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CO TO JEST 
EFEKT GAFY?

Efekt Gafy, zwany również Efektem Pratfalla to sytuacja, w której

popełnienie drobnego błędu wywołuje wzrost sympatii do osoby,

która ten błąd popełnia.

Warunkiem wywołania Efektu Gafy jest posiadanie odpowiednio

wysokich kompetencji, a występujący błąd nie może ich

umniejszać. Dzięki temu osoby cieszące się szacunkiem, będące

lubiane mogą być jeszcze bardziej lubiane, a te niewzbudzające

sympatii stracą ją jeszcze bardziej.



PRZYKŁAD NR 1

Prezenterka porannych wiadomości wita telewidzów

słowami: "Dobry wieczór Państwu", po chwili zdaje sobie

sprawę z pomyłki i dodaje: "proszę nie odchodzić

od ekranu, wiadomości są oczywiście poranne i na żywo,

tylko pogoda za oknem mnie zmyliła, co do pory dnia".

Nie jest to błąd rzutujący na jej kompetencje redaktorskie.

Widz w takiej sytuacji nie poczuje się urażony, a wręcz

przeciwnie, pomyłka dziennikarki może sprawić,

że w oczach odbiorcy zyska Ona większą sympatię

poprzez pokazanie, że też jest "tylko" człowiekiem.

DZIENNIKARSKI BŁĄD



PRZYKŁAD NR 2

W poniedziałek o 7:00 rano do gabinetu szefa pewnej

korporacji przychodzi sekretarka z plikiem dokumentów

do podpisu. Szef jest jeszcze przed porannym łykiem kawy, lecz

sprawa jest pilna i wymaga natychmiastowej realizacji. Sięga

po swój długopis w celu złożenia podpisu, jednak zamiast

niego chwyta za łyżkę leżącą przy kubku kawy i nieskutecznie

próbuje podpisać dokumenty. Sekretarka lekko się uśmiecha

podając mu swój długopis, po chwili szef również się uśmiecha

i tłumaczy, że całą noc nie spał z powodu płaczu małej córeczki

do której cały czas musiał wstawać.

W oczach sekretarki, szef nie tylko pokazał dystans

do samego siebie, ale również sprawił, że sekretarka pomyślała

o nim jako ciepłym i opiekuńczym ojcu.

PODPIS  SZEFA



CO NIE JEST 
EFEKTEM GAFY?

Osoba nie posiadająca autorytetu w danej grupie ze względu

na swoje kompetencje, która popełnia drobne błędy

prawdopodobnie nie odczuje wzrostu sympatii ze strony

odbiorców.

Również osoba uważana za posiadającą wysokie kompetencje,

jednak dopuszczająca się szeregu rażących błędów, nie może

liczyć na poprawę relacji z najbliższym otoczeniem, a wręcz

przeciwnie, taki zabieg może pomniejszyć jej autorytet.



Możliwa jest sytuacja, w której osoba o wysokich

kompetencjach nie odczuje wzrostu sympatii –

a wręcz przeciwnie – dozna jej spadku wśród innych

ludzi, pomimo popełnienia drobnych błędów.

Dzieje się tak, gdy odbiorcami są osoby o wyższych

lub równie wysokich kompetencjach, mające wysoką

samoocenę i starające się skonfrontować swoje

dokonania z naszymi.

UWAGA!



PRZYKŁAD NR 1

Do gabinetu lekarskiego przychodzi pacjent, który skarży się

na silny ból głowy. Lekarz zleca pacjentowi prześwietlenie tej

części ciała, spisuje jego dane personalne, przeprowadza

z nim wywiad i prosi go o stawiennictwo w przyszłym

tygodniu. Pacjent zjawia się w umówionym terminie wraz ze

zdjęciami RTG. Lekarz po 20 minutach bezskutecznej próby

odnalezienia dokumentacji medycznej pacjenta, informuje,

że została ona zagubiona. Lekko zdenerwowany pacjent,

na prośbę lekarza wręcza mu zdjęcia z prześwietleń. Tym

razem lekarz wylewa gorącą kawę również na te dokumenty,

a całe badania należy powtórzyć.

W tym wypadku, lekarza nie ratuje nawet początkowy

autorytet, gdyż skala popełnionych błędów przyćmiewa jego

kompetencje.

LEKKOMYŚLNY LEKARZ



PRZYKŁAD NR 2

Przeciętny uczeń szkoły średniej przychodzi na wtorkowe

zajęcia z matematyki. Tydzień wcześniej nauczyciel

zapowiedział "wyrywkowe" rozwiązywanie zadań na ocenę

przy tablicy. Oczywiście nasz przeciętny uczeń został

wylosowany do zadania. Część wzorów sobie przypomina,

z lekką pomocą wykładowcy prowadzi poprawne obliczenia,

jednak popełnia błąd w końcowych obliczeniach.

