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Моїй дружині Гелен, жінці, сповненій любові, наділеній 
сильним характером і, понад усе, терпінням, що дало їй 
змогу витримати всі мої дивацтва впродовж тридцяти 

 років нашого шлюбу.

Джек Шефер

Моїй дружині Едіт і доньці Ембер: 
дякую вам за те, що ви є, за те, чого ви досягли, 

за вашу любов, яка збагатила життя багатьох.

Марвін Карлінс



ЯК ЗДОБУТИ  
ПРИХИЛЬНІСТЬ

Нікому й не спало б на думку розшифрувати абревіатуру ФБР 
як «Федеральне бюро радості». Утім, я протягом двадцяти років 
працював у цій організації агентом, який спеціалізувався на 
поведінковому аналізі, та за ці роки розвинув здатність швидко 
оцінювати людей, розуміти їхні характери й виробляти страте-
гію поведінки з ними. До моїх обов’язків входило переконувати 
людей співпрацювати із ФБР проти їхньої рідної країни, а також 
виявляти злочинців та схиляти до зізнання, іноді не вимовля-
ючи задля цього жодного слова. Як фахівець із поведінкового 
аналізу, я розробив стратегію, що дає змогу вербувати шпигунів 
і перетворювати запеклих ворогів на друзів. Іншими словами, 
я здобув навички та виробив технічні прийоми, які перетворю-
вали ворогів Сполучених Штатів Америки на друзів і добровіль-
них шпигунів на користь моєї країни.

Переді мною стояло завдання завойовувати людські симпатії. 
Випадок із «Володимиром» (я змінив імена й особистісні харак-
теристики осіб, про яких ідеться в книжці, й іноді створював 
якийсь характер із кількох, воліючи більшою мірою унаочнити 
приклади) чудово демонструє, у чому суть справи.

Володимир нелегально прибув у США як шпигун. Його впійма-
ли під час спроби заволодіти таємними документами міністерства 
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оборони. Мені як спеціальному агентові ФБР доручи ли працю-
вати з ним. На першому ж допиті він заявив, що не розмовляти-
ме зі мною за жодних обставин. Щоб подолати опір заарештова-
ного, я почав із того, що на допитах просто сідав навпроти нього 
та читав газету. Я читав упродовж тривалого часу (що розпланував 
заздалегідь), потім згортав газету, клав на стіл і, ані слова не ка-
жучи, виходив із кабінету. День по дневі, тиждень за тижнем 
я приходив на допит і читав газету, поки Володимир із байдужим 
виглядом сидів навпроти, прикутий кайданками до столу.

Зрештою він запитав, навіщо я щодня його навідую. Згорнув-
ши газету, я глянув на нього та сказав, що хочу з ним поговори-
ти. Потім я негайно затулився газетою та взявся читати, не звер-
таючи на нього уваги. Минуло кілька хвилин, я підвівся та 
вийшов із приміщення, не сказавши ні слова.

Наступного дня Володимир знову запитав мене, чому я завж-
ди читаю газету. Я знову відповів, що приходжу сюди, щоб 
поговорити з ним, сів і розгорнув газету. За кілька хвилин Во-
лодимир сказав: «Я хочу говорити». Поклавши газету на стіл, 
я запитав: «Володимире, а ви впевнені в цьому? Під час нашої 
першої зустрічі ви заявили, що не будете зі мною розмовляти». 
Володимир відповів: «Я готовий говорити, однак не про свою 
шпигунську діяльність». Я пристав на його умову, проте додав: 
«Але ж ви повідомите мені, коли будете готові поговорити про 
свою роботу, чи не так?» Володимир погодився.

Упродовж наступного місяця ми з Володимиром розмовляли 
про що завгодно, крім його шпигунської діяльності. Потім, однієї 
чудової днини, Володимир раптом заявив: «Я готовий розповісти 
про те, що робив». Лише тоді ми докладно поговорили про його 
шпигунську діяльність. Володимир викладав свої думки неви-
мушено та відверто не тому, що його до цього змусили силою, 
а тому, що я сподобався йому і він став мати мене за друга.

