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Manipularea ca mod 
de relaţionare – 
caracteristici şi 
riscuri asociate 

MANIPULATION AS WAY OF RELATING – 
CHARACTERISTICS AND ASSOCIATED RISKS

Când auzim cuvântul manipulare, putem avea diverse 
reacţii: teamă, dispreţ, interes, dorinţa de a şti  mai 
multe sau, la fel de posibil, nici o reacţie. Manipularea 
constă în a folosi diferite metode şi tacti ci, de cele mai 
multe ori abuzive, de a-i determina pe ceilalţi să facă 
ceea ce tu doreşti , fără a ţine cont sau chiar 
prejudiciind dorinţele, nevoile şi interesele lor. În 
majoritatea cazurilor, manipulatorii sunt conşti enti  de 
ceea ce fac şi vor şti , în orice moment, să-şi explice 
comportamentul şi acţiunile ca fi ind justi fi cate, ba mai 
mult decât atât, ca fi ind în favoarea victi mei.

Pentru a nu se crea confuzie între termeni este necesar 
a se face diferenţa între manipulare şi:

• infl uenţare – de exemplu o persoană importantă 
din viaţa noastră de la care am învăţat mult şi care 
şi-a pus amprenta pe modul nostru de gândire şi 
acţiune;

• negociere – când se discută punctele de vedere ale 
celor implicaţi, iar decizia se ia ţinând cont de 
fi ecare opinie;

„Nu credeţi că o cale ascunsă este 
una care nu merită urmată?“, 

ne întreabă Charles Dickens 
într-unul dintre romanele sale.

• persuasiune – darul şi puterea de convingere prin 
scoaterea în evidenţă a părţii poziti ve a lucrurilor şi 
minimalizarea părţilor negati ve.

În niciuna din aceste trei modalităţi de convingere a 
celorlalţi nu apare abuzul verbal sau emoţional, iar 
partenerul de discuţie este întotdeauna liber să-și 
manifeste liberul arbitru.

Nimeni nu dorește să fi e manipulat de alţi oameni sau 
de sistemul social. Totuși acest lucru se întâmplă destul 
de frecvent. Manipularea este o ști inţă și, în același 
ti mp, o artă folosită începând cu civilizaţiile străvechi 
ca modalitate de a învinge dușmanii și de a cuceri 
teritorii. Dincolo de forţa fi zică a unui atacant sau de 
mărimea grupului de care dispunea acesta, strategia de 
a găsi punctul slab al opozantului său era și este și în 
prezent o modalitate mult mai efi cientă și facilă de a 
câști ga disputa sau bătălia, după caz.

Doar că atunci când manipularea se transformă 
într-un mod de a trăi, ea poate deveni toxică atât 
pentru cei manipulaţi, cât și pentru manipulator. 
Preţul pe care îl va plăti  cel care manipulează va fi  în 
cele din urmă nu doar lipsa încrederii și a înstrăinării 
celorlalţi, ci și propria retragere și autoizolarea, 
inti mitatea rămânând pentru el un concept vag.

Manipularea poate fi  verbală, fi zică, sexuală, 
emoţională, pecuniară și, în oricare dintre aceste 
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situaţii este exploatată foarte bine vulnerabilitatea 
umană: naivitatea, lipsa de experienţă, bunătatea, 
vinovăţia, neputi nţa, sinceritatea, frica, îndoiala. În 
situaţii coti diene suntem obișnuiţi cu anumite forme 
de manipulare subti lă pe care de obicei o folosesc 
comercianţii, prezentatorii de ști ri sau politi cienii și, cu 
excepţia celor care sunt foarte naivi, oamenii pot pune 
lucrurile cap la cap atunci când le interpretează 
mesajele. 

Problema poate deveni și mai serioasă atunci când 
manipularea vine din partea oamenilor apropiaţi: 
colegi, prieteni, părinţi, partenerul de cuplu și chiar 
copiii. Un comportament manipulati v al unei persoane 
apropiate poate produce multă suferinţă, uneori cu 
consecinţe destul de grave pe tot parcursul vieţii. Când 
un om drag începe să te descurajeze în tot ceea ce faci, 
începe să te mintă sau să-ţi vorbeasca urât în inti mitate 
sau în public, când te învinovăţește pentru orice, când 
faci tot ti mpul tot ce vrea celălalt și aproape nimic din 
ceea ce vrei tu sau când celălalt vrea toată atenţia ta 
fără să ofere ceva în schimb, atunci este foarte probabil 
să fi i manipulat/ă și e necesar să iei măsuri pentru a 
salva cât a mai rămas din încrederea în ti ne, din 
respectul și iubirea pe care le merită orice om.

De asemenea, e important să fi m atenţi și la noi înșine 
și să verifi căm în permanenţă dacă am devenit sau 
suntem pe cale să devenim manipulatori.