Uczeń nie wykonał zadania perfekcyjnie, od początku nie był

uważany za wybitnego z tego przedmiotu, jednak nie

popełnił również poważnych błędów w obliczeniach. W jego

przypadku pomyłka nie powinna w żaden znaczący sposób

zmienić podejścia nauczyciela.

LEKCJA MATEMATYKI



W latach 60 XX wieku, amerykański psycholog Elliot Aronson
przeprowadził eksperyment, badający stosunek ludzi do osób
popełniających i nie popełniających błędów podczas swoich
wystąpień.

EKSPERYMENT ARONSONA

Podstawieni aktorzyPodział badanych
na 4 grupy po 12 osób

Osoby poddane 
badaniu

W eksperymencie wzięło udział 48 badanych, którzy zostali podzieleni
na cztery grupy po 12 osób. Każda z grup musiała obejrzeć jedno
z nagrań, w którym występował jeden z czterech podstawionych
aktorów.

Skąd wiadomo 
o Efekcie Gafy 

(Pratfalla)?



WYNIK EKSPERYMENTU ARONSONA

Osoba kompetentna 
niepopełniająca błędu. 

Wykazała się dużą wiedzą, 
odpowiadając 

na większość zadanych 
pytań.

Osoba kompetentna 
popełniająca błąd. 

Również odpowiedziała 
na większość zadawanych 
pytań, jednak pod koniec 

nagrania wylewa filiżankę 
kawy.

Osoba o przeciętnych 
kompetencjach 

niepopełniająca błędu. 

Odpowiada poprawnie
na około 1/3 pytań.

Osoba o przeciętnych 
kompetencjach 

popełniająca błąd. 

Odpowiada poprawnie 
na około 1/3 pytań, jednak 

pod koniec nagrania 
wylewa filiżankę kawy.
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Po obejrzeniu nagrań, poproszono badanych z każdej grupy o ocenę osoby

występującej.

Okazało się, że badani najlepiej ocenili osobę kompetentną, popełniającą błąd

w postaci rozlania filiżanki kawy. Na drugim miejscu była osoba równie

kompetentna nierozlewająca filiżanki. Trzecie miejsce przypadło osobie

przeciętnej niepopełniającej błędu. Poza podium znalazł się aktor, który wcielił

się w osobę o przeciętnych kompetencjach, która na dodatek jest niezdarna.

WYNIK EKSPERYMENTU ARONSONA



KIEDY SPRAWDZA SIĘ EFEKT GAFY?

Efekt Gafy znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy jesteśmy postrzegani jako osoby, które
udowodniły już wcześniej swoje kompetencje lub wykazują wysoki status w danej grupie
społecznej.

Popełnianie spontanicznych i drobnych błędów 
może zdjąć z nas opinię bycia "zbyt dobrym",

a w konsekwencji przyczynić się 
do polepszenia relacji interpersonalnych.



Jeżeli dobrze się przyjrzymy, dostrzeżemy,

że w niektórych sytuacjach Efekt Pratfalla jest stosowany

celowo lub intuicyjnie np. w marketingu oraz budowaniu

marek firm.

Jest on widoczny między innymi:

• w reklamach,

• wśród celebrytów/znanych osób,

• u prezenterów telewizyjnych,

• u pisarzy,

• w dziełach sztuki,

• w filmach i serialach.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ
EFEKT GAFY?



EFEKT GAFY 
W MARKETINGU

Tak jak nie ma idealnych ludzi, tak ciężko o idealne firmy i produkty.

Dlatego Efekt Gafy sprawdzi się również tam, gdzie występuje handel i przedsiębiorczość.

Ukazanie pewnych niedoskonałości produktu, zamiast skrywanie ich za wszelką cenę, jest

w stanie wpłynąć pozytywnie na markę i zaufanie konsumentów.

Uwaga, tak jak wcześniej było wspomniane, Efekt Gafy zadziała tylko wtedy, gdy marka jest

już rozpoznawalna na rynku i cieszy się szacunkiem!



Tłumaczenie obrazka: 
"Avis nie może pozwolić sobie na to byś czekał.

Albo żeby zasypywać Cię formularzami, żeby nie mieć nowego, czystego
i gotowego w trasę Forda z super momentem obrotowym.

Dlaczego?
Jeśli nie jesteś największą wypożyczalnią samochodową, 

musisz starać się bardziej.
My to robimy.