Техніки допиту, які я застосував, працюючи з Володимиром, 
можуть здатися безглуздими… однак я ретельно спланував свої 



9 ЯК ЗДОБУТИ ПРИХИЛЬНІСТЬ 

дії, щоб домогтися від заарештованого бажання зізнатися та 
співпрацювати із ФБР. 

У цій книжці я розкрию свою таємницю і поясню, як завою-
вав прихильність Володимира та як, застосовуючи ту саму тех-
ніку, ви зможете викликати симпатію практично в будь-якої 
людини на якийсь час або ж на все життя. Я зможу це зробити, 
тому що, як виявилося, навички спілкування, що їх я виробив 
із метою потоваришувати з потенційними агентами та завербу-
вати їх, можна достоту так само ефективно використати в нала-
годженні дружніх стосунків удома, на роботі та в будь-яких 
інших місцях і комунікативних ситуаціях.

Спочатку я не усвідомлював, що можна послуговуватися сво-
їми професійними навичками в повсякденні. Така можливість 
привернула мою увагу тільки наприкінці кар’єри у ФБР. Тоді 
я викладав способи вербування агентів молодим офіцерам роз-
відки. Якось, перед початком нового семестру, я приїхав на 
роботу за півгодини до занять, щоб підготувати класну кімнату. 
На мій подив, у класі вже були двоє студентів. Я не впізнав їх. 
Вони сиділи, як зразкові учні, у першому ряду, поклавши руки 
на стіл. Така поведінка мене дуже здивувала, оскільки вони 
нечасто приходили на заняття о такій порі. Я поцікавився, що 
трапилося, хто вони та чому прийшли так рано.

— А пам’ятаєте Тіма з попередньої групи? — запитав один зі 
студентів.

— Так, звісно, — відповів я.
— Кілька тижнів тому ми з Тімом були в барі. Він розповів 

нам про ваші лекції зі здійснення впливу та побудови довірли-
вих стосунків.

— І?.. — запитав я, досі не тямлячи, куди він хилить.
— Тім похвалився нам, що на лекціях навчився, як підчепи-

ти будь-яку дівчину.
— Ми, звісно ж, поставилися до цього скептично, — додав 

другий студент.
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— Отож ми вирішили його випробувати, — провадив пер-
ший. — Ми вибрали першу-ліпшу жінку, яка була у клубі, та 
запропонували Тіму, не промовивши жодного слова, запросити 
її сісти за наш столик та випити разом із нами.

— І що ж він зробив? — поцікавився я.
— Він прийняв цей виклик! — вигукнув студент. — Ми вирі-

шили, що він з’їхав із глузду й забагато бере на себе. Проте через 
сорок п’ять хвилин жінка і справді підійшла до нашого столика 
й запитала, чи можна їй приєднатися. Ми не могли повірити 
власним очам, одначе все сталося саме так.

Я допитливо подивився на них.
— То ви таки дізнались, як він це зробив?
— Ні! — вигукнув один із хлопців, а потім вони в унісон зі-

знались: — Саме тому ми і прийшли сюди — щоб навчитися!
Спочатку я здивувався та нагадав їм про нашу професію, 

а також сказав, що мета занять — навчити студентів працюва-
ти в розвідці, а не виховувати спеціалістів із пікапу 1. Втім, 
після нетривалих роздумів мене раптово, на власний подив, 
осяяло. Добряче поміркувавши про вчинок Тіма, я усвідомив, 
що методи вербування шпигунів можна застосовувати і для 
перемоги в так званих любовних іграх. Ба більше, у ширшому 
сенсі — цю техніку можна також використовувати у всіх випад-
ках, коли треба завоювати приязнь людини практично в будь-
якій міжособистісній взаємодії. Це «осяяння» стало вихідним 
пунктом для роботи над цією книжкою та водночас визна-
чило її зміст.

Звільнившись із ФБР, я й далі працював над докторською 
дисертацією із психології та почав викладати в університеті. 
Саме тоді я втілив у життя свій задум, написавши цю книжку, 
покликану допомагати людям встановлювати успішні міжосо-

1 Пікап — знайомство із представниками протилежної статі з метою здійснити 
статевий акт (знайомство, спокушання). (Тут і далі прим. пер.) 
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бистісні стосунки вдома, на роботі та всюди, де такі взаємини 
просто конче потрібні.

