinis įtikinėjimų ir bandymų paveikti srautas. Mums, taip 
darantiems, labiausiai norėtųsi, kad jūs nieko nepastebėtumėte. 
Taip būtų paprasčiausia – mums nereikėtų aiškintis dėl to, kad 
tampome jūsų smegenis už siūlų lyg marionetę.

Tai – jokia naujiena. Jau senovės graikai žinojo, kad kai ku-
rios technikos padeda paveikti žmones (nors jie daugiausia dė-
mesio skyrė argumentacinei įtakai, vadinamai retorika). Be to, 
tais laikais buvo manoma, jog šios technikos yra tokios svarbios, 
kad kiekvienas privalo jas išmanyti ir kad jos turi būti įtrauktos 
į bendrąjį išsilavinimą.

Šiais laikais trokštančių jus paveikti asmenų ir įmonių yra 
daugiau negu bet kada anksčiau. Jų konkurencija vis stiprėja, 
todėl taikomi vis subtilesni būdai. Senovės graikai buvo teisūs 
sakydami, kad nuo tam tikrų būdų lengviau apsiginti su jais 
susipažinus. Tokios informacijos poreikis dabar turėtų būti kaip 
niekad didelis. Deja, abejotina, kad tokios temos kaip „įtiki-
nėjimas“ ar „elgesio valdymas“ artimiausioje ateityje atsirastų 
pagrindinių mokyklų tvarkaraščiuose.

Vis dėlto dauguma žmonių šiek tiek nusimano apie nepaste-
bimus būdus paveikti nuomones, įspūdžius ir vertinimus („Juk 
kitaip reklama turbūt neegzistuotų?!“). Tačiau žinios apie tai, 
kaip konkrečiai viskas daroma, yra kažkur tarp visiško sukčiavi-
mo ir ožių krauju kvepiančio okultizmo.

Šios knygos tikslas – pabandyti paaiškinti, kaip jus veikia dau-
gybė dalykų pradedant aplinka ir baigiant psichologiniais veiks-
niais, priverčiančiais jus būti nuolaidesnius. Žinoma, nuolat 
esate veikiami, tačiau ir patys galite turėti įtakos.

Noriu parodyti, kaip kasdien susiduriate su įvairia įtaka. 
Tiesą sakant, ši knyga nėra vadovėlis, mokantis jus keisti ki-

ĮvAdAS



20 ELKIS TAIP, KAIP AŠ NORIU

tus žmones, tačiau, esant norui, galite ja ir taip pasinaudoti. Jei 
turite politinę idėją ir norite ją įpiršti kitiems, šios knygos pus-
lapiuose rasite parašyta, kaip tai tinkamai padaryti. Galbūt no-
rite lyg niekur nieko personalui išplatinti pasiūlymą apie jogos 
pamokas darbo metu? Arba, kaip man patarė draugas, priversti 
savo vaikus valgyti daržoves? Čia rasite technikų, padedančių 
keisti kitų žmonių požiūrį ir nuomonę. Gal patys norite pa-
sikeisti ir geriau save vertinti? Arba padidinti savo šansus bare 
šįvakar? Ramiai: visas knygos skyrius yra skirtas technikoms, 
kurias galima pasitelkti flirtuojant.

Vis dėlto labiausiai tikiuosi trupučiuką atverti jums akis į 
pasaulyje vykstančią kovą už jūsų smegenis. Mano tikslas – kad 
perskaitę knygą lengviau pastebėtumėte jums nemalonius ban-
dymus jus paveikti. Kad suprastumėte priežastį, dėl ko tiesiate 
ranką prie tam tikros prekės parduotuvėje. Priežastį, dėl kurios 
esate pasiruošęs palaikyti kokią nors nuomonę. Priežastį, netu-
rinčią nieko bendra su jūsų skoniu arba požiūriu, o esančią viso 
labo kieno nors kito pastanga priversti jus elgtis kaip tik taip. 
Supratimas padeda žengti žingsnį atgal ir pamąstyti apie tai, ar 
tikrai norite šio daikto arba šios minties. Žinoma, gali atsitikti 
ir taip, kad vis tiek to norėsite, – tokiu atveju bent jau patys 
priimsite sprendimą.

