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Pirea ci Phil trisese lozul norocos in acea zi. Informatorul striin
pc care urma si-l intilneasci intr-un hotel din centru, intr-un
orag dintr-o lari care nu poate fi numiti din cauza operaliunilor
tecrete pe care CIA le desfigoari acolo, colabora cu agenfia de
douizeci de ani gi loialitatea sa era considerati un lucru dovedit.
lnformatorul, pe care-l vom numi Omar, fusese interogat de perronalul CIA in numeroase rAnduri prin interogatorii gi intenriuri
de securitate de rutini de-a lungul anilor si credibilitatea sa futcse confirrnati la fiecare intAlnire. Omar iqi cAgtigase tresele de
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partener de incredere gata si-gi duci la indeplinire misiunea de
fiecare dati cAnd se aPela la el.
Phil gi un coleg de la Biroul de Securitate fuseseri trimigi de la
baza dinlangley cu cAteva saptimAni inainte pentru a desfigura

interviuri de rutini cu informatorii care acfionau in diferite liri
din regiune. La fel ca angajagii de la CIA, aceqti informatori striini trebuia si fie in mod regulat interogali pentru a se asigura
ci ei continuau si satisfaci exigengele riguroase de siguranli ale
agenfiei. Munca era interesante - a merge pe teren era intotdeauna o schimbare bine-veniti, dar extenuanti' Aceste interogatorii puteau si fie extrem de intense 9i puteau si se desfigoare
timp de ore intregi daci un informator pirea ci ascunde ceva in
timpul investigirii.
Pedant in munca sa, Phil examina dosarul lui Omar ca qi cum
ar fi pregitit echipa de suflet East Carolina University Pirates,
pentru un meci de fotbal american impotriva rivalei Virginia
Tech. A studiat rapoartele despre activitefile trecute ale lui Omar
ca gi cum ar fi privit inregistrarea unui joc, incercind si prindi
orice detaliu obscur sau nuanfi care i-ar fi putut asigura victoria.
Cind, in cele din urmi, inchise dosarul igi savuri norocul. Va fi
un lucru ugor. Omar era curat ca lacrima.
Exact cdnd Phil iegea pentru a se duce la interviul cu Omar

intr-o zoni siguri, colegul siu il opri la ugi.
te vei intoarce pAni la cini, aqa-i?
- Ei, binuiesc ci nuasta-i
floare la ureche, il asiguri Phil. Me
intorc,
- Ba da, mi
intorc in doui ore.
Colegul siu era vidit scePtic.
- Nu cred, spuse. am avut noroc, insisti Phit.
ci in ulti- Uite, in sfArgitgrimadi de cazui dificile, dar$tiu
ista-i diferit.
mul timp am avut o
Tipul ista a fost controlat de atit de multe ori de ai noqtri, incAt
nu e nimic pentru care si ne facem griji. Doui ore.
Phil pleci spre locul de intilnire dinainte stabilit, o carneri
intr-unul din hotelurile cu multe etaje situate in centrul oragului.

l)oar aducerea lui Omar la hotel a fost in sine o operafiune
el.rndestini, un plan coregrafiat cu acuratete si executat cu preclzic absoluti in aga fel incAt si il protejeze pe Omar impotriva
rlcscoperirii lui de citre serviciile secrete inamice. CAnd Phil gi
()nlar au ajuns in siguranli in camera prestabilita
- un apartarrrcnt dotat cu un salon confortabil la unul dintre etajele supello.lre -, au inceput o conversafie prieteneasci gi apoi Phil s-a
pus pe treabi.
Se asezi pe canapea qil inviti pe Omar si ia un loc in fotollrrl de alituri. Cu sute de astfel de interogatorii la activ, Phil;tia
grcrfect rutina. Cu o atitudine relaxati, dar calculati, incepu si-l
rrrrpuni pe Omar la o serie de intrebiri standard. Asa cum era
rlc agteptat, Omar rispunse in mod direct si dezinvolt
- phil
rrbservi ci dupi douizeci de ani Omar cunogtea qi el pe de rost
lrrrrcedura.

I

Lucrati cu noi de multi ani, spuse Phil. Afi mai lucrat pen-

lrr altcineva?

lira un mod prietenos de a-l aborda pe acest vechi ;i loial infurrmator gi de a incepe girul intrebirilor ce trebuia puse. Lucrase
vrcodati pentru cei rii? Ceea ce se intAmpli in continuare il uimi
pc l'hil.
Omar i9i schimbi pozitia in fotoliu, ezitd gi cu un disconfort
r.virlcnt rispunse cu o intrebare.
- Pot si mi rog?
l'hil era uluit ca un fundag care fusese pus la pimAnt dupi
i't' icgise din zona de apirare. Uau! Ce se tnt6.mplase? Nu se
,r$lcptase la acel comportament din partea lui Omar. $i totufi se
tr

r{ ir

rnplase.

