
2002 APUNTS MOBBING 

Inclou: Desfer el Malefici (2002), les qualitats envejables (2003) i Només 
perdedors (2003). 

En espanyol a l´original. Traduït per Marina Parés 

 

Alguns apunts sobre l'assetjament moral 

Per Marina Parés SOLIVA (2002) 

La meva visió particular del tema és bastant pública: 

1) crec que cada assetjament requereix un instigador. 

2) que cada instigador de la intimidació és un psicòpata integrat, independentment d'on 
emergeix la intimidació (treball, escola, béns arrels, mitjans de comunicació o família). 

3) que les formes de detectar un psicòpata-integrada són bastant senzilles (s'ha de mirar més 
en el que fas del que dius que fas). 

4) que cada instigador aconsegueixi assetjar perquè rep el suport explícit dels col·laboradors i el 
suport implícit dels còmplices. 

5) que la immensa majoria dels éssers humans de la covardia poden ser col. laboradors i 
còmplices. 

6) que hi ha molt pocs éssers humans amb valentia suficient per afrontar el buit social resultant 
de donar suport a una víctima d'assetjament. 

7) que la superació de l'assetjament requereix coratge per part de la víctima i el seu entorn. 

8) que les víctimes de l'assetjament també poden assetjar a altres, i que ser una víctima no ho 
fa automàticament, més favorable o més humà o més empàtic "per se", que ser més bona 
persona implica un acte conscient (he vist Estalvis reals comesos per mobbing víctimes). 

9) que les víctimes de l'assetjament laboral podrien haver fet una gran confiança (en els últims 
cinc anys) sense el boicot constant de persones infiltrades pel moviment contra l' assetjament  
que estan camuflat "assetjadors" de les víctimes (els que anomeno "llops de pell d'ovella"). 

10) que si hi ha més i més persones que són víctimes de mobbing (com es demostra en els anys 
d'aquest fòrum amb un sagnat constant de nous nicks afectats) és perquè la majoria de la gent 
CONSENT i que fins i tot la gran majoria dels afectats no són capaços de lluitar per altres, una 
vegada que el seu "cas" ha estat més. nicks 

 

2002-DESFER EL MALEFICI 



Desfer el Malefici 

Per Marina Parés SOLIVA. 2002 de desembre. 

 

Com aconseguir-ho? 

El primer ingredient és precisament a través d'aquest testimoni silenciós que deixa de ser per 
convertir-se en un testimoni actiu i amb la seva intervenció aconsegueix desfer la maledicció. 

Un exemple: "vaig dir en públic que no entenia el que estava passant amb ell. I va ser com un 
miracle, de sobte la gent va començar a dir: jo sóc el que no pregunta, sóc jo qui ve al mig de la 
classe, no, si ho explicarem, sempre s'explica bé. " 

Segon ingredient. Una gran part de la resta dels testimonis silenciosos trenquen "l'actitud del 
ramat" i manifesten el seu judici lliurement. 

Aquestes actituds han interromput l'estratègia d'abrasador orquestrat per l'assetjador, perquè: 
en Verbalitzar la veritat, l'estratègia es va posar nua, va deixar d'estar en les ombres i ser 
corroborada per diversos, el suport social que els assetjadors utilitzen per aconseguir la seva 
impunitat es va trencar. 

 

Més sobre: DESFER el MALEFICI 

Per Marina Parés SOLIVA. Afegit al febrer de 2004. 