UGA BUGA!
Taip pat norėčiau, kad skaitydami šią knygą prisimintumėte: įta-
ka iš tiesų yra geras dalykas. Ji gyvybiškai svarbi mums, ir taip 
yra nuo pat žmogaus raidos pradžios. Patys pirmieji žmonės mo-
kėsi įvairiai reaguoti į skirtingas spalvas, formas ir medžiagas, 
kad sugebėtų išgyventi. Daugiau galimybių turėjo tie, kas greitai 
išmoko atpažinti aštrias formas ir piktas veidų išraiškas. Tie, kas 
nesileido paveikiami aplinkos, mirdavo gana greitai, pavyzdžiui, 
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po bandymų apkabinti garsųjį beprotį žudiką Didįjį Peštuką. 
Vėliau, kiek patobulėję, remdamiesi tam tikromis bendromis 
žmonių sąveikos taisyklėmis, ėmėme lipdyti pirmąsias bendruo-
menes. Tiems, kas nesilaikydavo taisyklių, nesisekdavo jų sukur-
ti. Ar bent jau ne taip gerai sekdavosi. Ir jie taip pat mirdavo.

Socialinės sąveikos taisyklės vis dar sudaro žmonių bendra-
darbiavimo pagrindą ir šiais laikais jos yra giliai įspaustos mūsų 
smegenyse. Šios taisyklės susijusios su mūsų elgesiu kitų žmo-
nių atžvilgiu.

Bet koks bendravimas yra tam tikra įtakos forma. Nega-
liu nieko jums pasakyti nebandydamas jūsų priversti palaikyti 
mano nuomonę ar suprasti mano mintį. Norėdamas vien nuo-
širdžiai ištarti „Labas!“ nutaisysiu tam tikrą balso toną, veido 
išraišką ir pasitelksiu kūno kalbą, kad jūs man džiugiai ir links-
mai atsakytumėte tą patį. Mes taip funkcionuojame, nes visa tai 
veikė, kai vystėmės kaip žmonės.

Tas pats jau tūkstančius metų galioja spalvoms ir formoms. 
Nors jų funkcijos seniai pasikeitė, tie patys reakcijos modeliai įam-
žinti mūsų genuose. Iš karto pastebime žvaigždės formos lapelį su 
ypatinga nuoroda „ICA“ maisto parduotuvėje, nes mūsų vidinis 
urvinis žmogus kažkada pavargo stypčioti per aštrius akmenis.

Akmens amžiaus žmogus iš medžioklės ir rinkimo kultūros 
perėjo į pirkimo ir slengo kultūrą, tačiau anksčiau išmoktos ži-
nios nedingsta. Tai ir yra esmė. Šiais mums kadaise buvusiais 
naudingais mechanizmais galima pasinaudoti siekiant paveikti, 
įtikinti ir įkalbėti. Tai vyksta nuolat. Šios technikos teikia dve-
jopą naudą. Pirmiausia, jums labai sunku nuo jų apsiginti, nes 
jos yra jumyse. Nė nespėję suprasti, kodėl tai darote, jau skai-
tote tą kampuotą lapuką. Be to, dažnai reaguojate į įtaką to nė 
nepastebėdami. Jūsų reakcija automatinė. Tinkamai paskatinti 
jūs tarytum pavirstate užprogramuotais kompiuteriais. Nemąs-

ĮvAdAS



22 ELKIS TAIP, KAIP AŠ NORIU

tydami atsakote arba reaguojate iš anksto numatytu būdu. Ki-
taip tariant, aktyvavęs tinkamą programą, galiu „įjungti“ jūsų 
automatinį elgesį, kol jūs galvojate apie ką nors kita. Kad dar 
kartą nupirktumėte tuos pačius skalbimo miltelius. Arba su-
prastumėte, kad jūs pritariate Gyvenamųjų namų savininkų 
asociacijos nuomonei. Laimei, jūsų galvoje sukasi daugybė kitų 
minčių, todėl elgesio programa ne visada gali suveikti. Nerei-
kia visiškai pasiduoti paranojai. Tik truputį. Juk šios technikos 
taikomos visaip subtiliai įtikinėjant – pradedant politine propa-
ganda ar religiniu pamokslu ir baigiant dantų pastos reklama. 
Žodžių „Pepsodent“ ir „Fredrikas Reinfeldtas“ skirtumas gali 
būti mažesnis, negu jums atrodo.