*

Desigur, nu e nicio problemi, spuse Phil, incercAnd si isi
Se astepta ca Omar si-gi plece capul pentru cdteva
rt'cunde si apoi si rispundi. Deci ceea ce se intAmpli in continu,rrc t'u inci si mai debusolant.
()mar se ridici, se duse in baie si se intoarse cu un prosop.
()r'icc ar face tipul ista, gindea Phil, nu era de bine.
$i pur gi

n'vini din ;oc.
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simplu nu avea sens. Dosarul imaculat al lui Omar 9i certitudinea din partea lui Phil ci pAni atunci informatorul nu minlise in
timpul interogatoriului insemnau ci trebuia si existe o explicafie
rafionali pentru comportamentul lui Omar.
Omar se apropie de fereastri in timp ce Phil se striduia si
giseasci un sens la ceea ce se intAmpla. Ce face tipul dsta? Va
incerca sd semnalizeze cuiva cu prosopul? Cdt de tare se va inrdutdfi
situafia? Apoi i;i didu seama. Omar este musulman. S-a dus la
fereastri pentru a se orienta astfel incdt si se poati ruga spre
Mecca. Musulmanii se roagi la anumite ore din zi 9i poate ci era
ora de rugiciune.
lntr-adevir, Omar agezi prosopul pe podea pentru a-l folosi
drept covor de rugiciune gi ingenunchie pe et. in timp ce Omar
se ruga, mintea lui Phil fierbea 9i acesta incepu si se indoiasci
de el insugi. Spusese ceva ofensator pentru Omar? Fusese nerespectuos fafi de religia lui? Nu putea spera decdt ci felul siu de
a conduce interviul, ;i nu acfiunile lui Omar, a fost lucrul care

a constituit o problemi. in definitiv, Omar era un informator
esenfial pentru operafiunea pe care CIA o conducea in acel orag.
Daci, la intoarcerea sa, Phil ar fi declarat ci o sursi considerati
de incredere atat de mulfi ani gi aprobati de atdt de mulli examinatori era necredibili, era foarte probabil ca geful operafiunii din
acel ora; si vrea capul lui Phil, nu pe cel al lui Omar. Dincolo de
toate acestea, lui Phil incepea si i se faci foame 9i ora intAlnirii
pentru cina la care promisese ci va ajunge se apropia tot mai
mult. Nimeni nu putea si-gi doreasci mai mult decAt el ca Omar
si fie curat.
Dupi ce s-a rugat circa zece minute, Omar s-a ridicat, a impiturit prosopul gi s-a reintors in fotoliul siu. in timp ce igi aduna
ideile pentru a relua interogatoriul, Phil recunoscu ci se amigea
singur in dorinla sa de a-l crede pe Omar, in loc si faci o evaluare obiectivd a comportamentului acestuia. Exista doar un singur
lucru de ficut si-i puni din nou acea intrebare.

l{ispunsul nu a fost deloc cel pe care Phil il astepta. Omar ficu
o pauzi si isi muti picioarele intr-o atitudine vidit incomodd.
- De ce mi intrebali asta? protesti el. Existi weun motiv de
I

rrgrijorare?

l)aci nu fusese inainte, era acum. Comportamentul verbal si
rronverbal al lui Omar la acea intrebare il ficu pe Phil si ingeleagi
r'Jl trebuia si aplice tactica smulgerii adevirului. Folosindu-se de
pe care le mai folosise in interogatorii noncon'rhilitatile exacte

llictuale, Phil deveni un fel de GPS uman care se indrepta spre o
rlcstinatie prestabiliti: o mirturisire.
l)hil ajunse la destinafie mai deweme decit se agtepta. in mai
lrrrlin de o ori, Omar recunoscu ci lucrase pentru un serviciu ser'rtl inamic pe tot parcursul celor douizeci de ani cit a lucrat ca
lnlirrmator pentru CIA.
Cu toate acestea, treaba