Manifestacions que ens estan manipulant: Quan ens obliguen, per lleialtat? La simpatia, per 
tractar dolent que sempre ens va tractar bé, ens pressionen per atribuir les intencions ocultes a 
aquells que sempre ens van ajudar, no ens donen cap prova de les seves males intencions, però 
segueixen obligar-nos a pensar malament de qui estava al costat de nosaltres quan ningú va ser, 
obligar-nos a descada que no es vaneix de tot el que ens ha ofert , i cada vegada que volem 
veure tot el que el mal, ens trobem amb l'amor i la calidesa, però ens continuen empenyent, 
seguim criticant aquesta persona i acabem donant-los crèdit perquè és més fàcil escopir la mà 
que t'ha ajudat, què afrontar els poderosos i que acaben col·laborant en el descrèdit de qui et 
va salvar, i no tan miserable per veure't , s'acumulen més crítiques i convertir-se en el pitjor 
enemic de l'únic ésser humà que era lleial a vostè quan altres es van allunyar de vostè, quan no 
era còmode per ser el seu amic, aquesta persona estava amb vostè. 

Això no trenca la maledicció............ Ho perpeten. 

 

2003-LES QUALITATS ENVEJABLES 

Les qualitats envejables. Per Marina Parés SOLIVA (2003) 



 

LES QUALITATS ENVEJABLES 

(Digues el que t'estan acusant de i et diré el que els falta) 

Les qualitats envejables són aquelles habilitats personals típiques d'algunes persones que 
provoquen que altres siguin enveja d'ella. Aquesta enveja els impèn a actuar i decideixen iniciar 
un procés d'atac sistemàtic i planificat per destruir el posseïdor de la qualitat. 

Aquesta decisió és difícilment va a ser reconeguda per l'assetjador, però hi ha evidència d'això 
en els missatges verbals que genera. 

Aquesta violència planificada és el que anomenem assetjament moral. Una persona assetjada 
no posseeix totes les qualitats que ens referirem a continuació, sinó un bon nombre d'ells. 

Les qualitats que seran una causa d'atac en un procés d'assetjament són: l'honestedat, 
l'honestedat, el lideratge, la professionalitat, la intel·ligència, la sociabilitat i l'energia. 

. Honradesa. 

Hi ha un nombrós grup de persones afectades pel mobbing en què es troba aquesta qualitat, i 
podem observar que són persones justos, amb valors. 

Què Mostra assetjant a algú per la seva honradesa? 

És la troballa que l'engany, la manipulació, la impostura es potencien; de manera que tant les 
relacions interpersonals com la dinàmica organitzativa són fraudulentes. 

Anem a aprofundir-hi. Quan, a nivell personal, la regla ha començat a ser transgressada amb les 
coses: frau fiscal, beneficis personals per part de l'empresa (compra de telèfon mòbil personal), 
etc. Hi ha poca necessitat que les regles segueixin transgredir, tot i que ara afecten a la gent: 
incompliment de les hores extraordinàries, portar l'acomiadament per sota del que és la llei en 
marcat, i en última instància, assetjar. 



L'assetjament moral en el treball, quan sigui promogut o acceptat per l'empresa o per 
l'organització és un signe clar (que és encara de poca importància) que estem davant d'una 
empresa o organització fraudulenta. Com un a víctima (chivo-Jam) va dir: "és la veu de la 
perversió, confusament clar." 

Un Consell per defensar l'assetjador: buscar, investigar on és el frau. Podria ser el seu manga 
"as". 

Les expressions de l'assetjador primari o dels assetjadors secundaris, que demostren l'envejo 
atac a l'honestedat: 

"És massa agut", "vostè no ha de felicitar a la gent per fer les coses bé, això és el que s'espera 
que facin", "jo vaig a prendre cap avall, no tens un futur aquí més, estàs renunciant", "no hi 
haurà parella parlar amb vostè, i vaig a tenir cura d'això". 

Sovint, i especialment en les etapes avançades de l'assetjament, ja prop de la fase de marginació 
que és acusat de frau, a ell. Estem davant d'un mecanisme francament pervers, perquè per 
"encobrir" el frau de l'empresa o el gerent, la persona sencera i honesta és acusat de frau. En 
aquest punt, es requerirà una intervenció externa que es pugui discernir entre accions objectives 
i comprensibles d'aquelles que són fraudulentes. 

. Honestedat. 