Наприклад:
 h продавці-початківці можуть послуговуватися цими методами 
задля залучення нових клієнтів;

 h досвідчені продавці навчаться підтримувати та розвивати сто-
сунки, що вже існують, та, звісно ж, залучати нових клієнтів;

 h усі наймані працівники, від менеджерів із Волл-стрит до офі-
ціантів у ресторані, можуть використовувати запропоновані 
тактики задля ефективнішої взаємодії з керівництвом, коле-
гами, підлеглими та клієнтами;

 h батьки можуть застосувати нові знання, щоб виправити, під-
тримати та зміцнити взаємини з дітьми;

 h споживачі зможуть отримувати кращий сервіс, укладати вигід-
ніші угоди та привертати до себе пильнішу увагу з боку обслуги;

 h та, звісно, люди, які бажають встановити дружні чи роман-
тичні стосунки, зможуть скористатися запропонованими 
методиками з розвитку навичок для подолання труднощів 
у цій нелегкій справі (що стає дедалі складнішою в нашу циф-
рову епоху).
«Як здобути прихильність…» призначена для всіх, хто хоче 

знайти нових друзів або зміцнити стосунки, зробити приємні-
шими випадкові зустрічі, а також отримувати більше чайових 
і бонусів.

ЯК ВПОРАТИСЯ З ВИКЛИКАМИ ДРУЖБИ

Люди — істоти суспільні. Людський вид запрограмовано на 
пошук друзів. Це прагнення сягає корінням у наше далеке пер-
вісне минуле, коли згуртованість давала кращі шанси посісти 
верхні місця в харчовому ланцюжку, щойно ми вийшли з печер 
і стали боротися за виживання у ворожому та нещадному світі. 
Якщо думаєте, що в той час пошук друзів був приємною й легкою 
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справою, то, на жаль, помиляєтеся. Сьогодні результати бага-
тьох соціологічних опитувань і досліджень показують, що у сві-
ті зростає кількість тих, хто почувається самотнім та нездатним 
навіть розпочати знайомство, а побудувати осмислені тривалі 
стосунки — і поготів. Проблему ускладнює тотальне впрова-
дження в наше життя соціальних мереж, які ще дужче ізолюють 
людей одне від одного, перешкоджаючи налагодженню довір-
ливих особистих стосунків.

Заходити в контакт із людьми, особливо незнайомими, — 
завжди важко та навіть дещо лячно. Водночас зовсім не має 
значення, чоловік ви чи жінка. У будь-якому разі ви відчуваєте 
страх: страх перед збентеженням, страх перед відмовою, страх 
образити та діткнути чужі почуття, страх справити кепське вра-
ження, ба навіть страх перед можливою маніпуляцією і безсо-
ромним використанням вас іншою людиною. На щастя, нала-
годження стосунків не конче призводить до катастрофи. Якщо 
ви хочете, всупереч труднощам, подружитися чи просто покра-
щити взаємини з ким-небудь, наберіться мужності. Ви не самот-
ні, і ваше становище аж ніяк не безнадійне. Цю книжку напи-
сано спеціально для того, щоб зменшити вашу тривогу щодо 
підтримання взаємин на роботі та вдома, з улюбленими людьми 
або перед необхідністю вступати в нові стосунки з незнайомцями.

Техніки, описані в книжці, ґрунтуються на передових науко-
вих даних, тому нададуть вам змогу навчитися подобатись лю-
дям, не промовляючи жодного слова. Зрештою вам таки дове-
деться налагодити комунікацію з людьми. Слова перетворюють 
почуття симпатії на дружбу, а деколи й на тривалі стосунки 
завдовжки в життя. У книжці ви знайдете різноманітні поради 
щодо застосування невербальних сигналів, за допомогою яких 
так само, як і за допомогою слів, зможете миттю здобувати при-
хильність будь-якої людини.