Ponieważ jesteśmy tylko numerem 2."

Firma "Avis" pomimo bycia jednym z większych

wypożyczalni samochodów na rynku, postanowiła nie

kryć faktu, że aktualnie nie zajmują pierwszej pozycji.

Mimo to, jak można przeczytać poniżej, przyznanie się

do tego faktu w umiejętny sposób przyczyniło się do

zwiększenia zainteresowania ich usługami wśród

konsumentów.

PRZYKŁAD NR 1
FIRMA „AVIS”



Tłumaczenie obrazka:
"Nienawidzę go, ale go kocham.
Myślę, że każda rzecz, która tak źle smakuje musi działać.
I uwierz mi, Listerine działa.
Zabija nawet zarazki, które mogą powodować nieświeży oddech.
Więc oczywiste, że go używam. Dwa razy dziennie.
I cóż... nie słyszałem jeszcze o żadnych reklamacjach."

Znany płyn do ust marki Listerine i jej stara

reklama, w której firma przyznaje się do tego,

że smakuje... tragicznie. Mimo to głównym celem

środka jest zapewnienie higieny jamy ustnej,

co według tej samej firmy produkt robi

perfekcyjnie. Przyznanie się do mankamentu

spowodowało, że konsumenci zwiększyli zaufanie

do produktu wierząc, że zły smak musi być efektem

jego skutecznego działania.

PRZYKŁAD NR 2
LISTERINE



JAK ODBIERANE 
SĄ OSOBY „PERFEKCYJNE”?

Jeżeli staramy się być zbyt perfekcyjni, nie pozwalamy sobie
na drobne błędy i za wszelką cenę próbujemy ukrywać nasze
niedoskonałości, musimy się liczyć z tym, że inni ludzie mogą
zacząć postrzegać nas jako osoby:

• surowe;
• fałszywe;
• niewyrozumiałe;
• zapatrzone w siebie;
• niewykazujące empatii;
• dyrektywne;
• „sztuczne”;
• poza zasięgiem zwykłego człowieka.



JAK PRZESTAĆ 
BAĆ SIĘ BŁĘDÓW?

Nie bój się błędów!

Łatwo powiedzieć ale jak to faktycznie zastosować?

Jest kilka sposobów, które pozwalają łatwiej oswoić

się z sytuacją, w której moglibyśmy popełnić błąd.

Warto o nich pamiętać za nim popełnimy jakąś gafę,

wówczas nie będziemy czuli, aż tak dużego stresu.

Nasze zachowanie będzie zdecydowanie bardziej

autentyczne, a działanie bardziej płynne

i skuteczne.



WSKAZÓWKI

Wyłącz perfekcjonizm.

Nie musisz być idealny!

Pozwól sobie na małe błędy i nie rób sobie za nie wyrzutów

sumienia. Przełoży się to na lepsze samopoczucie Twoje i Twojego

otoczenia. Najbardziej inspirują nas osoby, przy których

wierzymy, że kiedyś możemy znaleźć się na ich miejscu.

W większości, ludzie mają świadomość swojej „niedoskonałości”,

jednak aby poczuć wspólnotę chcą również dostrzec tą

„niedoskonałość” po Twojej stronie.



Zyskaj kompetencje.

Pamiętaj, że za Twoimi drobnymi wpadkami

powinny stać określone umiejętności.

Znajdź dziedzinę, w której czujesz się

dobrze i rozwijaj swoje kompetencje w tym

obszarze, a z czasem zyskasz szacunek

i autorytet jako specjalista. Wówczas, nawet

jeżeli pozwolisz sobie na drobne wpadki,

jest duże prawdopodobieństwo, że ludzie

będą Cię lubić i często wspominać

z uśmiechem na twarzy.



Pozwól innym popełniać błędy.

Nie tylko Ty masz do nich prawo.

Nie byłoby taktownym samemu się mylić i czuć z tym dobrze, a jednocześnie wytykać

najdrobniejsze potknięcia innym ludziom. Nikt nie lubi czuć się gorszym lub poniżanym.

Relacje z ludźmi to często efekt lustra. Ciężko spodziewać się sympatii i szacunku, jeżeli sami

ich nie okazujemy.

WSKAZÓWKI



Nie udawaj.

Jeżeli już popełniłeś jakiś błąd, nie ma sensu

za wszelką cenę obracać go w zamierzone

działanie udając, że nic się nie stało. Często taka

sytuacja może wzbudzić czyjąś irytację,

podejrzenia, że nie masz dystansu do samego

siebie lub chcesz coś ukryć i jesteś nie do końca

szczery.