És aquesta qualitat que ens adonem fàcilment quan som amb persones transparents, lleials i 
solidàries. 

Què Mostra assetjant a algú per la seva honestedat? 

Es mostra que no volem sentir la veritat, que preval l'adulació de la producció, que les relacions 
es mantenen per l'interès del que s'obté d'ells. Aquests interessos estan sempre lluny dels valors 
ètics i, probablement, tenen un rerefons unconfessable. L'objectiu és obtenir un Clique de 
flatterer. 

Un Consell per defensar l'assetjador: mantenir la distància emocional, protegir-se de la 
manipulació i actuar amb molta cautela. En aquests contextos, no sempre ha de dir el que 
penses. 

Per a l'anàlisi d'expressions que atribueixen les intencions d'honesta, el diàleg següent és 
il·lustratiu (per Chivo-Jam):   

Stalker: "has perdut aquest client perquè vas tard per a cites." 

assetjat: "què vol dir tard? Va ser ell qui no va venir a la meva oficina. " 

Stalker: "per descomptat que t'has fet acostumat al teu inútil" 

assetjat: "Escolta, no era de les seves reunions d'on prové, els que estaven aconseguint més 
temps que el projecte de llei? 

silenci 

Stalker: "deixa que cada pal tingui la seva vela." 

assetjat: "què vols dir?" 

Stalker: "sabràs" 



assetjat: "bé, no ho sé. 

assetjador "no entens res" 

Veiem que, en aquests casos gairebé sempre, la víctima està acusada de ser deslleial i insòlid; 
perquè atacar la sinceritat, o la lleialtat (qualitats que certament posseeix) no són ben vistos 
socialment. De tal manera que ens trobem amb situacions tan paradoxals com acusant a una 
persona que sempre s'ha distingit per "multar" per altres, de disloyalness a qui no fa xafarderia, 
insincera i amb intencions ocultes a aquella persona incapaç de doblar-se. 

En realitat, la banda assetjador està dient que és un acte de deslleialtat al líder, per ser lleial a 
una altra persona sense l'autorització d'aquest, que és una acció irsolidària cap al líder i cap al 
grup per mantenir opinions que no estan coincidents amb el líder. 

. Lideratge. 

De vegades, ens trobem amb persones amb la capacitat de liderar informalment, i deuen que la 
capacitat de ser persones considerades com a prestigioses pels seus companys. 

Què Mostra assetjant un líder informal? 

Es nota que té por. La por a la pèrdua d'estatus, ja sigui real o de ficció, sempre expressa un 
incompetent "know-The-Ed" per liderar, per l'assetjador. Aquests seran les persones que seran 
capaços de manar (tenir autoritat) però no li faltaran l'espurna per liderar nous avenços (li 
faltaran prestigi personal). 

Aquests assetjadors, incapaços de liderar el progrés, intentarem en tots els sentits que aquests 
avenços no tinguin lloc. En aquests casos s'utilitza l'empresa, mal ús i per tant està al servei de 
la capacitat de l'assetjador per al poder. L'objectiu de la companyia és oblidat, es converteix en 
un mer instrument. 

Un Consell per a la defensa de l'assetjament: és important ser capaç de Verbalitzar, que és 
recordar, per sota però sobretot cap amunt (directius amb major autoritat), que és l'objectiu de 
la companyia, de manera que no s'oblida i per tant desviar les energies que s'estan dedicant a 
assetjar i transformar-los per aconseguir l'objectiu empresarial. 

Expressions on aquest atac sobre el lideratge informal pel gerent d'assetjament es manifesta: 
"tu no segueixes la meva línia", "anem les nostres formes separades", "si no canvies la teva 
actitud a la vida, serà molt dolent per a tu", "Quan et poso en una zona, només et toqui la cartera 
et diré i quan et dic". 

. Professionalitat. 