Плідні особисті взаємини, без сумніву, цілком під силу вам. 
Це не питання випадковості чи того, що вам поталанило. Ці 
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стосун ки є результатом застосування ретельно вивченого науко-
вого знання та перевірених методів взаємодії з оточенням. Отже, 
від здатності заводити друзів вас відокремлюють лише три кроки.
1. Ви мусите мати щире бажання оволодіти методами та прийо

мами, описаними в книжці. Ці методи нагадують електричні 
інструменти, якими користуються будівельники. Весь сенс 
полягає в тому, щоб дозволити інструменту працювати. На-
приклад, замолоду я пиляв дерево ручною пилкою. Якось 
батько дозволив мені взяти циркулярну пилку, яку він нещо-
давно придбав. Я почав працювати, натискаючи на неї так 
само, як і на ручну пилку. Побачивши це, батько поплескав 
мене по плечу та сказав, щоб я не тиснув занадто й дозволив 
пилі спокійно та добре виконати свою роботу. Техніки, опи-
сані в цій книжці, потребують такого самого підходу. Засто-
совуючи їх, будьте спокійні, залишайтеся собою та дозвольте 
їм працювати за вас. Вас дуже здивує результат.

2. Ви мусите постійно застосовувати нові знання для взаємодії 
з оточенням. Те, що ви знаєте найкращий спосіб будь-яких 
дій, добре тільки в тих випадках, коли ви використовуєте 
його на практиці. Пам’ятайте, що знання без практичного 
застосування — марне.

3. Ви мусите підкріплювати засвоєний матеріал постійною прак
тикою. Навички дружби подібні до будь-яких інших навичок. 
Що частіше ви їх використовуєте, то краще у вас виходить. 
Що рідше ви застосовуєте своє вміння, то швидше його втра-
тите. Здійснивши ці три кроки, ви усвідомите, що заводити 
друзів для вас стало такою самою звичною та непомітною 
справою, як дихати.

Змінити вподобання не дуже важко. Для того щоб оволодіти 
цим мистецтвом, просто використовуйте інформацію, надану 
в цій книжці, та стежте, як зростатиме ваш LQ, тобто коефіцієнт 
привабливості (від англ. Likability Quotient).



1

ФОРМУЛА ДРУЖБИ

Я зрозуміла: люди забудуть, про що ви говорили та що ви робили,  
але вони ніколи не забудуть, що ви змусили їх відчувати.

Майя Енджелоу 1

ОПЕРАЦІЯ «ЧАЙКА»

Кодове ім’я цієї особи — Чайка.
Він був високопосадовим іноземним дипломатом.
Якби нам пощастило його завербувати, це стало б цінним 

надбанням для Сполучених Штатів Америки.
Проте нам треба було розв’язати одне складне питання: як 

переконати людину відмовитися від відданості рідній країні? 
Треба було в якийсь спосіб потоваришувати з Чайкою та зроби-
ти йому пропозицію, від якої не можна відмовитися. Щоб упо-
ратись із таким завданням, були потрібні терпіння, ретельне 
збирання інформації про всі аспекти життя цієї особи та нала-
годження дружніх стосунків між Чайкою й американцем, якому 
Чайка міг би довіряти.

Згідно з нашими даними, його кілька разів обминули з під-
вищенням по службі, й, опріч того, нашим співробітникам 

1 Майя Енджелоу (1928—2014) — американська письменниця та поетеса; авторка 
п’єс, кіносценаріїв і телешоу. Брала активну участь у русі за громадянські права.
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вдалося підслухати, як Чайка розповідав дружині, що йому по-
добається життя в Америці та що він залюбки пішов би у від-
ставку й оселився у США, якби було можливо. До того ж Чайка 
непокоївся через те, що на батьківщині йому призначили малень-
ку пенсію, якої не вистачило б на гідну старість. Озброївшись 
цими відомостями, аналітики служби безпеки припустили, що 
Чайку вдасться схилити на наш бік, якщо запропонувати належ-
ну фінансову компенсацію.

