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ha nem tennék említést az emberi viselkedés, a nyelvészet és a hipnózis nagy óriásairól, illetve a folyamatokról,
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12

Az olvasó figyelmébe
A rendfenntartás területén dolgozók figyelmébe: bizonyosodjunk meg arról, hogy a vizsgálatok és kihallgatások
során a megfelelő szövetségi és állami törvényeket alkalmazzuk. A privát szektorban dolgozóknak az e könyvben
leírt módszerek használata során a mérlegelés és a józan ész
figyelembevételét ajánlom. Illegális tevékenységgel vagy tiltott cselekedetekkel gyanúsított személyek esetében mindig
javasolt az óvatosság.
Lesznek olyanok is, akik a könyvben szereplő ismeretekkel megpróbálnak majd másokat manipulálni, és helyzeteket kihasználni. Helyes volna-e azonban visszatartanunk
olyan információkat, amelyek az emberek segítségére vannak, pusztán amiatti félelmünkben, hogy akadnak majd
olyanok, akik visszaélnek velük? Ám az olyan világban,
ahol az információ megosztásának alapja az, hogy mekkora
kárt tud okozni, a minimálisan várható hatás a haladástól
és reménytől történő eltávolodás.
Erősen remélem, és el is várom, hogy a könyvben szereplő technikák megfelelően, jó szándékkal, és eredeti funkciójuknak megfelelően kerüljenek alkalmazásra.
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Bevezetés
A folyamat és az erő
Minden kapcsolatnak az őszinteség a sarokköve, legyen az
üzleti vagy személyes kapcsolat. Mások valós szándékainak
ismerete tagadhatatlanul értékes, ami gyakran időt, pénzt,
energiát és szívfájdalmat spórol meg számodra. Ha ismered
a másik személy valódi szándékát, kontrollhelyzetbe kerülhetsz, vagy legalábbis nehéz kihasználni téged.
Nincs nagyszerűbb képességünk, mint hogy konzisztensen és folyamatosan a helyes döntéseket hozzuk meg az
életben. Ne feledd azonban, hogy döntéseid csak annyira megalapozottak és helyesek, amennyire a döntésekhez
szükséges tények azok. Megtanulod majd megérteni a szavak mögött rejlő üzeneteket, azt, hogy miként ismerheted
meg az emberek gondolatait, amikor nem azt mondják,
amire valójában gondolnak. Egy korábbi kliensem megfogalmazása szerint: Úgy hiszed, (a partnered) otthonosan
érzi magát – miközben ő a menekülésen töri a fejét.
Ideális társadalomban nem lenne szükség hazugságokra, sem erre a könyvre. Ám mi a megtévesztés világában
élünk. És lehet, hogy részt kívánnál venni, lehet, hogy inkább kimaradnál, elkerülhetetlenül benne vagy a játékban.
A kérdés csak az, hogy akarsz-e nyerni. Bensőséges kapcsolataidban többé nem szükséges a lóvá tett fél szerepét
játszanod.
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Üzleti kapcsolataidban a tiéd lesz a döntő szó. Bárhol
és bármikor foglalkozol majd emberekkel, meglesznek az
eszközeid ahhoz, hogy győztesen kerülj ki a helyzetből.
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A könyv tartalma és használata
Engem kedvesen problémamegoldóként említenek, aki az
emberi viselkedés specialistája. Mint doktorátussal rendelkező, bejegyzett hipnoterapeuta, cégeket és egyéneket
képviselek, és olyan hatékony eszközöket kínálok, amelyek
sok magasan fizetett ügyvédtől, csúcskönyvelőtől vagy tapasztalt cégvezetőtől nem szerezhetők meg.
A jelentés túl gyakran vész el az üzenet mögött. Mint
tudod, az emberek nem mindig mondják ki, amire gondolnak, vagy gondolják komolyan, amit mondanak. Ez a könyv
az igazságra, valamint annak megszerzési módjaira irányul.
Ahhoz, hogy hatékony tárgyaló lehess, sok olyan stratégiát és technikát kell alkalmaznod, amelyek sikere a neked
átadott információ pontosságán múlik. A világ legerősebb
szuperkomputeréből kinyert válaszok is hiteltelenek, ha
a beadott számok rosszak.
Gyakran megfeledkezünk arról, milyen könnyen elvesznek a tények egy beszélgetésben, tárgyalás vagy kihallgatás
során. A következő kérdést Abraham Lincolnnak tulajdonítják: „Hány lába van a birkának akkor, ha a farkát is lábnak
nevezzük?” „Négy – magyarázta Lincoln. – Mert azáltal,
hogy a farkát lábnak hívjuk, még nem lett lábbá.”
Míg az emberek számos okból hazudnak, ritkán jár jól,
akinek hazudtak. És közismert egy tagadhatatlan igazság
17
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a hazugságról: mindenki elköveti, de senki sem szereti, ha
vele is megesik.
Legalább két személy kell ahhoz, hogy a hazugság hatékony legyen – egy, aki kitalálja a hazugságot, és egy másik,
aki elhiszi azt. És miközben persze nem tudunk megakadályozni másokat, hogy megpróbáljanak hazudni, azt meg
tudjuk akadályozni, hogy hazugságuk sikeres legyen.
Könyvem nyolc részből áll, mindegyik a hazugság egy
válfaját vizsgálja. A könyvben ismertetett innovatív technikák segítenek felismerni, vajon hazudnak-e neked. Ha
megtévesztés áldozata vagy, ezek a technikák segítenek az
igazság kiderítésében, és a helyzet feletti kontroll visszaszerzésében. A könyv számos példáját személyes kapcsolatokból
és üzleti szituációkból vettem – legtöbbünk számára bizonyára nem lesznek idegenek ezek a helyzetek.
Első rész

