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МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ МАС: СТВОРЕННЯ ФОБІЙ І СТРАХІВ
Лиш може той перемогти, в кого свідомість переможна!
Павло Тичина [1]
Сучасні

спеціалісти

з

соціальних комунікацій

досить

специфічно

ставляться до фобій, значна частка науковців не намагається ставитися до
цього

феномену оціночно

(негативно), на противагу більшості, яку

представляють течії соціальної психології [2, 3, 4 ].
Почувши про маніпуляцію свідомості виникають думки про те, що це не
вас особисто стосується. Хоча на справді свобода вибору в більшій мірі є
нав’язаною, адже людина думаючи про те що вільній соціальний вибір це її
особиста заслуга. Проте забуває про є невід’ємною складовою соціуму.
Ключовими рушійними силами масової свідомості є реальні страхи та
фобії.
Фобія – ірраціональний, інтенсивний і постійний страх щодо певних
ситуацій, дій, речей, тварин або людей, які насправді є лише суб’єктивною
загрозою [5, с. 185].
Страхи є у кожного, вони досить індивідуальні, а що стосується фобій то
це явище більш складне і породжене соціальною активністю індивіда.
Масова свідомість та залучення мас у фобію процес який складається з
певних послідовних стратегічних кроків: цікавість, співпереживання, саспенс.
Коротко про кожен з них:

змушує

Збудження цікавості. Подача інформації невеликими порціями, що
аудиторію

боротися

за

інформацію.

Найласіші

шматочки

приховуються до самого кінця. Задача перетворити політичні події на серіал
жахів.


Провокувати співпереживання. Задача показати позитивні якості

головного героя, а потім привернути увагу до недоліків. Створити персоналінг

- ідентифікацію публіки з головним героєм: «Це ж я!». Маса має відчути повну
асоціацію з персонажем ваших повідомлень.


Саспенс. Це варто розуміти як найінтенсивніше емоційне уявлення

про драматичну ситуацію, яка лише тільки може статися. Створіть напружене
нестерпне очікування, засноване на прямій або комплементарній емоційній
синергії з персонажем (він боїться і я боюся, бо він не все знає про небезпеку
яка йому загрожує, а я знаю!)[6].
Страх і боязнь чогось легше сприймається коли є певна візуальність.
Візуальність підкреслює все вищеперераховане, та виступає репрезентативною
системою маніпуляції свідомістю мас, особливо при застосуванні в
інформаційно-пропагандистській війні, коли немає багато часу для реалізації
покрокової стратегії впливу на маси. Як типове зображення презентаціїагресивний пес на вході в будинок, це сприймається як попередження, для
уникнення злодіяння.
Розібравшись у проблемі виникнення страхів та фобій приходимо до
узагальнення, залякування як процес – одне з найважливіших професійних
завдань спеціаліста з пропаганди, лише розуміючи структуру та принципи
функціонування фобій, ми можемо навчитися нею керувати, при цьому чітко
розрізняючи фобії та страхи. Головне чітко розібратися з якою метою
використовувати ці знання.
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