Pentru a recunoaște mai ușor profi lul unei persoane 
care manipulează, voi menţiona câteva considerente 
de ordin practi c: manipulatorul nu poate fi  empati c, 
nu va sta să te asculte, să te înţeleagă, să te susţină și 
să fi e alături de ti ne când îţi este greu, el îţi va oferi 
soluţiile lui, îţi va spune cum să faci, îţi va stabili 
priorităţile, programul, garderoba, prietenii, ieșirile și 
multe altele. Acestea sunt modalităţile clasice prin 
care manipulatorul obţine ce dorește. Și, deși obţine 
ceea ce dorește, nu se oprește aici, deoarece nu este 
vorba doar de sati sfacţie de moment, ci de dominare 
pe termen lung. Manipulatorul are nevoie să domine 
pentru a se simţi superior și pentru a-și manifesta 
grandiozitatea care provine, de fapt, dintr-o sti mă de 
sine extrem de redusă. El nu își poate asuma 
responsabilităţi, nu respectă reguli și norme, cu 
excepţia celor proprii, nu poate învăţa din experienţă 
și nu poate menţine relaţii de durată deși le iniţiază cu 
ușurinţă. Va minţi rapid și ușor și va exploata cât de 
mult i se permite toată gama de emoţii prin 
inti midare, uneori chiar prin violenţă.

Manipulatorii au, de regulă, două maniere de a 
manipula și le aleg în funcţie de persoana cu care 
relaţionează: prin lingușire, farmec, persuasiune, 

viclenie sau prin victi mizare, „săracul de mine“, pentru 
a-i convinge pe ceilalţi să le acorde simpati e și milă. 
Ideea de bază este‚ „trebuie să-i prostesc pe oameni ca 
să-mi dea ceea ce vreau“.

În spatele acestui comportament se ascund câteva 
moti vaţii posibile: nevoia de a-și ati nge scopurile și de 
a câști ga cu orice preţ, o nevoie puternică de a fi  
puternic și superior faţă de ceilalţi, nevoia aproape 
obsesivă de a fi  în control.

Este difi cil să faci un portret robot al manipulatorului, 
deoarece oamenii sunt diferiţi, provin din familii 
diferite și acţionează diferit chiar dacă au sti muli 
identi ci. Totuși, voi face o trecere în revistă a anumitor 
caracteristi ci comune: 

1. Insistă să facă lucrurile așa cum consideră el că este 
corect, dar nu îţi cere în mod direct acest lucru. În mod 
repetat, te roagă frumos spunându-ţi cât de bine te 
pricepi sau se întreabă retoric ce s-ar face fără ti ne, îţi 
spune să-ţi schimbi perspecti vele „învechite“ și să fi i 
deschis/ă la nou, îţi spune că are treabă multă și îi este 
imposibil dar „data viitoare mă voi ocupa“ deși nu va 
face asta, spunând că a uitat. În cazul în care lucrurile 
nu ies, deși el spunea că așa e bine, te va învinovăţi că 
ai făcut ceva greșit și te va eti cheta ca fi ind incapabil/ă, 
neputi ncios/oasă, te va dispreţui și se va plânge că nu 
poţi înţelege mai nimic.

2. Totul pentru el este o competi ţie la care ţine foarte 
strâns scorul. Și, de obicei, scorul trebuie să fi e în 
favoarea lui. Și, pentru că în dreptul adversarului nu 
poate concepe să se afl e altă cifră decât 0, el este atent 
la toate aspectele, începând cu felul în care se îmbracă 
(un fel atrăgător și elegant, dar neapărat epatant) până 
la locurile în care ia masa, vacanţele în care merge și 
conversaţiile pe care le are. Performanţele sale sunt 
„perfecte“ și își dorește să devină de neînlocuit, este 
interesat în mod excesiv de sport sau de ulti ma modă 
în nutriţie. Pe scurt, este bine educat, amuzant, 
spiritual și foarte inteligent, însă își folosește aceste 
calităţi într-un mod care se dovedește a fi  nefavorabil 
pentru ceilalţi. Un manipulator are nevoie să aibă 
ulti mul cuvânt chiar dacă nu are dreptate. Pentru a-și 
ati nge acest scop, alege de obicei persoane arătoase, 
culti vate, dar credule sau vulnerabile. Sigur că victoria 
răsunătoare a unui manipulator va fi  să domine o 
persoană puternică, chiar și pentru scurt ti mp (în acest 
caz, cel manipulat va ieși destul de repede dintr-o 
relaţie cu o astf el de persoană și, chiar dacă va trăi 
senti mente de durere și suferinţă, nu va fi  rănit pentru 
totdeauna).
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3. Este convins că manipularea este singura cale de 
supravieţuire și că o comunicare sinceră nu îl poate 
ajuta cu nimic. Va apărea ca o fi inţă rănită, incapabilă 
să se descurce, va acuza tot felul de dureri sau chiar 
boli (deși nu are diagnosti c confi rmat de medic), se va 
simţi în permanenţă neînţeles, nedreptăţit, inti midat, 
criti cat. Este foarte posibil să pară că intră în depresia 
„vai mie“ sau că devine neajutorat și insistă în ideea că 
nu este acceptat, iubit și îngrijit. Va atrage pe lângă el 
oameni cu dorinţe profunde de a salva și care îl vor 
îngriji până la epuizare, neprimind nimic în schimb, nici 
măcar un simplu „mulţumesc“. Acest manipulator 
spune foarte des „am să mor fără ti ne“ și orice 
încercare a celuilalt de a schimba ceva îi va crea 
acestuia un senti ment profund de vinovăţie.