És una altra de les qualitats molt abundants entre els afectats per l'assetjament moral a la feina, 
són persones amb una gran formació professional, que són brillants en el seu treball, que 
gaudeixen i que també aconsegueixen prestigi professional. 

En què es mostra assetjant a algú per la seva professionalitat? 

És una manifestació palpable, per part de l'assetjador, del seu coneixement de ser mediocre, 
inaff i el que és pitjor és la troballa de la seva mandra per esforçar-se per tal de millorar. 

Les empreses que prefereixen mantenir el mediocre treballador llavors no poden queixar-se de 
la pèrdua de competitivitat, o que disminueix la seva productivitat o que no tenen un potencial 
creatiu i innovador. 



Un Consell per a la defensa de l'assetjador: si es mostra clarament que l'empresa no té interès 
a valorar els seus brillants treballadors, es pot pensar en la possibilitat de trobar una altra sortida 
a les pròpies capacitats, ja sigui en un altre lloc de treball on un es valora millor en el seu esforç 
o equilibrant el treball actual (suau, mediocre) amb altres àrees , fora del marc contractual-
laboral, on es pot desenvolupar professionalment. 

Expressions on els assetjadors manifesten el seu atac a la professionalitat de l'assetjador: "vostè 
ha començat malament i jugar el post", "si no puc tirar de tu et vaig a fer vendre tan poc que 
vostè sortirà, perquè vostè guanyarà un pittància", "Vull la seva renúncia a la meva taula, que 
no val la pena, vostè és el pitjor venedor que hi ha a l'empresa, i no vull veure't , si us plau, 
deixeu, dimiteixi "," Expliqueu-vos molt malament, no aclariu els dubtes, va molt ràpid ". 

. Intel·ligència. 

Hi ha persones, dins dels entorns de treball, amb gran capacitat intel·lectual. 

Què Mostra assetjant a algú per la seva intel·ligència? 

Això demostra que el poder està en mans d'un mediocre. Les persones intel ligents són 
estimulats per la intel·ligència dels altres, només els mediocres és molestat per la mediocre. 
L'objectiu del mediocre és mantenir-lo tranquil, només si aconsegueix tancar-lo, no s'adonarà 
de la mediocritat. 

Aquest tipus d'assetjament es produeix més en entorns universitaris, on el "valor-intel·ligència" 
és de prestigi, i per tant es podria pensar que seria contradictori, per trobar precisament a les 
universitats, el major assetjament de les persones amb gran capacitat intel·lectual. 

No podem deixar de recordar que l'assetjament és un mecanisme pervers, de manera que quan 
s' utilitza com a estratègia d'atac és una evidència que estem davant de la dinàmica perversa. 

Una perversió en el món universitari és l'actual manera de prosperar, basada més en l'enchufism 
que en la capacitat intel·lectual i personal. Per tant, en aquests casos d'assetjament, les 
qualificacions i els càrrecs s'utilitzen per silenciar i vet ser intel ligent, desacreditar. 

En aquest punt, un pot pensar en quin tipus d'avenços socials que tindrà si com una societat que 
estem permetent i tolerar la destrucció de l'intel ligent. La conseqüència immediata és clara, 
això comporta el poder de la imbecilitat. 

Un Consell per a la defensa de l'assetjador: mantenir la brillantor de l'obra intel·lectual salvat 
fins que obtingui un patrocinador intel·ligent i sensible, que valora el treball, permet la difusió i 
no pren possessió d'ella. 

Expressions on es manifesta un atac a la capacitat intel·lectual: "et falta experiència", "aquells 
de nosaltres que prenem" x "anys d'estudi sí, però no.", ". molt poc talent, "aquí no hi ha espai 
per a una creativitat" (en l'empresa de disseny publicitari). 

. Sociabilitat. 

És aquesta qualitat que trobem en alguns beathed, i són persones amb facilitat per a com, amb 
un regal de persones, taules per parlar en públic, i que gaudeixen de contacte humà. 