Тепер слід було встановити близькі стосунки з Чайкою, не 
налякавши його перспективою грубого вербування, а це склад-
не завдання. Оперативному працівникові ФБР — Чарльзу — 
доручили налагодити контакт із Чайкою, поступово зблизитися 
з ним і зробити стосунки довірливими до такої міри, коли мож-
на буде зробити йому конкретну пропозицію. Саме так добре 
вино доводять до необхідної зрілості, щоб потім ми могли насо-
лоджуватися його букетом. Агента застерегли, що, коли він про-
явить зайву квапливість, Чайка, найімовірніше, насторожиться 
та уникатиме контактів. Для початку агенту слід дотримуватися 
тактики налагоджування дружніх стосунків. Насамперед Чарльз 
має сподобатися Чайці, не сказавши жодного слова. Другий 
крок — висловлення симпатії, що виникла між ними, з натяком 
на тривалу дружбу.

Підготовка до першої — найважливішої — зустрічі Чарльза 
з Чайкою тривала кілька місяців. Зовнішнє спостереження вста-
новило, що раз на тиждень об’єкт виходив із будівлі посольства 
та прямував на закупи до продуктового магазину за кілька квар-
талів від посольства. Чарльз дістав інструкцію регулярно навер-
татися Чайці на очі в різних місцях маршруту. Агента попере-
дили, щоб він не наближався до Чайки, щоб не викликати 
підозри, а просто траплявся на очі: був, мовити б, «тут», щоб 
іноземний дипломат помічав його кожного разу.

Офіцер розвідки, Чайка досить скоро помітив агента ФБР, 
який, слід визнати, і не прагнув конспірації. Оскільки Чарльз 
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не робив спроб наблизитись до Чайки або заговорити, той не 
відчував жодної загрози. Він просто звик до того, що америка-
нець вряди-годи навертався йому на очі дорогою до крамниці.

Минуло кілька тижнів, і якось, укотре опинившись поблизу 
американця, Чайка поглянув йому у вічі. У відповідь Чарльз 
кивнув, даючи зрозуміти, що помітив цей жест, але не виказав 
більшого зацікавлення.

Минуло ще кілька тижнів, і тільки тоді Чарльз став інтенсив-
ніше контактувати з Чайкою на невербальному рівні: частіше 
дивитись йому в очі, піднімати брови, нахиляти голову та трохи 
виставляти вперед підборіддя, адже вчені виявили, що саме ці 
жести людський мозок інтерпретує як «дружні сигнали».

Наступний крок у зближенні з Чайкою Чарльз зробив іще 
через два місяці. Він увійшов за ним до магазину, тримаючись 
на певній відстані. Тепер під час кожного відвідування мага-
зину Чарльз ішов за дипломатом назирці, як і раніше, зберіга-
ючи дистанцію, хоча кілька разів навіть пройшов повз Чайку 
в проходах супермаркету. Агент став дедалі частіше дивитися 
в очі об’єктові. Чарльз зауважив, що дипломат завжди купував 
у магазині банку горошку. Зачекавши ще кілька тижнів, Чарльз 
попрямував слідом за Чайкою до полиці з горошком і, коли 
той потягнувся по банку, теж, усміхнувшись, узяв із поли-
ці банку горошку та звернувся до Чайки: «Добридень, мене 
звати Чарльз, я — спеціальний агент ФБР». Той усміхнувся: 
«Я чомусь так і думав». Після цієї безневинної зустрічі та зна-
йомства між Чарльзом і Чайкою встановилася міцна дружба. 
Зрештою Чайка погодився надавати цінну інформацію своєму 
другові із ФБР.

Спостерігачеві багатомісячне «цюцюкання» агента Чарльза 
може здатися надто затягнутим і незрозумілим, однак не випад-
ково він так довго вичікував. Стратегія вербування була ретель-
но продумана та відпрацьована, як віртуозна психологічна опе-
рація, мета якої полягала у налагодженні дружніх стосунків між 
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двома людьми, котрі самі по собі ніколи не лише не потовари-
шували б, а й не познайомилися б.