lui Phil nu se terminase inci. Mai
rrrrrlt decdt atat, totul lui o noui turnurd. Acum trebuia si se asigrrrc ci Omar spunea adevirul atunci cdnd susginea ci a lucrat
pcntru inamici in timpul tuturor acelor ani. UrmAnd interogaIoriul, Phil incepu si-i puni intrebiri pentru a obtine informalii
t',rrc si-i fundamenteze mirturisirea. Acum ci adevirul ascuns
tirulr de douizeci de ani iesise la iveali, Omar povesti cum ani la
r,'irrd se preficuse a fi un incepitor in timp ce era instruit de CIA:
tlc ecle mai multe ori primise deja aceeagi instruire din partea
lrr,rrnicilor. incepu si povesteasci in detaliu unele din succesele
r,rlc impotriva americanilor. Una dintre realizirile sale era in
rrrorl special gocanti.
l)ersoanele care pot accede la secretele oricirei operafiuni ale
t lA oriunde in lume sunt agentii angajafi in comunicatii. Ei sunt
r't'i care gestioneazi transferul tuturor mesajelor intre sediul lor,
rrrliul central din Langley, gi celelalte sedii din toati lumea. Ei
{urrt cei care au acces la refeaua de comunicagii ultrasensibile ale
t'lA i;i la fiecare document secret care este transmis de la sau citre
,,r'rliul agenfiei. Daci serviciile secrete ostile consideri personalul
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unui sediu al CIA o poten,tiali mini de aur de informagii, agenlii
angajaf.in comunicagii sunt filonul principal al minei.
Astfel, afl| ci Omar s-a apropiat in mod alarmant de doi agenfi
angajali la comunicafii de la un sediu al CIA din apropiere. Sediul
avea doi agen,ti de la telecomunicagii care impirleau aceeagi casi
gi angajaseri drept ingrijitor pe un om dintre localnici. Omar
reugise si aibi ochi gi urechi in regedinla agenfilor: il recrutase
pe acel ingrijitor.
Acea mirturisire a fost o alti lovituri pentru Phil, care era
perfect conqtient de daunele pe care le putea face o astfel de
infiltrare in sistem. Totugi, aceste infiltriri in sistem nu pireau
si fie chiar atat de mari. Omar continui mirturisindu-i lui Phil
ci dupi cAteva luni omul de casi ar fi abandonat pe neafteptate
gi firi explicafii serviciul. CAnd Omar ii comunici omului siu
de contact vestea cea rea, acesta din urmi, un fost halterofil, se
infurie atat de tare, incAt lui un scaun gi il rupse doar cu mAinile.
Omar ii spuse lui Phil ci nu-gi diduse seama de valoarea pe care
inamicii o atribuiau faptului ci aveau un spion in casa agenlilor
de la comunicafii qi ci incepuse si se teami pentru siguranfa
proprie atunci cAnd contactul siu incepu si-i urle in fali intr-un
mod necontrolat.
Phil didu din cap aprobator gi infelegitor. inliuntrul siu se
simlea triumfitor. Ratase multe alte cine avAnd o consolare mult
mai mici decAt avea acum.
Erau zorii zilei cAnd Phil incheie interogatoriul. Omar pleci,
;tiind bine ci urma si fie luate misuri pentm continuarea acestui
caz.Philse intoarse la sediul CIA gi comunici imediat cu responsabilii din Langley. Mirturia duplicitefii lui Omar fu primiti cu
incredulitate. Cum putuse si se intdmple un astfel de lucru? Cum
putuse Omar si se prefaci in toli acegti ani?
Phil incepea si igi dibuie rispunsurile. $tia foarte bine ci a
identifica minciunile gi ingelitoria puteau fi lucruri foarte dificile. $tia ci in acea cameri de hotel fusese el insuqi pe punctul
de a strica totul. igi didea seama de cit de mult igi dorise si se

increadi in Omar: ciutase motive si o faci, reprogAndu-si propria insensibilitate fafi de credinfa qi practicile religioase ale lui
Omar. Doar atunci cAnd qi-a impus sd adopte o abordare sistematici si obiectivi a interogatoriului a ob,tinut ceea ce voia.
Acea abordare incepea si se cristalizezein mintea lui Phil.
Era un proces in desfigurare, un amestec intre antrenamentul pe
care-l primise gi atenfia pe care o acorda comportamentelor pe
care le studiase in decursul desfiquririi sutelor de interogatorii.
l'irea ci are iscusinfa de a evalua comportamentul uman si pirea
ctr aceasti abilitate se adAncea cu timpul. Era o intuifie veniti din
rirunchi, dar era gi ceva mai mult. Era vorba si despre o analizd.
cognitivi, o catalogare imperceptibili, aproape subcongtienti,
J comportamentelor verbale si nonverbale manifestate in rispunsurile la intrebirile sale. Si acele comportamente incepeau
si fuzioneze intr-o abordare a identificirii minciunilor care se
clcmonstra extrem de eficace. Phil igi transforma iscusinta personali intr-un ansamblu de competenfe misurabile gi reproductibile. Pe atunci nu putea gti ce acea transformare va duce la o
rnetodi prin care si se distingi adevirul de minciuni pe care
agenfii serviciilor secrete gi ai fo4elor de ordine gi in final chiar
ryi persoanele civile din toate profesiile din sectorul privat vor fi
instruite si o foloseasci.