Què Mostra assetjant a algú per la seva sociabilitat? 



Al principi sembla difícil arribar a creure que aquesta és una causa de crítica, però dins d'un 
procés d'assetjament moral, tot és possible. Aquest tipus d'assetjament demostra dues coses: 
l'enveja i el menyspreu. 

Així, d' una banda, tenim enveja d'una qualitat que l'altra té i de la qual un li falta; però d'altra 
banda és important saber que hi ha un altre factor, no tan obvi, i és el poc valor que l'assetjador 
dóna a les relacions interpersonals basades en l'afecte. 

És com si jo no puc concebre interrelacions d'afecte sincer, sense altre interès, i aquesta és la 
manifestació que en el fons amaga un menyspreu íntim i profund per a altres persones. Ell no 
creu en la bondat bàsica. Hi ha, en ells, una mica de tancament autista. 

Un Consell per defensar l'assetjador: no deixis que et assetjar, vostè necessitarà el suport de la 
gent bona per sortir d'aquest tipus d'assetjament. No caigui en el parany de seguir lliurant 
amistat a canvi de traïció. Discuteixi amb qui vostè pot comptar, i recolzar-te en el teu poble. 

Expressions on es manifesta un atac a la sociabilitat: "quin interès tens? Per què aquesta 
simpatia? " Ets massa amable, i el treball no ve a fer amics "," i també el personal maltractades, 
i si vostè no ha estat advertit abans, és a causa de la seva susceptibilitat. " 

. Energia. 

L'energia és aquella qualitat que es manifesta en persones amb gran capacitat de treball. 

Què Mostra per assetjar a algú per la seva gran capacitat de treball? 

Mostrar mandra, mandrós, poc desig de treballar. Sovint, abans de l'assetjament, hi ha hagut un 
gran ús i explotació d'aquesta capacitat per treballar en benefici de l'assetjador actual. Quan 
aquesta explotació està en perill, apareix l'assetjament. És com dir: vaig a deixar d'atacar si vostè 
segueix treballant (exclavada) per a mi. 

En aquests casos hi ha molt apropiació dels mèrits dels altres, molt Afalagada en privat i zero 
reconeixement públic. 

Un Consell per defensar l'afectat: en cadascuna de les tasques, mantenir un aspecte sense 
desenvolupar-lo, perquè només vostè sàpiga com es pot fer, o com discutir la seva defensa (del 
projecte) fins al final. I sobretot, posi el seu amor propi abans del resultat final. Aconsegueixi 
emocionalment fora de la qualitat del treball i temporalment (fins que pugui provar la seva 
autoria) parar de preocupar-se tant de "treballar bé" i només conformar-se per treballar. 

Expressions on es manifesta: "si et sents malament pots anar a casa" (em sentia bé! per què 
insisteixen?); "Escolta, no t 'has de preocupar de quedar-te amb aquest negoci: segurament, 
amb el teu talent, aviat trobaràs una altra feina". 

 

SITUACIONS ENVEJABLES 

A més de les 7 qualitats envejables descrites anteriorment, en el context de les motivacions de 
l'assetjament, hi ha situacions personals de la futura víctima que també afecten la seva 
designació com a "objectiu" o objectiu de ser assetjats. Normalment, són aquestes situacions 
que "fomenten" els testimonis silenciosos per optar contra la víctima i així fer més fàcil per als 
malvats per destruir l'assetjador. 



Les situacions envejables es refereixen a: nivell econòmic, nivell cultural, relacions socials i 
relacions familiars. 

nivell econòmic: 

són les que tenen més capacitat d'adquirir béns materials. Què Mostra, es mostra l'enveja de 
voler tenir aquests béns. Aquesta enveja no ens permet conèixer a la persona, que de vegades 
pot ser meravellosa, i el materialisme de l' envejar, l'èmfasi posat en la importància de les coses 
i no de les persones, és evident. 