Як фахівець аналітичного центру ФБР, я разом з колегами 
брав участь у розробці сценарію вербування Чайки нашим опе-
ративним співробітником. Метою було змусити Чайку звикну-
ти до присутності Чарльза та зробити так, щоб їхнє знайомство 
переросло у дружбу — якщо, безперечно, агентові вдасться 
справити гарне враження на об’єкт вербування. Наше завдання 
ускладнювалося тим, що Чайка й сам був досвідченим офіцером 
розвідки та міг підозріло поставитися до будь-якої спроби чу-
жинця познайомитися з ним. Тоді надалі він за всяку ціну уни-
кав би підозрілого незнайомця.

Для того щоб Чарльз міг успішно реалізувати наш план, тре-
ба створити такі умови, щоб іноземному дипломатові було пси-
хологічно комфортно спілкуватися з американським агентом. 
Тому Чарльзу довелося виконати кілька специфічних дій, що 
він і зробив вельми успішно. Ці кроки нічим не відрізняються 
від тих, до яких мусить вдатися будь-яка людина, котра бажає 
встановити з кимось нетривалі або тривалі дружні взаємини.

Скориставшись випадком із Чайкою як прикладом, зараз ми 
досліджуємо, що саме сприяло успіху Чарльза у вербуванні. 
У цьому разі агент ФБР використовував формулу дружби.

ФОРМУЛА ДРУЖБИ

Формула дружби містить чотири основні складники: близькість, 
частоту, тривалість та інтенсивність. Ці чотири елементи можна 
записати у вигляді такої-от математичної формули:

дружба = близькість + частота + тривалість + інтенсивність

Близькість — це дистанція між вами й іншою людиною, а також 
ваша регулярна поява в полі її зору. У випадку з Чайкою Чарльз 
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не просто підійшов та відрекомендувався — така поведінка, 
навпаки, тільки відштовхнула б іноземця. Особливості ситуації 
вимагали обережнішого та зваженішого підходу. Слід було дати 
Чайці нагоду «звикнути» до Чарльза та не сприймати його як 
загрозу. Щоб досягти цієї мети, було застосовано чинник близь
кості. Близькість — незамінний складник усіх міжособистісних 
стосунків. Саме лише перебування в полі зору об’єкта вербу-
вання надзвичайно важливе для налагодження особистих взає-
мин. Близькість пробуджує в об’єкті симпатію до вас і викликає 
взаємне притягання. Як наслідок, людей вабить одне до одного, 
навіть якщо вони не обмінюються словами.

Головна умова для створення близькості — перебування 
в безпечному середовищі. Якщо хтось відчуває загрозу від над-
мірно причепливої та занадто близької присутності іншої лю-
дини, то він нашорошується та намагається втекти, уникаючи 
подальшого зближення. У сценарії налагодження контакту 
з Чайкою Чарльз зберігав достатню дистанцію для того, щоб той 
не сприймав його як джерело небезпеки й не вмикнулася реак-
ція «боротьби або втечі» 1.

Частота означає кількість контактів з іншою людиною за оди
ницю часу, а тривалість — тривалість кожного контакту. Поволі 
Чарльз додав вплив другого і третього чинників дружби: часто
ти та тривалості. Він робив це, частіше навертаючись Чайці на 
очі під час його походів до магазину (частота). За кілька місяців 
Чарльз додав також компонент тривалості, проводячи більше 
часу з Чайкою щоразу, як потрапляв у поле його зору, — на-
приклад, проводжав Чайку до крамниці, збільшуючи тривалість 
кожного контакту.