SMEGENŲ dURININKAS
Jūsų pojūčius puola didžiulis informacijos kiekis, o galvoje 
beprotišku greičiu sukasi įvairiausios mintys, todėl jūsų kūne 
išsivystė automatinė apsauga nuo informacijos pertekliaus. Ar 
skaitydami šias eilutes jaučiate kėdę, ant kurios sėdite? Ar ma-
tote, kas vyksta už lango? Ar girdite aplink sklindančius garsus? 
Dėl minėtų apsaugų greičiausiai viso to nejaučiate (na, galbūt 
dabar jaučiate, nes apie tai užsiminiau). Jūsų sąmoningas dė-
mesys prilygsta prožektoriui, kurio šviesą nukreipiate į tai, į ką 
norite susitelkti. Tai yra jūsų vidinis durininkas, sprendžiantis, 
kuriai informacijai leidžiama įeiti, kuriai teks likti lauke ir ku-
riai derėtų pasivaikščioti po kvartalą ir išsiblaivyti. Šis durinin-
kas filtruoja jūsų mintis ir neleidžia pašalinėms, atsitiktinėms 
įsibrauti į dabartinį jūsų mąstymą.

Tačiau tenka mokėti už tai, kad jūsų sąmonė atmeta nelauk-
tas arba nereikalingas mintis – jūs neprisimenate to, kas nebuvo 
įleista. Viena iš dažniausių priežasčių, dėl kurių kyla atminties 
problemų, yra ta, kad nesate dėmesingi informacijai  – jūsų 
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apsauga ją sulaiko. Sutelkti į ką nors dėmesį reiškia prireikus 
gebėti susikoncentruoti ir priešintis trukdžiams, kenkiantiems 
jūsų susitelkimui. Sukaupdami dėmesį sąmoningai aktyvinate 
atmintį, o tai sustiprina tiek jūsų sąmoningą dėmesį, tiek auto-
matinio dėmesio filtrus.

Automatinis dėmesys? Ar ką tik neteigiau, kad dėmesys yra 
sąmoningas veiksmas? Na, koncentracija yra sąmoningas veiks-
mas. Sutelkti dėmesį galite tiek sąmoningai, tiek ir pasąmonin-
gai, todėl galime būti paveikiami patys to nepastebėdami. Šis 
fenomenas vadinamas automatiniu dėmesiu.

TRUMPI PRISIMINIMAI
Dar viena sąvoka automatiniam, arba pasąmoningam, dėmesiui 
apibūdinti yra „išmoktas elgesys“. Štai kaip tai veikia: tarkime, 
stebite ką nors savo aplinkoje. Tai yra kažkas, ko reikšmę kadai-
se išmokote, todėl nemąstydami, automatiškai pereinate prie jo 
reikšmės. Pavyzdžiui, 1 + 1. Žinote, kad vienas plius vienas lygu 
du, todėl kai jūsų akys pamato šią matematinę kombinaciją, 
neskaičiuodami, automatiškai pagalvojate „du“. Įsidėję į bur-
ną sugedusio maisto automatiškai sureaguojate ir išspjaunate jį 
daug anksčiau, negu sąmoningai suvokiate, kad jo skonis kaip 
mėšlo. Įsivaizduokite, kad jūsų galvoje yra nedidelis informaci-
jos „paketas“, pilnas „trumpų prisiminimų“, tuoj pat atsakan-
čių į tokius stimulus kaip važiavimas dviračiu, vairavimas arba 
1 + 1. Siekdami tai išmokti iš pradžių turėjote sąmoningai įdėti 
pastangų, pavyzdžiui, suprasti paprasčiausią matematiką ar iš-
laikyti pusiausvyrą ant dviejų velniškai siaurų ratų, tačiau tiek 
kartų pakartoję, kiek jums reikia, ėmėte tai daryti automatiš-
kai. Dabar, kai prieš jus važiuojantis automobilis staiga sustoja 
arba kai dukra paklausia, kiek bus septyni plius trys, tikriausiai 
nepastebite, kaip aktyvinasi jūsų trumpi prisiminimai. Su vai-
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ravimu susiję trumpi prisiminimai – automatinės reakcijos – 
padeda geriau vairuoti, o susiję su matematika – greičiau įveikti 
savo vaikų namų darbus.