A mEgtéVEsztés jElEi
Ez a könyv onnan indul, ahol mások befejezik, vagyis jóval
tovább lép a testbeszéd jeleinél. Az első rész a megtévesztés
46 jelét katalogizálja, amelyet hét további fejezetre osztunk.
Egyes jelek a testbeszéd alapjeleit tartalmazzák, míg mások
érettebb technikákat és folyamatokat alkalmaznak, mint
a pszicholingvisztikai hangsúlyok és a neurolingvisztikai
választások észlelése. A közérthetőség kedvéért minden
fejezet végén összefoglalás található.
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másodiK rész

Válj élő HAzugságVizsgálóVá!
„Gyakran vakon megyünk bele szóbeli csatározásba.” Vagyis általában két nappal a vita után jut eszedbe, hogy mit
kellett volna kérdezned. Ez a rész specifikus sémát vázol fel
a megtévesztés feltérképezésére azzal együtt, hogy elmondja, mit mondj, és mikor mondd azt. Ebben a kifinomult
rendszerben felvázolt sorozatok tárházából válogathatsz,
amelyek mindegyike más-más pszichológiai aspektusból
közelít. Minden forgatókönyv tartalmaz egy alaptanítást,
egy támadássorozatot, és egy ezüstgolyó opciót.
HArmAdiK rész

A mEgtéVEsztést fElfEdő tAKtiK áK
és információgyűjtés mindEnnApi
BEszélgEtésEinK során
Mi a helyzet azokban a beszélgetésekben, amikor úgy véled,
valaki hazudik neked, de szóba sem kerülhet egy átfogó
vallatás? Ez a rész izgalmas technikákat kínál ahhoz, hogy
több információt tudj gyűjteni anélkül, hogy az feltűnő
lenne. Megtanulod azt is, hogyan irányítsd a beszélgetés
menetét az általad választott irányba, hogy megkapd a vágyott információt. Ez a rész bemutatja azokat a helyzeteket is, amikor más és más taktikákra van szükséged ahhoz, hogy eljuss az igazsághoz, példákat szolgáltatva azon
helyzetekre, amikor még hiányzik a szükséges befolyásod.
A pszichológiai folyamat ekkor más, mint abban az esetben,
ha erőpozícióban vagy.
19
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nEgyEdiK rész

ElmEjátszmáK
Ez a rész két egyszerű, különleges eredményeket hozó technikát ismertet. Ha az elsőt alkalmazod, szinte senki sem lesz
képes hazudni neked. Ha a másodikat, képes leszel felismerni
bárki valódi szándékait és motivációit, bármilyen helyzetben.
ötödiK rész

HAlAdó tEcHniK áK Az igAzságért
Ez a rész a leghaladóbb és legelementárisabb technikákat
sorolja fel, amelyek segítségével megtudhatod az igazságot.
A hipnózis és egy általam kifejlesztett technika, a hipnotikus kézirat keverékének alkalmazásával képes leszel utasításokat küldeni mások tudattalanjába – mindezt beszélgetések során, és anélkül, hogy tudnának róla. E folyamat révén
rá tudsz majd venni másokat, hogy igazat mondjanak.
HAtodiK rész

A pszicHológiA sEgítségéVEl
Ez a rész felfedi az emberi viselkedés tíz alapszabályát,
azokat, amelyek gondolkodásunkat uralják. Ha megtanulod
ezeket a szabályokat, tudni fogod, hogy hogyan szerezd
meg az igazságot bárkitől. Azzal, hogy megismered, hogy
az elme miként dolgozza fel az információkat, képes leszel
könnyedén befolyásolni mások döntéseit.
20
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HEtEdiK rész