àmbit cultural: 

són gent molt conreada, que coneixen la política, la literatura, la música. Què demostra? és una 
de les enveja més inútils (si això és possible), ja que fomenta el poder de la inculturació i 
comporta un endarreriment evolutiu en la societat que tolera i coherent. En l'àmbit del treball, 
el estúpid que l'enveja és! 

relacions socials: 

són aquelles persones ben connectades socialment connectades. Què Mostra, es demostra que 
no hem pogut aprofitar aquests contactes i és més que obvi que les relacions personals, per a 
aquest tipus de persones, són similars i equiparables a les relacions comercials. Envying el 
company de treball o el sub-estudiant per als seus coneguts demostra l'extrema vilesa. 

les relacions familiars: 

són aquelles persones felices en la seva vida privada. Què Mostra, demostra la impossibilitat de 
poder mantenir relacions estretes i íntimes d'una manera gratificant. 

 

Vaig a concloure amb unes paraules de M. França Hirigoyen:"amb el pervers, el discurs és 
tortuós, sense explicació, i condueix a un alineament mutu. Estem obligats ainterpretar ". 
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AFEGIT amb POSTERIORITY (2005) de Marina Parés SOLIVA-Diploma de treball social-
especialista en coneixements socials jurídics. Webmaster d' assetjament moral 

Si mirem de prop les crítiques de la víctima en el discurs de l'enveja podem arribar a conèixer, 
en realitat, allò que encari la víctima; Així que sabem que arribar a envejar a algú pels seus èxits, 
per l'èxit assolit en un projecte, o per la popularitat (fama) entre col·legues i coneguts, condueix 
l'assetjador voler apropiar-se de l'autoria de l'assoliment, normalment suplantant la identitat 
del beaor (molt comú en el món universitari), encara que també l'Stalker ve a atribuir aquesta 
consecució a "democratitzar" l'últim èxit , fins i tot si el treball ha estat fet per la víctima sol), 
però quan no és possible suplantar l'autoria o l'èxit apropiat, llavors l'enveja es dedica a 
subestimar els èxits dels altres, especialment el de la víctima i la víctima pot adonar-se que, 
perquè mai rep un comentari lloant o valorant la seva obra 
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2003-NOMÉS PERDEDORS 

Conseqüències de l'assetjament: només els perdedors. 

 

CONSEQÜÈNCIES DE L'ASSETJAMENT: NOMÉS ELS PERDEDORS 

per Marina Parés SOLIVA. Diplomat en T.S. i expert social jurídic. Feb 2003 

L'assetjament laboral és un problema en què només hi ha perdedors: els assetjats per tots els 
trastorns que pateixen i els assetjaments perquè es consideren persones que no poden ser de 
confiança. Aquests són els responsables d'una empresa dominant l'ambient de pànic. També 
perden els seus companys (els anomenats testimonis silenciosos) perquè temen ser les pròximes 
víctimes, són sospitosos i perden l'alegria del treball. I superiors, també, perquè han de 
compensar la pèrdua de productivitat causada per la falta de cooperació. Cal assenyalar que la 
pèrdua d'emprenedors, perquè han de suportar els costos de tot això, internament de 
l'empresa. Sense oblidar la pèrdua de la societat perquè ha de cobrir els costos d'assistència de 
les víctimes. 

NO HI HA CAP CAS D'ASSETJAMENT QUE ÉS FAVORABLE. 

Segons l'OIT (organització internacional del treball), els actes de violència provoquen una 
alteració immediata i sovint duradora de: les relacions interpersonals, l'organització del treball 
i l'entorn laboral. Amb un cost directe i indirecte. 

Cost directe: conformen 

-treball perdut 

-i millores en les mesures de seguretat 

Cost indirecte: conformen 

-reducció de l'eficiència 

-menor productivitat 

-reducció de la qualitat dels productes 

-la pèrdua de prestigi de l'empresa 

-i la disminució del nombre de clients. 
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