Šio tipo automatinį dėmesį galima tobulinti. JAV jūrų pėsti-
ninkai tris mėnesius lanko stebėjimo iš už priedangos kursą. Per 
tą laiką jie mokosi stebėti ir įsiminti pačias mažiausias detales. 
Tačiau jie mokosi ne tik pastebėti išmestą konservų skardinę, 
bet ir mąstyti apie tai, ką ji gali reikšti – ką ji sako apie priešo 
maisto atsargas, moralę arba grupės dydį. Šis mokymasis prasi-
deda nuo sąmoningo lygmens ir galiausiai virsta pasąmoningu, 
automatiniu dėmesio sugebėjimu. Jūrų pėstininkai išlavina su 
savo aplinka susijusią trumpą atmintį.

Trumpų prisiminimų krūvelės mūsų galvose yra praktiškos 
ir taupo mūsų laiką. Džefas Hokinsas (Jeff Hawkins) – gabus 
jaunuolis, kuriantis išmaniuosius kompiuterius ir dirbtinį inte-
lektą. Tai jis kadaise sukūrė delninius kompiuterius. Jis teigia, 
kad gebėjimas numatyti ateitį yra pagrindinis žmogaus intelek-
to apibūdinimas. Iš principo trumpi prisiminimai yra ne kas 
kita kaip automatinė šio gebėjimo versija. Jie daro mus protin-
gus. Tačiau kaip ir visada turime už tai mokėti.
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Trys įprasti posakiai:

IR GYVENO JIE
ILGAI IR

IR LAIMINGAI

KUO
TOLIAU Į
Į MIŠKĄ

GERIAU
VĖLIAU NEI

NEI NIEKADA

Jei skaitydami šiuos posakius nepastebėjote nieko keista, vadi-
nasi, skaitydami kiekvieną iš jų panaudojote tam tikrą trumpą 
prisiminimą. Pradėjote skaityti, atpažinote pirmąjį žodį ir padarė-
te išvadą (arba, Džefo Hokinso žodžiais, padarėte prielaidą) apie 
tai, kokį posakį skaitote. Tačiau šįkart suklydote. Jeigu, užuot 
„įjungę“ automatinę atmintį, skaitytumėte atidžiai, pastebėtumė-
te, kad kiekviename sakinyje vienas žodis kartojasi. Tai, ką per-
skaitėte, ir tai, kas iš tiesų parašyta, nėra tas pats. Oi!

1
PIRMAS

ŽAIDIMAS
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Be akivaizdaus nepatogumo, kurį dabar jaučiate šitaip sukly-
dę, bei minčių apie tai, ar kas nors jus mato, šis pratimas turi 
rimtą pasekmę. Jis reiškia, kad, galėdamas aktyvinti jūsų trum-
pus prisiminimus, galiu stimuliuoti jūsų veiksmus, kurie rei-
kiamoje situacijoje net gali būti ne patys tinkamiausi, bet jūs vis 
tiek juos įvykdysite, nes būsite „įjungę“ automatinį režimą. Štai 
geras žmonių automatinio veikimo pavyzdys: viena įmonė, pre-
kiaujanti padangomis, per neapsižiūrėjimą buvo išspausdinusi 
nuolaidų kuponų be nuolaidų. Klientai plūdo apsiginklavę ku-
ponais, kurių net nesiteikė perskaityti. Tas pats vyksta parduo-
tuvėse – esame išmokę tam tikras spalvas ir formas susieti su 
nuolaidomis. Esame tikri, kad skaitome ir suprantame užrašą 
„Apatiniai drabužiai: 1 vnt. už 50 kronų, 6 vnt. už 300 kronų“, 
nors iš tiesų sąmoningai jo neanalizuojame. Pasąmonė jau ėmė 
šaukti: „Išpardavimas! Aš pirma!“, ir ryžtingai veda kojas prie 
stalo su krūvomis drabužių. Dar vienas geras pavyzdys – klasiki-
nė strategija, kurią pasitelkia parduotuvės, kad tam tikra prekė 
būtų perkamesnė. Joms tiesiog prireikia vietos lentynose arba 
per daug turi tų prekių. Tereikia sukrauti jas į pintinę ir paka-
binti užrašą „Kalėdų eglutės papuošalai – visada maža kaina!“ 
Įrodyta, kad, nors kaina nesikeičia, toks paprastas triukas smar-
kiai paskatina pirkti. Mūsų vidiniai robotai taip veikia.

