
Manipulacija 
 
Če bi vsakokrat, kadar slišim "drugi manipulirajo z menoj ..." dobila cekin, bi bila 
danes gotovo milijonar. 
 
Resnica 

 
Manipulacija se dogaja. Nanjo naletimo kjer koli na vsakem koraku, v tv reklami, pri 
računih na katere nimamo vpliva ... 
Starši manipulirajo z otroci, otroci s starši ... 
Žena z možem in obratno ... 

 
Se počutite zmanipulirani?  

Ste se ujeli v to past?  
 
Večina po določenem času ugotovi, da ne more več ven. Past je opravila svoj 
namen. 

 
Kdo manipulira? 
 
Vsak, ki nadvladuje drugega. 

 
Kako se manipulacija izvršuje? 
 
Predvsem z ustrahovanjem, grožnje, agresija, nasilje, izsiljevanje. Na začetku 
pritajeno, hinavsko, časoma vse bolj očitno in grozeče. 

 
Kakšen je človek, ki manipulira? 
 
Slabič, s polnimi usti samohvale in povzdigovanja, v resnici niče, odvisen od drugih. 
Kdo so zmanipulirane osebe? 
Žrtve. Brez korenin in lastne volje. Odvisni od zunanjih energij.  

 
Zakaj žrtev ostaja v takšnih odnosih in zakaj manipulatorji ohranjajo take odnose? 
 
Na eni strani je iluzorna moč, nadvladovanje in sla po vplivu. 
Na drugi strani iluzorna varnost že poznanenega. 
 
Koliko od vseh, ki so tole prebrali, bo reklo, "jaz nisem" 
Večina. 



 
 
Resnica? 
Le nekaj tistih, ki spregledajo manipulativne vezi, se odloči za osvoboditev iz 
primeža. 
 
Po moje se manipulaciji povsem ne moremo izogniti, saj smo sistem naravnali tako, 
da živi in se hrani z njo. 
Lahko pa jo prepoznamo. S prepoznavanjem se osvobodimo ujetosti in ognemo 
pastem. 
 
Manipulacija se ohranja, in raste v odvisniških odnosih in situacijah. 

Tak odnos nastane takrat, kadar ena stran ponuja tisto, po čemer druga stran 

hrepeni.  
 
Banka posodi denar nekomu, ki ga potrebuje. Kliente privabi z reklamo, ki ni nič 
drugega kot manipulacija. 
Nizke obrestne mere, daljši rok vračila, manj depozita ... 

Mmm mamljivo  

Nadaljevanje odnosa? 
Zadolženost 3o let, strah za preživetje, strah pred izgubo 

Zanka? 

Nekredibilnost! Adijo svoboda  

 
Manipulacija? O, seveda, še kakšna 

 
Žrtev?  
S pojemanjem denarja zgublja moč, voljo, smisel. Vsak obrok je pritisk in 
ustrahovanje, čeprav tega ni videti na prvi pogled. 

Potrpeti mora, čeprav težko, saj sicer kaj hitro lahko izgubi vse, samo dolga ne  
Poraja se bes, nemoč, jeza se stopnjuje v agresijo. Vse hujše in močnejše je ... 
Zavist in maščevalnost. 
Prelaganje odgovornosti - žrtev. 



Prevzemanje odgovornosti - manipulator, agresor. 
Neusahljiv krogotok, ki lahko traja in traja in traja v neskončnost. 

 
Banko in stranko zamenjajte in poglejte svoje odnose ... 
Mama ... 
Oče ... 
Šef ... 
Otrok ... 
Mož ... 
Žena ... 
Uspeh ... 
In tako v neskončnost ... 

 
Kako se rešiti spon manipulacije in svobodno zadihati? 
Spustiti, sprostiti - jezo, bes, maščevalnost, ujetost ... to je pot k svobodi. 

Koliko jih uspe? 

Poglejte v svet - odgovor je na dlani    

 

 
 


