
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

3 MOCNÉ ZBRANĚ  

PSYCHICKÝCH MANIPULÁTORŮ 

Jak se proti nim bránit? 

 

 
Poznejte 3 hlavní strategie,  

které vztahoví predátoři používají,  
aby postupně ovládli váš život. 

 

A získejte motivaci a sílu k sebeobraně,  
k slušné ale účinné kontramanipulaci. 
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3 mocné zbraně psychických manipulátorů  
 

tento e-Book by se také mohl jmenovat: 

 

“JAK ODHALIT PŘÍTOMNOST 

VZTAHOVÉHO MANIPULÁTORA  

VE VAŠEM ŽIVOTĚ” 

 

Proč?  

Pokud jste si tento e-Book stáhli proto, že si nejste jisti, zda vztah ve kterém žijete, je 
možné nazvat toxickým, po přečtení (poslechu) tohoto e-Booku by měla být odpověď pro vás 
dostupnější.  

Zamyslete se teď v duchu na těmito otázkami: 

Necítíte se ve svých vztazích dobře? V partnerském vztahu, v rámci širší rodiny, v práci 
nebo v jiném kolektivu?  

Vyčerpává vás kontakt s některými lidmi ?  

Stává se vám, že po určitých rozhovorech s určitými lidmi si připadáte hloupě nebo jinak 
nekomfortně?  

Trápí vás pocity viny a nedostatečnosti? 

Připadáte si stále více sám/sama?  

 

 

………….. 

Pokud tyto pocity nebo některé z nich máte, je možné, že jste se ocitli v hledáčku 
psychického (vztahového) manipulátora … Nebo že už jste jeho obětí.  

Působení psychických manipulátorů lze jen zřídka pocítit přímo. Není jednoduché odhalit 
strategie, které tito lidé používají, a tím i je samotné.  

Tento e-Book jsme napsali proto, aby vám pomohl správně identifikovat pocity, které 
zbraně manipulátorů vyvolávají, a díky tomu poznat, zda by tito lidé chtěli být, nebo už jsou, 
součástí vašeho života. 
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K sestavení tohoto e-Booku nás motivovala vlastní dlouhuletá zkušenost, že člověk 
nemůže pochopit, přijmout ani vyřešit určité záležitosti, pokud:  

● nemá INFORMACE 
(bez informací zůstává v nevědomosti) 

● nezná SOUVISLOSTI 
(znát souvislosti = vidět pod povrch) 

● nemá MAPU 
(obraznou mapu, která ukazuje cestu a výsledné řešení ) 

O všech těchto bodech je pojednáno v tomto e-Booku. 

 

 

Komu je e-Book určen? 
 

➢ Lidem, kteří vědí, že se stali obětí manipulátora.  
 

➢ Lidem, kteří zatím jen tuší, že by jim něco takového mohlo hrozit, protože se necítí 
dobře ve svých vztazích. 
 

➢ Lidem, kteří mají pocit, že nežijí tak docela svůj život (jejich rozhodování je někým 
nebo něčím stále ovlivňováno) 
 

➢ Lidem, kterým dělá problém říkat Ne. 
 

➢ Lidem s ohroženým vědomím vlastní důstojnosti. 
 

➢ Lidem, kteří jsou ohroženi pocitem společenské izolace.  
 

➢ Lidem, jejichž dětství bylo poznamenáno lhostejností nebo hrubostí 
 

➢ Lidem, kteří si uvědomují, že byli infikování manipulátorským virem 
 

➢ Všem dobrým lidem, kteří znají někoho z předchozích skupin a přejí si jim pomoct.  

 

Patříte do jedné z těchto skupin nebo prožíváte něco podobného? 

Pak je tento e-Book určen Vám. 
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PROČ JSOU STRATEGIE PSYCHICKÝCH MANIPULÁTORŮ PODOBNÉ 

POMALU PŮSOBÍCÍMU JEDU? 