Automatinio žmonių elgesio dažnumą aiškiai parodė mūsų 
eksperimentas televizijos laidoje „Proto aptemimas“. Mes su 
komanda maisto prekių parduotuvėje iškabinome plakatus su 
pasiūlymu nusipirkti daugiau šokoladukų už ypatingą kainą. 
Tačiau pirkti kelis kartu iš tikrųjų kainavo daugiau negu kie-
kvieną atskirai. Turėjome du skirtingus variantus – „Trys „Kex“ 
šokoladukai už 25 kronas (vieneto kaina – 7,90 kronos)“ ir 
„Du 100 gramų „Marabou“ šokoladukai už 35 kronas (vieneto 
kaina – 16,90 kronos)“. Visi mes esame tikri, kad išmanome 
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apie pinigus ir, be abejo, skaitome visas kainas parduotuvėje. Iš 
dalies taip ir darome – esu tikras, kad daugelis žmonių žiūrėjo 
į mūsų plakatus ir skaitė kainas. Tačiau jie neįsigilino į tai, kas 
buvo parašyta. Kokio dydžio turi būti mūsų lūkesčių ir tikro-
vės skirtumas, kad „išjungtume“ automatinį prisiminimą apie 
nuolaidą ar bent jau sugebėtume jį pristabdyti? Vienos kronos 
skirtumas nebuvo pakankamas. Beveik visi mano apklausti šo-
koladukų pirkėjai manė, kad sutaupė. Jų išmokto elgesio mo-
delis buvo toks stiprus, kad man jiems paaiškinus tai, kas įvyko, 
jie susierzindavo, negalėdavo suprasti skaičių ir paprasčiausios 
matematikos. Tam, kad kai kurie iš jų patikėtų, jog prarado 
pinigų, man tekdavo tai įrodinėti su skaičiuotuvu.

Geriausiu mūsų automatinio, pasąmoningo elgesio pa-
vyzdžiu tapo moteris, kuri net nenorėjo pripažinti, jog pirko 
„Kex“ šokoladukų. Man pasakius, jog žinome, kad jų pirko, 
nes parduotuvėje yra slaptos kameros, ji patikino niekada jų 
neperkanti. Tačiau tą dieną ji kažkodėl tai padarė. Mums kal-
bantis moteris teigė nemačiusi mūsų plakatų, nors iš tiesų jų 
praktiškai buvo neįmanoma nepastebėti vaikštant po parduo-
tuvę. Iš tikrųjų ji omeny turėjo tai, kad sąmoningai neatkreipė 
dėmesio į juos. Taigi net neprisimindama reklamos ji tą dieną 
nusipirko prekę, kurios niekada anksčiau nepirkdavo. Ir tiek 
vienetų, kiek buvo siūloma reklamoje. O ši reklama juk siūlė 
prarasti truputį pinigų. Hmm. Galbūt moteriškė mums melavo 
ir iš tikrųjų kaskart atėjusi į parduotuvę pirkdavo tris „Kex“ 
šokoladukus. Arba tai neįtikėtinas sutapimas. Arba... jai tiesiog 
užteko kelis kartus praeiti pro užrašą apie tris „Kex“ vienetus, 
kad „įsijungtų“ trumpas prisiminimas, siekiantis sutaupyti, ir 
moteris nesąmoningai, nesuvokdama priežasties nusipirko tris 
traškius šokoladukus ir prarado šiek tiek pinigų. Bet juk tai ne-
įmanoma, ar ne?