BElső igAzság-gátlóK – sAját mAgunKnAK
HAzudunK A lEgnAgyoBBAt
Íme, itt e könyv legnagyobb igazsága: a legnagyobbat önmagunknak hazudjuk. Mindannyian ismerünk olyan személyt, aki nem hajlandó elhinni, hogy a férje vagy a felesége megcsalja, noha rengeteg figyelmeztető jel mutat erre.
Ez a rész megmutatja, hogyan ismerd fel és szüntesd meg
azokat a belső blokkokat, amelyek gátolnak abban, hogy
tisztán lásd, mi is zajlik valójában.
nyolcAdiK rész

Külső igAzság-gátlóK – A trüKKöK
Ebben a részben betekintést nyerünk a szakértők pszichológiai titkaiba. Kiderül, hogy a profik – a hivatásos pókerjátékosoktól egészen a mestertárgyalókig – tulajdonképpen
megakadályozzák, hogy objektívan lásd a tényeket, sőt, még
információértékelésedet is befolyásolják. A profik befolyása
hatalmas, erőteljes hatással lehet valóságérzékelésedre – kivéve persze, ha elolvastad ezt a könyvet, és másként tudsz
gondolkodni, mint ők.

Megjegyzés az olvasó számára: A könyv példáiban férfi és női szereplőkről
egyaránt beszélek. Mindezt azért, hogy kevésbé legyen szexista az írásom, és mert egyik nem sem hajlamosabb hazudni egy-egy szituációban
a másiknál.
21

Első rész


A megtévesztés jelei
„Õ, akinek szemei vannak, hogy lásson, és füle,
hogy halljon, meggyõzheti önmagát arról,
hogy titkot földi halandó nem tud tartani.
Ha ajkai mozdulatlanok, ujjbegyei beszédesek –
árulás árad minden porcikájából.”
Sigmund Freud

E

z a rész a megtévesztés negyvenhat jelének katalógusa,
amelyet hét fejezetre osztottam. A jelek önmagukban,
és egymáshoz kapcsolva is helytállóak. Noha néhány jel
önmagában is kitűnő jelzőeszköz, az összes jelet a rendelkezésre álló szituációk kontextusában kell vizsgálni – ezek
nem abszolút jelek.
Számos jel annyira finom, hogy könnyen figyelmen kívül hagyható, hacsak nem közelről vizsgálod. Más jelek
vakítóan nyilvánvalóak lehetnek. Egyes esetekben az elhallgatás hazugságait keresed majd – ami nincs ott, az hiányzik. Egyéb esetekben az elkövetés hazugságaival szembesülsz – olyan kimondott és megtett dolgokkal, amelyek
összeférhetetlenek az üzenet további részével.
Lesznek alkalmak, amikor nem férsz hozzá az összes
jelhez: például telefonálás során, amikor nem láthatod a beszélő testét. E jeleket nem szükséges memorizálnod, mivel
ezek idővel úgyis második természeteddé válnak: fokozatosan egyre jobbá válsz abban, hogy tudd, mit keress, mire
figyelj, és mit kérdezz, hogy eljuss az igazsághoz.
Bizonyos változók – mint a nem, az etnikai hovatartozás
és a kulturális háttér – befolyással vannak arra, hogy miként
interpretálunk bizonyos jeleket, mint például a gesztusok
és a személyes tér használatát. Ezek a faktorok azonban az
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beri viselkedés területén végzett kutatómunkám eredményeként kifinomultabb technikákkal találkozol. Egy ilyen
eszköz a pszicholingvisztikai hangsúly (PLE), amely olyan
szavakra vonatkozik, amelyek felhasználóik lelkiállapotát
tükrözik.
Szembesítsd-e azonnal a hazugot a helyzettel, amikor
rájössz, hogy hazudott neked? Általában nem tanácsos
ezt tenni. A legjobb megközelítés, ha rögzíted magadban
a tényt, folytatod a beszélgetést, és próbálsz további információkat gyűjteni. Amint szembesíted a hazugot viselkedésével, a beszélgetés hangneme megváltozik, és sokkal
nehezebb lesz további adatokat gyűjtened. Várj tehát, amíg
rendelkezésedre áll minden bizonyíték, amit szükségesnek tartasz, azután döntsd el, hogy azonnal szembesíted-e
a személyt, vagy visszafogod magad, amíg kitalálod, hogyan
tudod rálátásodat leginkább előnyödre váltani.
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