  

Strategie působení vztahových manipulátorů jsou zákeřné. Oběť jejich vliv nepociťuje 
přímo, a proto je obtížné odhalit je i jejich původce.  

Působí podobně jako pomalu se uvolňující jed, který 
vám někdo pravidelně přidává do jídla. Dokud 
neodhalíte identitu tohoto “traviče”, nebudete tušit, že 
vaše zdravotní problémy mají tuto vnější příčinu.  

S predátorem schovávajícím za jednu z mnoha 
masek je to často podobné. Odhalit tuto masku 
vyžaduje od oběti získat odstup od citového zmatku, 
který se uvnitř ní odehrává.  

Pokud máte podezření, že jste se vy sami nebo 
někdo z vašich blízkých stali obětí vztahového 
predátora, pokuste se nejprve zaměřit na příznaky způsobené nasazeným “pomalu 
působícím jedem”. Tyto příznaky - vaše pocity - jsou výsledkem působení třech mocných a 
zároveň nenápadných strategií, které psychický manipulátor umí účinně využívat.  

Identifikujte správně své pocity a všimněte si v textu níže, jak jsou  s těmito třemi 
manipulátorskými strategiemi spojeny. 

 

Zde jsou slíbené tři mocné zbraně psychických manipulátorů: 

 

1. Soustředěné vyvolávání pocitů viny a nedostatečnosti 
 

2. Postupné uvrhování do sociální izolace 
 

3. Tzv. hyperprojekce, jejímž cílem je změnit osobnost oběti 

 

 

Předtím, než si diagnostikujete depresi a nízké 
sebevědomí, ujistěte se, prosím, že nejste obklopeni 
toxickými lidmi." 

Sigmund Freud 
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(1) … POCITY VINY A NEDOSTATEČNOSTI 

Jedná se o strategii číslo 1 co do 
pořadí nasazení. V porovnání s dalšími 
dvěma se proti  ní dá nejlépe bránit. O co 
se jedná? Vracet se do minulosti a brát si 
poučení z vlastních chyb je v pořádku. 
Existuje však hranice, za kterou citově 
vyrovnaní lidé nechodí, protože jsou si 
vědomi kontraproduktivních dopadů 
takového sebezpytování. Manipulátor má 
ovšem schopnost tuto hranici u své oběti 
posouvat daleko za rozumnou mez. 

 Pomocí drobných narážek, častého 
vyžadování vašeho souhlasu, vytahování 
“mrtvol” z minulosti, nadhazování 
nepříjemných otázek, zevšeobecňování a 
zveličování, vymýšlení agend a s nimi 
spojených těžko splnitelných úkolů, někdy 
i přímých výčitek a “hraní na city” vyvolává 
ve své oběti zpočátku jen neurčité 
“hloupé” pocity, později pocity 
nedostatečnosti a nakonec až silné a nepřirozené pocity viny. Ty následně vedou k 
sebezpytování, k výčitkám svědomí, a později oběť nutí přehrávat si svůj život jako 
nekonečnou smyčku chyb a prohřešků, špatných sklonů a rozhodnutí z nedávné i dávné 
minulosti.  

To vše oběť v konečném důsledku paralyzuje, pokud jde o schopnost radovat se ze 
života, navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi, koncentrovat se na důležité věci a v 
konečném důsledku celkově osobnostně růst.  

Poznamenejte si:  

“Hloupé” pocity, pocit nedostatečnosti nebo pocity viny  
..  

[   ] … mívám neustále   

[   ] … mívám často   

[   ] … mívám občas   

[   ] … nemívám 

 
 

Jste ohroženi strategií č. 1 psychických manipulátorů,  
soustředěným vyvoláváním pocitů viny a nedostatečnosti? 
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(2) … POCIT IZOLACE 

V okamžiku, kdy vztahoví manipulátoři poznají, že jejich oběť je dostatečně ochromena 
výčitkami svědomí a pocity viny, začnou nenápadně nasazovat svou druhou strategii. Jejím 
cílem je postupně oběť uvrhnout do co největší společenské izolace.   