totusi este si vi furnizim anumite instruin foarte multe situalii s-au dovedit a fi extrem de
el'iciente pentru a identifica minciunile gi si vi aritim cum si
lc fblosili. GAnditivi la acele instrumente ca la mijlocul necesar
l)e ntru a pune in practici abordarea sistematici pe care Phil o
rlczvolta in timp ce desfigura acele sute de interviuri si interogatorii pentru CIA: o abordare care in final s-a transformat in
Ceea ce putem face

rrrcnte care
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Cursa cu obstacole
pent rU detectarea

rrrctodologia noastri de a detecta minciuna.

lnainte de a intra in miezul problemei este important si
ci existi obstacole formidabile care stau in calea
Itlentificirii minciunilor. Iati, pe unele le-am gisit cu adevirat

lrtfclegem

llrovocatoare.

tnsel ACIUN

CoNVINGEREA cA CEILALTT wu vA voR MTNTI. Acesta
principalul obstacol pe care Phil a trebuit si-l depigeasci
Irr timpul intdlnirii sale cu Omar, care fusese deja anchetat cu
rl('nfie si ale cirui sinceritate gi statornicie erau de necontestat
l,r rnomentul interogatoriului condus de Phil. intr-un context mai
('r,rnun, acesta este un obstacol de naturi sociali. in societatea
troastrd aclionim cu convingerea ci persoanele sunt nevinovate
pllni la proba contrarie gi cu o mentalitate care ne-a fost inocrrlati incd de mici
ci a minti este unul dintre lucrurile cele
rrr.ri rele care se pot face. Pirinfii le spun copiilor ci, daci fac
vt'e'o nizbAtie, a minli despre aceasta este de zece ori mai riu
rlectt nizbAtia pe care au ficut-o. Aceasta este o credinfi pulcrnici ce poate cauza o mare neplicere atunci cind trebuie si
.rt'rrz5m pe cineva ci este mincinos gi ne gisim in postura de a
vrr'.r totusi si credem ceea ce spun ceilalti. Problema e ci oamerrii rnint cu-adevirat si mint mult. Conform unor cercetiri comportamentale, minfim de cel pufin zece ori in douizeci si patru
rle ore, incluzAnd acele aga-zise ,,minciuni nevinovate", p€ ctrr€
lc spunem pentru a evita conflictele sau pentru a nu-i rini pe
estc

Cea mai mare problemd

in comunicare este iluzia ca

ea

s-a realizat.
DANIELW

DAVENPORT

Detectori umani de minciuni... aqa ceva nu existi! Si spunem
clar * in niciun caz n1J ne considerim a fi aga ceva. Nicio persoani de pe aceasti planeti nu poate gti firi nicio urmi de

indoiali daci

ceea ce spune cineva este o minciuni, decAt daci
este contrar celor gtiute deja a fi adevirate. DacI cineva vi spune

ci a fost asistentul antrenorului la echipa de fotbal american
Washington Redskins cind aceasta era sub conducerea lui Mike
Shanahan intre 2008 si 2009, si daci se intAmpli ca dumneavoastri si stiti ci Shanahan nu a fost angajat de cei de la Redskins
decdt

in 2010, vefi sti ci

acea persoani v-a

minfit. Daci totugi

nu il deosebifi pe Mike Shanahan de Mike Ditka ;i nu ave,ti nicio
idee despre cine antreneazi Redskins, nu existi niciun alt fel de
a ;ti dacd in acel moment acea persoani vi minte sau nu. Nimic
din aceasti carte sau din oricare alta nu va schimba acest lucru.