1 Фізіологічна реакція «боротьби або втечі» (також відома як стресова реакція) була 
необхідна для виживання первісної людини. По суті, це автоматична реакція 
організму на небезпеку чи будь-який стрес, що визначає, яким чином поводити-
ся в ситуації загрози: боротися чи рятуватися втечею.
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Інтенсивність — це здатність максимально задовольнити пси
хологічні та/або фізичні потреби іншої людини за допомогою вер
бальної чи невербальної поведінки. Останній складник формули 
дружби — інтенсивність — було додано поступово, мірою того 
як Чайка звикав до присутності Чарльза й усвідомлював зриме 
небажання агента ФБР одразу йти на прямий контакт. У цьому 
разі інтенсивність виражено в чиннику цікавості. Коли в звич-
ному оточенні з’являється новий стимул (у нашому прикладі 
в оточенні Чайки з’явився незнайомець), мозок визначає, являє 
собою цей стимул загрозу справжню чи уявну. Якщо він іден-
тифікує її як справжню загрозу, то людина намагатиметься усу-
нути чи нейтралізувати її, ввімкнеться реакція «боротьби або 
втечі». Якщо, навпаки, новий стимул не сприймається як загро-
за, то він стає об’єктом цікавості й людина прагне дізнатися: 
хто це? навіщо він тут? чи можу я використовувати його задля 
власної вигоди?

Перебуваючи на безпечній відстані, Чарльз викликав у Чай-
ки цікавість, яка зрештою спонукала дізнатись, хто такий цей 
чоловік і чого він хоче.

Пізніше Чайка зізнався, що з першого ж погляду розпізнав 
у Чарльзі агента ФБР. Правда це чи ні, проте Чайка вловив 
дружні сигнали, які посилав йому «федерал».

І його цікавість тільки зросла після того, як він дізнався, що 
Чарльз справді працює у ФБР. Безумовно, іноземний дипломат 
розумів, що його хочуть завербувати, а втім, хотів знати, з якою 
метою і за яку ціну. Оскільки Чайка був незадоволений своєю 
кар’єрою і турбувався через вихід на пенсію, він, без сумніву, 
відтворював у голові різні сценарії взаємодії з Чарльзом, зокре-
ма шпигунську діяльність на користь США.

Рішення стати шпигуном не ухвалюють за день. Потенційно-
му кандидатові потрібен час, щоб раціонально обґрунтувати 
власну тактику та виправдати відмову від відданості своїй дер-
жаві. Стратегія вербування передбачала час на те, щоб проросло 
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насіння зради. Уява Чайки сама постачала матеріал для дозрі-
вання цієї думки. До того ж цей період він витратив на те, щоб 
переконати дружину приєднатися до нього. Коли Чарльз на-
решті безпосередньо звернувся до Чайки, дипломат уже не роз-
глядав агента ФБР як загрозу, навпаки, він побачив у ньому 
символ надії — на краще життя в майбутньому.

Коли Чайка таки вирішив погодитися на співпрацю з ФБР, 
йому довелося ще певний час чекати, поки Чарльз нарешті 
звернеться до нього. Пізніше він зізнався Чарльзу, що цей пе-
ріод був найболючішим. Цікавість сягнула апогею. Чому ж аме-
риканець не робить наступного кроку? Справді, коли Чарльз 
відрекомендувався Чайці в магазині, той запитав: «Чому ви так 
довго чекали?»

ЧАСТОТА І ТРИВАЛІСТЬ

Така змінна формули дружби, як тривалість, має унікальну 
властивість: що більше часу ви перебуваєте поруч із людиною, 
то дужче вона впливає на ваші думки та вчинки. Наставники, 
які проводять багато часу зі своїми підопічними, дуже позитив-
но на них впливають. Люди, які мають погані звички та нахили, 
чинять негативний вплив на оточення. Найкращий приклад 
ефективності в такому разі — це стосунки батьків і дітей. Що 
більше часу батьки приділяють дітям, то сильніше вони на них 
впливають. Якщо батьки нехтують своїм обов’язком, діти біль-
ше спілкуються із друзями, піддаючись їхньому впливу; однак 
такі приятелі можуть бути членами якого-небудь місцевого зло-
чинного угруповання. Ці люди дужче впливають на дітей просто 
тому, що проводять із ними більше часу.