Metodou k dosažení tohoto cíle je přenesení některých obvinění, kterými se dříve podařilo 
infikovat mysl oběti (viz předchozí strategie),  do myslí lidí z blízkého okolí oběti. Může jít o 
příbuzné toho člověka, jeho přátele, kolegy nebo známé. Jak může manipulátor něčeho 

takového dosáhnout? 

Využívá k tomu nejčastěji své pečlivě 
budované důvěryhodnosti a 
předstíraného altruismu. Promyšleně a 
dlouhodobě trousí poznámky a 
narážky na účet své oběti. Ty na první 
pohled v očích společných známých 
vypadají jako projevy zájmu o ni.  

Ve skutečnosti se však jedná o 
promyšlené používání polopravd a 
myšlenkových konstruktů, jejichž cílem 
je oběť očerňovat.  Používá k tomu 
nenápadného tlachání a někdy i 
promyšlených pomluv. V určitých 
případech pak může vzniknout  kolem 

člověka, který čelí tomuto druhu společenské šikany, tzv. negativní informační pole.  

Pocity izolace se díky takovým tlakům prohlubují v sestupné spirále.  Pokud tomuto 
procesu není zabráněno, může oběť dospět do stavu, který lze označit jako sociální smrt.  

Dojde-li situace tak daleko,  už jen výjimečně se postiženému člověku podaří dostat se 
zpátky do normálního života. 

Poznamenejte si: Pocit izolace ...  

[   ] … mívám neustále   

[   ] … mívám často   

[   ] … mívám občas   

[   ] … nemívám 

 

 
 

 
Jste ohroženi strategií č. 2 psychických manipulátorů,  

postupným uvrhováním do sociální izolace? 
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(3) … NEURČITÝ POCIT “TO NEJSEM JÁ” 

Jedná se jednoznačně o nejkrutější strategii psychického manipulátora, protože útočí na 
samotnou identitu oběti. Podmínkou pro její působení je dlouhodobost vztahu manipulátora 
a jeho oběti.  Její mechanismus je mocný a záhadný. Může totiž působit i na dálku a dokonce 
i po smrti manipulátora.  

Jedná se svým způsobem o 
krádež za bílého dne. Předmětem 
zájmu “zloděje” není majetek, ale 
přitažlivé rysy osobnosti jeho 
zranitelné oběti. Možná, že to ani 
není krádež, jen jakási výměna. 
Ovšem kvalita “předmětů” této 
směny je zcela neporovnatelná.  

Začíná se vám zdát, že se jakoby 
nepoznáváte, že to, jak se 
projevujete a jak komunikujete ve 
skutečnosti není vaše osobnost? 
Mohlo by se jednat o působení této 
nejmocnější zbraně manipulátora. 

Poznamenejte si: Neurčitý pocit “To nejsem já …” 

[   ] … mívám neustále   

[   ] … mívám často   

[   ] … mívám občas   

[   ] … nemívám 

 
 

 

Jste ohroženi strategií č. 3 psychických manipulátorů,  
tzv. hyperprojekcí, jejímž cílem je změnit vaši osobnost? 

 

 

 

Pokud jste u sebe nebo u člověka, na kterém vám záleží, zcela nebo z části 
rozeznali výše uvedené rysy nebo pocity, zamyslete se, zda nejsou výsledkem 
působení nějakého vztahového predátora. Tato identifikace je základní 
předpokladem pro použití účinných kontra-strategií a nastoupení cesty, která 
postupně od výše uvedených pocitů i vlivu vztahového manipulátora osvobodí.  
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Identifikovali jste některé vaše pocity jako důsledek přítomnosti psychického manipulátora 

ve vašem životě? Pokud ano, je to první a nejdůležitější předpoklad osvobození se. Sám o 
sobě ale nestačí. Co musíte udělat dál, abyste se z nezdravého vztahu osvobodili? 

 
Potřebujete: 
 
● Získat spojence. Tedy někoho, kdo vaší 

situaci rozumí. Kdo vám dokáže 
naslouchat, aniž by vás a vaše záležitosti 
hodnotil.  
 