Czasami wystarczy użyć zwykłego słowa

„przepraszam”, co zdecydowanie lepiej wpłynie

na Twój wizerunek.

WSKAZÓWKI



Zachowaj humor.

Nawiązując do poprzedniej wskazówki,

nie warto udawać, że nic się nie stało.

Możesz jednak obrócić swoją wpadkę

w pełen humoru żart.

Miej dystans do samego siebie, ale nie do

swoich odbiorców!

WSKAZÓWKI



Miej wysoką samoocenę. 

Pamiętaj o tym, że niezależnie od tego, jaki błąd Ci się

przytrafi, jesteś wartościową osobą.

W gorszych momentach przypomnij sobie swoje sukcesy, coś

co sprawia, że czujesz się dumny. Ludzie z wysoką

samooceną łatwiej znoszą niepowodzenia i są postrzegani

przez innych jako osoby atrakcyjne i silne psychicznie.

Uwaga!

Nie myl pewności siebie z narcyzmem lub arogancją.

Te cechy potrafią skutecznie zmniejszyć sympatię innych

ludzi do nas.

WSKAZÓWKI



Pytaj o zdanie.

To, że jesteś ekspertem w danej dziedzinie nie znaczy,

że nie możesz pytać innych ludzi o zdanie. Mając jakieś

wątpliwości, bądź niedoprecyzowania, czasami warto

zasięgnąć opinii. Fakt, że ekspert jest zainteresowany

naszym zdaniem, powoduje, że nasza samoocena rośnie,

czujemy się przy takiej osobie lepiej, a w związku z czym

nasza sympatia do niej rośnie.

WSKAZÓWKI

Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego? … ?



Wizualizuj.

Utwórz w głowie obraz osoby, jaką chciałbyś być i jaką

chciałbyś by widzieli Cię inni.

Jeżeli czeka Cię ważne wystąpienie, stwórz krok po kroku

obraz tego wydarzenia. Opisz to co będziesz mówił, jak się

będziesz czuł, jaka będzie reakcja ludzi, jak będą do Ciebie

nastawieni.

WSKAZÓWKI



Rozmowa z zaufaną osobą.

Warto mieć bliską osobę, z którą jesteś w stanie

porozmawiać o trapiących Cię problemach i która będzie

wobec Ciebie szczera. Często jest tak, że to co spędza nam

sen z powiek jest wyolbrzymione przez nasze aktualne

postrzeganie rzeczywistości. Punkt widzenia innej osoby

może ściągnąć z nas część presji i pomóc zobaczyć pewne

sprawy w innym świetle.

WSKAZÓWKI



JAKICH BŁĘDÓW
NIE POPEŁNIAĆ?

Drobny błąd w sytuacji, kiedy jesteśmy dobrzy w jakiejś dziedzinie lub gdy

mamy autorytet, może przyczynić się do poprawy naszych stosunków z innymi

ludźmi.

Tylko co nazywamy drobnym błędem? 

Czy każdy drobny błąd będzie działał na naszą korzyść?

Niestety nie. 

Jest lista błędów, których kategorycznie należy unikać, w innym wypadku

nasza reputacja może ucierpieć.



NIE SPÓŹNIAJ SIĘ

Bycie niepunktualnym potrafi bardzo irytować.

Pokazuje, że nie szanujemy czyjegoś czasu, a na

dodatek nie potrafimy zarządzać sobą.

Wiadomo, że czasami każdemu może zdarzyć się

losowa sytuacja. Gorzej, jeżeli powtarza się ona

wielokrotnie, jest wynikiem robienia wszystkiego na

ostatnią chwilę i towarzyszy jej zapominanie o wielu

istotnych sprawach.



NIE ZAPOMINAJ IMION

Ciężko jest zapamiętać imiona 300 osobowej grupy, więc nikt nie

będzie tego oczekiwał. Sytuacja wygląda jednak gorzej, gdy mówimy

o swoich najbliższych współpracownikach.

Kompetentny szef od roku ciągle myli Krzyśka z Grześkiem?

Prawdopodobnie zarówno Krzysiek, jak i Grzesiek nie będą darzyć

szefa wielką sympatią.



NIE  ZAPOMINAJ
O UMÓWIONYCH

SPOTKANIACH

Bardziej ekstremalna sytuacja, niż spóźnienie, gdy kompletnie

zapominamy o tym by pojawić się w określonym miejscu.

Brak wcześniejszego poinformowania osoby, z którą mieliśmy

się spotkać? Nigdy tego nie rób!

Wystarczy postawić się na miejscu osoby, która została

"wystawiona". Jakbyś się czuł przychodząc na miejsce

spotkania, czekając dwie godziny na swojego przyjaciela

lub szefa, po czym wrócił do domu z niczym bo ktoś

nie zapisał w notesie terminu ?