ĮvAdAS
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TU RoBoTAS (KARTAIS)
Norėdamas subtiliai ir nepastebimai jus paveikti galiu pasinau-
doti jūsų paveldėtu supratimu apie tai, kas jus supa, pavyzdžiui, 
apie spalvas ir formas. Taip pat (kaip parodė pirmiau minėtas 
pavyzdys) galiu pasinaudoti jūsų automatiniu elgesiu. Dar vie-
nas būdas priversti jus daryti tai, ko visai neketinote, yra „įjung-
ti“ jūsų „socialinius refleksus“, tai yra paskatinti elgtis taip, kaip 
išmokote dėl to, kad taip naudinga mūsų kultūrai ir visuomenei 
(pavyzdžiui, atsidėkoti dovana už dovaną). Per iš pirmo žvilgs-
nio nekaltą parašų rinkimą ar rinkodaros įmonių atliekamus 
„rinkos tyrimus“ dažnai bandoma jus priversti elgtis arba mąs-
tyti kitaip, negu tai darote įprastai. Jei esate socialinis robotas. 
O jūs tokie esate. Galiu žaisti jūsų pagarba autoritetui, paspęsti 
kalbinius spąstus arba dar kaip nors jumis manipuliuoti.

Be tokių kuklių profesijų kaip komiko, dėstytojo, rašytojo, 
laidų vedėjo ir visiškai nepakenčiamo visažinio, kelerius metus 
dar ieškojau veiksmingiausių būdų įtikinti jus, kokios spalvos 
dangus. (Jei dar nežinote, tai jis jaučio kraujo raudonumo.) 
Nuotykiai televizijoje suteikė man unikalių galimybių patikrin-
ti savo idėjas realiame gyvenime.

Kaip jau esu sakęs, šios knygos tikslas – konkrečiai ir prak-
tiškai parodyti jums, kaip veikia – ir kaip neveikia – įtaka. Savo 
mintis argumentuoju panašiai kaip knygos pradžioje minėti 
senovės graikai. Žinodami būdus, kuriuos taikydami mus ne-
pastebimai verčia daryti tam tikrą pasirinkimą – arba iš viso 
rinktis, – galime lengviau jiems pasipriešinti. Taip galbūt galė-
site priimti geresnį sprendimą dėl to, ar šis akmuo su nutapytu 
salynu arba tas violetinis automobilis su zomšiniu salonu tikrai 
jums reikalingas. Net jei šventai tikite, kad jūs nepasiduoda-
te įtakai (kaip šiuo atveju pasakytų vienas nevalingai juokingu 
tapęs ir siaubingai savęs nesuprantantis asmuo: „Perku tik tai, 
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ko man reikia“), vien jausmo, jog galbūt esate nepastebimai vei-
kiami, gali užtekti, kad persekiojimo manija sužydėtų visomis 
spalvomis. Juk kažkas privertė jus nusipirkti šią knygą, ar ne?

Pamatysite daugybę kontekstų, kuriems esant veikia arba 
gali veikti įtaka. Galbūt ne vieną atpažinsite savo kasdienybėje. 
O gal net atpažinsite save. Pamažu paaiškinsiu, kokių technikų 
griebiamasi norint pasiekti įvairių rezultatų. Tai gali būti žaidi-
mas jūsų noru priklausyti bendruomenei, pilnatvės troškimu, 
paveldėtomis asociacijomis ir reakcijomis į aplinką arba tiesiog 
tuo, kad kas nors yra be galo simpatiškas. Būdai slepia sudėtin-
gas psichologines teorijas, tačiau esmė labai paprasta – viskas 
daroma tam, kad elgtumėtės taip, kaip aš noriu. Greitai sužino-
site, kaip tai daroma.

Ką gi, užteks vaikščioti aplinkui – sveiki atvykę į pasąmonę. Štai 
kur vyksta stebuklai.

ĮvAdAS