Тривалість обернено пропорційна до частоти. Якщо ви часто 
зустрічаєтесь із другом, то ваші зустрічі стають коротшими. Та 
навпаки: якщо ви зустрічаєтеся рідко, то тривалість кожної 
зустрічі значно зростає. Наприклад, ви бачитесь із другом щодня, 
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проте недовго, бо підтримуєте регулярні контакти залежно від 
нових подій. А якщо ви зустрічаєтеся двічі на рік, то тривалість 
ваших зустрічей значно більша. Згадайте, як ви обідали в ресто-
рані з другом, якого давно не бачили. Мабуть, ви просиділи за 
столом кілька годин, ловлячи кожне слово з розповіді про те, що 
відбулося в його житті. Тривалість обіду з другом скорочується за 
умови регулярних зустрічей. Та навпаки: у любовних стосунках 
неабияк важать і частота, і тривалість, оскільки пари, особливо 
ті, що недавно утворились, хочуть проводити разом якнайбільше 
часу. Дуже вагома також інтенсивність таких стосунків.

САМОСТІЙНА ОЦІНКА СТОСУНКІВ

Лишень згадайте, як виникли ваші нинішні або колишні стосун-
ки. Напевно ви переконаєтеся, що вони розвивалися відповід-
но до закономірностей формули дружби. Цю формулу можна 
використовувати задля визначення того, що вам слід виправити. 
Наприклад, подружжя, яке прожило у шлюбі кілька років, усві-
домлює, що стосунки псуються, проте не знає, як урятувати ста-
новище. Його можна спробувати оцінити самостійно, якщо ро-
зібратись у стані кожного складника формули дружби. Перша 
умова, що підлягає перевірці, — це близькість. Чи перебувають 
члени подружжя поруч постійно,чи вони, власне, живуть окремо, 
тільки зрідка зустрічаючись в одній квартирі? Друга умова — час-
тота. Чи часто подружжя проводить час разом? Третя умова — 
тривалість. Скільки часу члени подружжя приділяють одне од-
ному, коли бачаться? Четверта — інтенсивність. Це клей, який 
надійно скріплює сім’ю. Подружжя може мати все: близькість, 
частоту і тривалість, але без інтенсивності. Прикладом такої по-
дружньої пари можуть бути чоловік і дружина, які постійно си-
дять удома, дивляться разом телевізор, але не відчувають жодної 
емоції від спілкування одне з одним. Такі взаємини покращаться, 
якщо внести в них інтенсивність. Наприклад, чоловік і дружина 
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можуть улаштувати романтичне побачення, щоб відсвіжити по-
чуття, які вони мали одне до одного під час перших зустрічей. 
Можна також на кілька годин у день вимикати телевізор і роз-
мовляти, щоб оживити стосунки, які згасають.

Кількість комбінацій чотирьох складників дружби практично 
безкінечна та залежить від стилю спілкування між чоловіком 
і дружиною. У багатьох випадках один із партнерів увесь час пе-
ребуває у відрядженнях і вкрай рідко — вдома. Брак близькості 
зле впливає на стосунки, тому що призводить, як правило, до 
зменшення частоти, тривалості й інтенсивності, проте це можна 
подолати за допомогою сучасних технологій. Частоту, тривалість 
та інтенсивність можна підтримувати за допомогою електронної 
пошти, чату, спілкування у скайпі і соціальних мережах.

Знаючи основні елементи дружби, ви навчитесь оцінювати 
наявні стосунки та розвивати нові, свідомо регулюючи чотири 
базові елементи.

Для того щоб попрактикуватись у самостійній оцінці стосун-
ків, вивчіть із цього погляду ті, у яких ви перебуваєте, та поди-
віться, як на них впливає кожен із чотирьох складників формули. 
Якщо ви хочете зміцнити взаємини, подумайте, як відкоригу-
вати формулу дружби, щоб домогтися бажаного результату.

Крім того, ви можете позбутись небажаних контактів, якщо 
поступово скорочуватимете кожен з основних елементів форму-
ли дружби. Такий м’який, поступовий підхід дасть змогу припи-
нити стосунки, не завдавши болю партнерові, оскільки це не 
скидатиметься на раптовий розрив. У більшості випадків людина 
сама дійде висновку, що старі взаємини нежиттєздатні, та буду-
ватиме нові.

ВЕРБУВАННЯ ШПИГУНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙТРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

Уявіть собі, що ви — науковець, який має приступ до державної 
таємниці, працюючи за контрактом із міністерством оборони. 
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