● Poznat, co bylo a je příčinou, že jste se 
dostali do této situace.  
 

● Poznat, jaké druhy manipulace existují a 
také jaké existují různé typy manipulátorů. 
Pochopit do větší hloubky jejich strategie a rozlišovat jednotlivé nástroje, které 
používají. 
 

● Zjistit, jaké účinné kontramanipulativní metody proti jednotlivým typům manipulátorů 
a jejich nástrojům vlivu existují, a osvojit si je. 
 

● Porozumět procesu osvobozování se s vědomím, že je to cesta za něčím velmi 
hodnotným, ale že není ani krátká ani bez překážek. 

 
Tento e-Book se blíží ke konci. Naznačili jsem vám v něm cestu, která v konečném 

důsledku vede ke svobodnému a plnohodnotnému životu i pro ty, kdo nyní žijí v těžkých 
poutech psychické manipulace. Věříme, že jsme vám tímto obsahem pomohli přinejmenším 
pochopit, že základem úspěchu obrany proti psychické manipulaci je získání informací v 
širších souvislostech. Bez nich se ten, kdo chce úspěšně bojovat s manipulativním 
chováním člověka nebo lidí ve svém okolí, neobejde.  

 
Nyní bychom vám rádi poskytli i mapu, která z labyrintu psychické manipulace ukazuje 

bezpečnou cestu ven na svobodu. Ukazuje postupný proces, jak se osvobodit ze jha 
manipulace, a v důsledku zahrnuje i pomoc samotnému manipulátorovi. Pokud se člověku, 
který se stal obětí vztahové manipulace, podaří tento postup aplikovat, existuje velká 
pravděpodobnost osvobození se z tohoto obrazného a někdy až doslovného vězení. 

 
Pokud vám to dává smysl, pak je tu poslední stránka ... 
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Škola umění kontramanipulace 
 

V srpnu 2020 jsme dokončili rozsáhlý on-line projekt “Škola umění kontramanipulace”. Co 
to je a proč má formu on-line školy?  

Z vlastní zkušenosti víme, že 
osvobození se z pout manipulace 
není záležitostí jednoho 
rozhodnutí. Je to cesta s mnoha 
zastávkami. Smyslem online Školy 
umění kontramanipulace je 
pomoct lidem, kteří se chtějí naučit 
tomuto především komunikačnímu 
umění, aby to mohli dělat do 
potřebné hloubky, ve svém 
soukromí, v čase, kdy se jim to 
hodí a s možností kdykoli se k 

jakémukoli obsahu vracet.  

Pro snazší porozumění této rozsáhlé problematice vztahové manipulace jsme jako 
předstupeň školy připravili a zveřejnili Základní kurz sebeobrany proti vztahové manipulaci. 
Má formu 12 krátkých videolekcí, k nimž jsou 
připojeny další materiály - pracovní sešity, 
osobnostní test, a audioverze vybraných 
programů. 

Již tento obsah poskytuje tipy, vedení a 
postupy, jak předcházet útokům psychického 
manipulátora, jak na ně kontramanipulativně 
reagovat, jak nedovolit, aby něčí 
manipulativní praktiky zaměstnávaly vaši 
mysl.  Pokud jste vy nebo člověk, na němž 
vám záleží, v hlubším vztahu s 
manipulátorem, představíme vám v tomto 
základním kurzu návod krok za krokem, jak 
absolvovat cestu, na jejímž konci je 
osvobození se z vlivu vztahového 
manipulátora, a to aniž byste museli 
přistupovat k nějakým radikálním krokům. 

Odkazy na jednotlivé lekce základního kurzu najdete ve své e-mailové schránce. Stejně 
jako možnost seznámit se s online Školou umění kontramanipulace.  

Příjemné vztahy bez manipulativních praktik vám přejí 

Liběna a Pavel  
Ne vztahové manipulacI © 2020,  
E: infol@nemanipulaci.cz 
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