4. Îi este foarte ușor să creeze un senti ment de 
inadecvare în ceilalţi și îi poate convinge să își schimbe 
viaţa: să-și vândă casa, să divorţeze, să schimbe 
strategia managerială, să nu își ceară drepturile. Celor 

apropiaţi le poate afecta într-atât starea mentală și 
emoţională, încât acești a ajung să se îndepărteze de 
familia de origine, chiar de propriii copii, rămânând în 
acest fel la dispoziţia manipulatorului.

5. Nu mai folosește inteligenţa pentru iluzionarea 
celuilalt, ci inti midarea crudă. Acesta este 
manipulatorul a cărui nevoie de control se aseamănă 
bine cu nevoia de a respira. O asemenea inti midare se 
obţine deseori prin violenţă și se poate regăsi mai ales 
în familie, dar de multe ori și la locul de muncă. 
Inti midarea pleacă de la abuz senti mental, tachinare, 
jigniri, glume degradante, până la ameninţare, lovire, 
îmbrâncire, bătaie. Aceste persoane nu pot fi  evitate 
de la început, deoarece primele apariţii nu dau de 
bănuit. Abia mai târziu, la aminti rea clipelor de 
început, victi mele realizează că au fost câteva semne 
clare. Intruziunea manipulatorului poate fi  percepută 
de victi mă ca un interes mărit pentru ea, gelozia poate 
fi  percepută ca iubire, duritatea ca pe un caracter călit, 
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supărările și furiile sale ca reacţii fi rești  la greutăţile 
vieţii. Din păcate, odată ce s-a ajuns ca manipulatorul 
agresiv să se manifeste pe deplin, victi ma va trăi cu o 
frică aproape paralizantă și îi va fi  destul de greu să îl 
părăsească. Este recomandat totuși să folosească toate 
sursele de sprijin și ajutor pe care le are pentru a pleca 
de lângă manipulatorul agresiv și a-și redobândi o viaţă 
normală.

„Cum ne putem proteja de manipulatori? Cum 
recunoaștem un manipulator?“ sunt întrebări care apar 
în mod fi resc. Nu sunt întrebări simple, astf el că nici 
răspunsurile nu pot fi  simple. Nu poţi ști  niciodată dacă 
omul pe care îl întâlnești , indiferent de context este 
sau nu manipulati v. Însă, în funcţie de cât de bine te 
cunoști  pe ti ne însuţi/însăţi, vei decripta din ti mp dacă 
nu toate, măcar multe dintre semnele și simptomele 
manifestate de o persoană manipulatoare. 

Să te cunoști  înseamnă să îţi cunoști  slăbiciunile și 
calităţile, să ști i ce vrei și de ce vrei, să te raportezi la 
realitate și să renunţi la a mai trăi în diverse fantasme, 
să ai încredere în ti ne și să ai o sti mă de sine 
echilibrată, să te respecţi și să îţi asculţi intuiţia, să 
folosești  și să înveţi din fi ecare experienţă. Să te cunoști  
presupune și să ai o bună legătură cu corpul tău, care 
întotdeauna îţi spune adevărul despre trăirile, emoţiile 
și confl ictele tale. După ce te cunoști  sufi cient, vei 

putea să-ţi stabilești  propriile limite, dar și graniţele 
clare pentru ceilalţi. Vei ști  că nu poţi îndeplini toate 
dorinţele cuiva și nici nu ar trebui să încerci. Astf el, 
chiar dacă vei cădea în mirajul manipulatorului, vei 
simţi asta destul de curând și te vei folosi de toată 
puterea interioară pe care ști i deja că o ai ca să ieși 
de-acolo, permiţându-ţi să refuzi fără a da explicaţii. 
Vei putea să accepţi un răspuns neplăcut din partea 
manipulatorului fără a te simţi inti mid at/ă. 

Amintește-ţi că deţii controlul asupra propriei vieţi 
chiar și când ţi se pare că e prea târziu. De fapt, nu e 
niciodată prea târziu să ieși dintr-o relaţie care nu îţi 
face bine, te rănește și te schimbă într-un mod 
negati v. 

„Nu te lăsa păcălit să preferi personalitatea în 
detrimentul caracterului“ scria cunoscutul autor 
Somerset Maugham, iar acest îndemn ar putea sta la 
baza oricărei relaţii sănătoase care trebuie să 
presupună respect, căldură și încredere, asumarea unei 
responsabilităţi sănătoase, sprijin și afecţiune 
reciprocă, comunicare efi cientă, apropiere și 
împărtășire. Dacă vreuna din aceste calităţi lipsește și 
dacă observi că ai uitat în ulti mul ti mp de propria 
persoană, atunci ai moti ve de îngrijorare, dar poate și 
determinarea de a te schimba și a-ţi transforma viaţa. 