NIE ZAPOMINAJ 
O HIGIENIE

Kolejną rzeczą, która potrafi skutecznie zniechęcić do nas

innych ludzi jest brak higieny osobistej.

Może zdarzyło Ci się kiedyś, że Twój nauczyciel w szkole

miał ogromną wiedzę, był uprzejmy i pomocny, jednak

kiedy podchodził do Twojej ławki sprawdzić jak

wykonałeś zadanie w zeszycie, to miałeś ochotę uciec jak

najszybciej przez okno?

Brzydkiego zapachu i nieschludnego wyglądu nie sposób

wytłumaczyć brakiem czasu, czy środków.



CO JESZCZE DAJĄ
BŁĘDY?

Wiemy już, że zgodnie z Efektem Gafy drobne błędy

nierzutujące na kompetencje mogą zwiększyć sympatię

innych osób do nas.

Jednak, czy jest to jedyny powód, dla którego nie 

powinniśmy się bać i unikać popełniania błędów? 

Zdecydowanie nie!

Istnieje szereg korzyści, które na nas czekają, jeżeli

tylko wyzbędziemy się przekonania o tym, że błędy

są złe i oddalają nas od celu, do którego dążymy.



BŁĘDY BUDUJĄ
DOŚWIADCZENIE

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work". 

("Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań".) 

– powiedział niegdyś amerykański wynalazca Thomas Edison.

Popełnianie błędów nie oznacza tego, że odniosłeś porażkę, jesteś nic nie

warty lub nic więcej już nie osiągniesz.

Błędy pozwalają nam pokazać to, co nie działa i zawęzić ścieżkę działania.

Wiesz kim są eksperci?

To osoby, które popełniły najwięcej błędów i dziś mogą dzielić się

ogromnym doświadczeniem i wskazówkami z innymi ludźmi.



BŁĘDY ZWIĘKSZAJĄ 
PEWNOŚĆ SIEBIE

Jeżeli podejdziemy do błędów jak do bazy danych, którą

dysponujemy na komputerze, to zadziałają jako bodziec

zwiększający naszą pewność siebie.

Przypomnij sobie sytuację, w której zdarzył Ci się jakiś

błąd. Co było jego przyczyną i jak sobie w tej sytuacji

poradziłeś? Jak się czułeś radząc sobie z problemem?

Każda trudna sytuacja, z której udało nam się wyjść

powinna być naszym sukcesem, o którym należy

pamiętać i który pozwoli nam płynniej przechodzić

przez problemy w przyszłości.



BŁĘDY POSZERZAJĄ 
PERSPEKTYWY I TOLERANCJĘ

Każdy błąd, który popełniamy i jesteśmy w stanie przeanalizować,

sprawia, że zaczynamy patrzeć na problem z wielu perspektyw.

Jesteśmy w stanie dostrzec różne, czasami rozbieżne punkty

widzenia poszczególnych osób. Znając największe bolączki nasze

i innych ludzi, jesteśmy w stanie tworzyć lepsze relacje oparte

na wyrozumiałości i wzajemnym wsparciu.



BŁĘDY POZWALAJĄ USTALAĆ
CELE I PRIORYTETY

"Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów" 

Albert Einstain.

Postanowiłeś założyć biznes jednak okazało się, że nie był to trafiony pomysł.

Możesz uznać ten czas za stracony, ale równie dobrze możesz wypisać wszystkie

rzeczy, które podobały Ci się w tym biznesie oraz te, które sprawiły, że z niego

zrezygnowałeś. Następnym razem łatwiej będzie Ci zaplanować listę celów,

priorytetów oraz wartości, którymi będziesz mógł się kierować. Stracisz mniej

czasu i będziesz działał zgodniej ze swoimi przekonaniami.



ZAWSZE PAMIĘTAJ!

Jakiego błędu byś nie popełnił, nie jest to koniec świata. Nawet jeśli

ktoś dostrzeże Twój błąd i nie wzbudzi on sympatii do Ciebie,

to z pewnością nie będzie rzutował na całe Twoje życie.

Ludzie mają wystarczająco własnych problemów i zmartwień, przez

co nie mają już czasu i chęci by koncentrować się tylko na Tobie.

W wielu przypadkach bywa tak, że osobą, która ocenia nas

najgorzej jesteśmy my sami. Dlatego nie bój się popełniać

błędów, gdy wiesz, że sumiennie przygotowałeś się

do przedsięwzięcia.

Zdziwisz się, jak wiele osób jest do Ciebie życzliwie

nastawionych.
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