,'r'il.rlfi. Agadar, psihologii vi vor spune ci oricine vi va minfi
rl,rcl el crede ci este in interesul lui si o faci. Noi adiugim ci
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este foarte probabil

ci

o persoani vd va

minti daci

ea considerd

ci astfel

va scipa cu minciuna.
Un alt motiv pentru care wem si-i credem pe oameni este
faptul ci cei mai multi dintre noi simt o neplicere in a-i judeca
pe ceilalli si asta p" ar"pt cuvint. Nu wem si fim noi primii care
arunci piatra deoarece gtim cA nu suntem indrepti,tifi si o facem.
Totugi ceea ce trebuie si ne amintim este ci procesul de evaluare
a adevirului nu este in sine o tentativi de judecare. Dimpotrivi,
daci vom permite oricirui tip de judecati si se infiltreze in
proces, ne punem intr-o pozifie de dezavantaj deoarece aceasta
ne va distrage de la abordarea sistematici pe care trebuie si o
adoptim pentru a descoperi adevirul. Noi trei nu avem nicio
inclinafie si nici interes si judecim oamenii a ciror sinceritate
o verificim. Unicul nostru obiectiv este si furnizim informagii
reale pentru a conduce procesul decizional in aga fel incAt in
orice situalie dati si poati fi luati d,ecizia cea mai buni.

iNcnsouREA iN MITURILE coMpoRTAMENTALE. Existi
o mulfime de elemente comportamentale despre care am auzit,
despre care ni s-a spus gi pe care, in unele situafii, le-am invifat
a fi semne care indici daci o persoani este sinceri sau nu. Cu
toate acestea, am descoperit ci pur;i simplu nu existi un corpus

suficient de probe anecdotice sau empirice care si le sprijine gi
ci nu pot fi nici pe departe atAt de sigure cum vor fi comportamentele pe care vi le vom indica. De aceea, recomandim ca
aceste mituri si nu fie folosite in scenariul de detectare a minciunii. Vom vorbi despre aceste elemente de comportament in
capitolul 12.
COMPLEXITAIEA COMUNICARII. Poate ci nu v-afi gindit
niciodati in acest fel, dar atunci cind incercali si ingelegeli daci
o persoani vi minte sau vi spune adevirul, ceea ce analizafi este
comunicarea. Problema este ci actul de comunicare poate
chestiune foarte incerti, din mai multe motive.

fi

o

Mai intdi de toate, din cauza impreciziei limbajului, adeseori
auzim un cuyAnt gi ii atribuim ce sens wem noi, iar acea interl)retare conduce intelegerea noastri a ceea ce ne este comunicat
yi determini modul in care vom reacfiona. Al doilea lucru este
ci nu doar cuvintele sunt cele cu care avem de-a face atunci cAnd
.tnalizim comunicarea: dimpotrivd, cuvintele nici micar nu sunt
l)artea leului. Cercetirile ne spun ci, dacd impir,tim comunicarea
in doui mari vase
- confinAnd tot ceea ce este cuvdnt sau act de
vorbire gi tot ce nu este cuvAnt, adici este o manifestare nonverllrli -, cea mai mare parte a comunicirii este nonverbali.
De ce este acest lucru relativ important pentru identificarea
rninciunilor? Daci incercim si analizim ceea ce ne este comunic.rt, iar mare parte a comunicirii este nonverbali, cAti pregitire
l)e ntru partea de comunicare nonverbali avem? Probabil ci nu
loarte multi. Pe de alti parte, micar avem sub control comuni('.lrea verbali, nu? Poate ci da, poate ci nu. CAte persoane gi-ar
rlcfini propriul partener drept un bun ascultitor? Cert e ci mulli
tlintre noi nu sunt mari comunicatori. Acesta este un obstacol,
rrca ce inseamni ci pentru a identifica minciunile trebuie si
lrrfclegem cum sd gestionim unele dintre complicafiile asociate

t'ornunicirii.
PARTINIRILE NOASTRE INEVITABILE. ChiAT dACi TCTMCrrrrl tinde si aibi o conotatie negativi, pirtinirile (biases) sunt
rrrr simplu fapt al viegii gi nu sunt in mod necesar negative. Cu
lolii avem pirtiniri. Daci avem o echipi favoriti in weun sport,
,rt'eca este una dintre pirtinirile noastre. Daci nu suntem complct neutri fafi de un lucru, vom avea cu siguranli prejudeciti
lr'() sau contra lui. Problema este ci prejudecifile noastre contrilrrric enorm la a ne face si credem sau nu in cineva. CAnd trebuie
rJ interogim pe cineva, nu ne putem permite luxul de a avea
prcjudeciti, pirtiniri. Deci trebuie si gisim o serie de mijloace
p(,ntru a le gestiona ln aga fel incit nici sd nu trebuiasci si ne
g,;lrrdim la ele in timpul interogatoriului.

