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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
(замість передмови)

Порушення норм моралі та зниження етичних стандартів суспіль-
ства призведуть до великих витрат на забезпечення безпеки у ньому.

Якщо етичні стандарти повсюдно погіршаться, бізнесменам до-
ведеться більше платити, щоб захистити себе від агресивної так-
тики поведінки конкурента, яка може стати загальноприйнятою 
нормою у діловому світі, і тоді застережні заходи можуть виявитися 
надто витратними.

Влучною аналогією може стати данина, яку суспільство платить 
через те, що не дає громадянам правильного виховання з дитинства. 
Доводиться витрачати величезні кошти на утримання ув’язнених та 
усунення наслідків заподіяних ними злочинів, причому ці кошти 
значно більші, ніж знадобилося б на виховання законослухняних 
громадян.

У цьому контексті доречно згадати слова англійського філософа, 
історика та політичного діяча, засновника емпіризму Френсіса Бе-
кона (англ. Francis Bacon, 1561–1626): «Знання — це Сила, Сила — 
це Знання!». Знання, яких можна набути, працюючи з пропонова-
ним навчальним посібником, справді є потужною зброєю. І вона 
вже у Ваших руках. Однак, щоб скористатися нею, слід пам’ятати: 
власне сила, у своєму абсолютному значенні, не має полярності, 
так само як не мають полярності, у морально-філософському сен-
сі, сили атому чи рентгенівського випромінювання, сили сонця чи 
вітру. Усі ці сили можуть лікувати і вбивати, приносити користь 
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і завдавати шкоди. У Природі, у навколишньому світі немає нічо-
го абсолютно корисного чи абсолютно шкідливого. Знаки «+» або 
«–», користь чи шкоду Сила набуває, стикаючись з її носієм. Наші 
наміри у використанні набутих знань, як вияві сили, а не власне 
знання можуть принести і користь, і шкоду конкретній людині, 
групі людей чи суспільству загалом. Саме так, носій знань бере на 
себе всю повноту відповідальності за їх застосування та наслідки їх 
використання.

Сподіваємося, що застосовуючи знання, почерпнуті з цього по-
сібника, Ви керуватиметесь високими морально-етичними нормами. 
Адже використання спеціальних знань і умінь як досконалої зброї, що 
завжди перебуває при її носії та яку неможливо «забути вдома», по-
кладає величезну відповідальність на цього носія Сили. А саме на Вас, 
шановний читачу!
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в дзеркалі й бачите, що це відбиття погойдує головою, Ви можете 
подумати тільки дві речі: або припустити, що це Ви самі погойду-
єте головою, або ж визнати, що Ви просто з’їхали з глузду. Біль-
шість людей зупиняться на першій версії. А через те, що свідомість 
і тіло — це частини однієї й тієї ж взаємозалежної системи, то 
наше тіло впливає на наше мислення, і навпаки.

Рапорт не вдається, якщо: 
 — Ваша поведінка дуже відрізняється від поведінки спів-
розмовника; 

 — Ви говорите швидше, ніж людина може сприйняти на 
слух; 

 — говорите про відчуття, коли вона бачить зорові образи. 
Якщо ж ви: 

 — пристосовуєте темп Вашої мови до частоти подиху спів-
розмовника; 

 — якщо моргаєте, киваєте, розгойдуєтеся з тією же часто-
тою, як він; 

 — а, також, якщо констатуєте, що (як Ви помічаєте) від-
бувається або що насправді має бути, — тоді Ви зробите 
рапорт. 

Якщо Ви говорите: «Ви відчуваєте температуру своєї руки, зву-
ки в приміщенні, порухи Вашого тіла при подиху», то ці слова 
відповідають переживанням людини, тому що все це відбуваєть-
ся насправді. Ці відповідності й називаються підлаштуванням. Що 
можна робити з його допомогою?

Уявіть, що Ви за кермом та зауважуєте, що хтось їде на сусідній 
смузі з такою самою швидкістю. Якщо Ви трохи додасте газу, то 
сусідня машина теж збільшить швидкість. І, навпаки, якщо швид-
кість трохи знизите, то й інший водій теж сповільнить хід. Що від-
бувається у цій ситуації? 

Коли Ви у чомусь схожі з іншою людиною (у цьому випадку 
швидкістю руху), це означає, що Ви входите одне з одним у неусві-
домлювані взаємини, певний резонанс. А це, у свою чергу, створює 
ланцюг зворотного зв’язку, і в людини з’являється тенденція по-
вторювати все, що робите Ви (або ж усе, про що Ви кажете). Так 
з’являється неусвідомлювана взаємодія.

Таким чином, якщо ви, наприклад, синхронізуєте темп, часто-
ту й ритм своєї мови з подихом іншого, а потім свідомо повільно 
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знижуєте цю частоту, то його подих також уповільниться (а якщо 
зненацька зупинитеся, те саме зробить він).

Тобто, коли Ви починаєте зі словесного або несловесного під-
лаштування до поведінки іншого, то, дещо пізніше, це дає можли-
вість змусити людину іти за Вами й змінити її поведінку на потріб-
ну Вам. Усі згадані маніпулятивні прийоми стають нездоланними 
(гіпнозом у повному сенсі цього слова) саме за якісного підлашту-
вання.

Якщо Вам доводилося зустрічати геніїв спілкування, що мають 
природжений хист заспокоювати, досягати симпатії й переконува-
ти, то Ви вже бачили мистецтво підлаштування на практиці — це 
приклад неусвідомленої компетентності.

Те, що сьогодні називається підлаштуванням, уже декілька сто-
літь досконало викладається в англійських вищих школах дворецьких.

Щоб налагодити довіру та взаєморозуміння (рапорт), Ви не 
зобов’язані всією душею любити іншу людину, але для того, щоб до-
сягнути керівного впливу, треба краще її зрозуміти. Для цього Ви 
й будуєте міст між своєю свідомістю і її підсвідомістю.

Є багато типів підлаштування. Воно може бути несловесним 
й словесним. Ви можете встановити рапорт, підлаштовуючись до 
особистості людини у таких параметрах:

1. Фізіологія: положення та рухи тіла.
2. Подих (ритм і глибина).
3. Голос: інтонація, гучність, темп мови тощо.
4. Мова й спосіб мислення: уживана лексика та відповідна 

«система уявлення» (зір, слух, відчуття).
5. Переконання та життєві цінності.
6. Особистий досвід: пошук спільних моментів у професій-

них, культурних і побутових інтересах.

Таким чином, здійснивши калібрування об’єкта, Ви зможете 
осягнути його глибинний світ і Вам залишиться лише заповнити 
його своїми особистими ідеями.

Слова, сказані людині, справляють на неї певний вплив тільки 
завдяки тим ментальним образам, які вони здатні породити у її 
свідомості у теперішній момент.

Для досягнення необхідного ефекту доводиться підлаштову-
ватися до індивіда, що здійснюється за допомогою синхронізації, 
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