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FASE DE SEDUCCIÓ 

Per Marina Parés Soliva 

Resum 

L'estratègia perversa no aspira a destruir l'altre immediatament; prefereix sotmetre a poc a poc 
i mantenir-lo a disposició. L'important és conservar el poder i controlar. Intenta, d'alguna 
manera, fer creure que el vincle de dependència de l'altre en relació amb ell és irreemplaçable i 
que és l'altre qui ho demana. El missatge d'un pervers sempre és voluntàriament vague i 
imprecís i genera confusió Són precisament aquestes tècniques indirectes les que desconcerten 
a l'interlocutor i fan que aquest tingui dubtes sobre la realitat del que acaba de passar 

Introducció - Fase de seducció en l'assetjament moral 

Hi ha la possibilitat de destruir a algú només amb paraules, mirades, mentides, humiliacions o 
insinuacions, un procés de maltractament psicològic en què un individu pot aconseguir fer 
trossos a un altre. És al que L'assetjament moral pròpiament dit es desenvolupa en dues fases: 
la primera és la fase de seducció perversa per part de l'agressor, que té la finalitat de 
desestabilitzar la víctima, d'aconseguir que perdi progressivament la confiança en si mateixa i 
en els altres; i l'altra, és la fase de violència manifesta. 

El primer acte del depredador sempre consisteix a paralitzar la seva víctima perquè no es pugui 
defensar. Pretén mantenir a l'altre en una relació de dependència o fins i tot de propietat per 
demostrar-se a si mateix la seva omnipotència. La víctima, immensa en el dubte i en la 
culpabilitat, no és capaç de reaccionar. 

"El psicoterror és una tortura psicològica en la qual es subministra la violència en dosis petites 
alhora que es paralitza a la víctima amb diversos procediments -similars als que s'utilitzen en un 
rentat de cervell- perquè no pugui defensar-se". (Mª Jose Edreira) 

La seducció en les fases de l'assetjament: 

1. Fase d'SEDUCCIÓ: Seducció perversa. 

2. Fase d'ASSETJAMENT: Violència manifesta. 

En la primera fase, el pervers procura fascinar sense que ho descobreixin i anul·lar les capacitats 
defensives i sentit crític de la víctima, per evitar que aquesta es pugui revelar. A partir d'aquí 
s'estableix una violència insidiosa que s'anirà transformant gradualment en violència objectiva. 
Per a la psiquiatra i terapeuta francesa Marie-France Hirigoyen, hi ha la possibilitat de destruir 
a algú només amb paraules, mirades, mentides, humiliacions o insinuacions, un procés de 
maltractament psicològic en què un individu pot aconseguir fer trossos a un altre. És al que 
s'anomena violència perversa o assetjament moral. 

Hirigoyen parla de dues fases: fase de domini (seducció perversa i manipulació) i fase 
d'assetjament (destrucció i violència manifesta). La fase de la seducció perversa, es caracteritza 



pel domini, en ella s'estableix una comunicació paradoxal, no hi ha discussions ... però si hi ha 
propagació de defectes de la futura víctima i picabaralles. 

Aquest tipus de perversos són considerats com psicòtics sense símptomes, que troben el seu 
equilibri al descarregar sobre un altre el dolor que no senten i les contradiccions internes que es 
neguen a percebre. Presenten una absència total d'interès i d'empatia pels altres, però volen 
que els altres s'interessin per ells. Per acceptar-se a si mateixos han de vèncer i destruir algú a 
el temps que se senten superiors. Gaudeixen amb el patiment dels altres i per afirmar-han de 
destruir. És gairebé segur que el manipulat tingui por a la ruptura per tot el que ha arriscat en el 
procés. 

Concepte i definicions 

Perversió 

El terme de "perversitat" la majoria de les vegades es reserva per a actes de gran crueltat, com 
és el dany que ocasionen els assassins en sèrie. En tot cas es tracta de "depredació", és a dir, 
acte que consisteix en apropiar-se de la vida. Aquesta perversitat no prové d'un trastorn 
psiquiàtric, sinó d'una freda racionalitat que es combina amb la incapacitat de considerar els 
altres com a éssers humans. Però sens dubte, l'art en el qual el pervers destaca per excel·lència 
és el d'enfrontar a unes persones amb altres, el de provocar rivalitats i gelosia. Això ho pot 
aconseguir mitjançant aquestes al·lusions que sembren el dubte, mitjançant mentides que 
col·loquen a les persones en posicions enfrontades, o simplement fa córrer rumors que, d'una 
manera imperceptible, feriran la víctima sense que aquesta pugui identificar el seu origen. 

El mecanisme de perversió: Els petits actes perversos són tan quotidians que semblen normals. 
Comencen amb una senzilla manca de respecte, amb una burla, amb una mentida o amb 
manipulació. Si la persona o grup social no reacciona, aquests actes es transformen 
progressivament en veritables conductes perverses que tenen greus conseqüències per a la salut 
psicològica de les víctimes. Aquestes insidioses agressions procedeixen de la voluntat de desfer-
se de algú sense tacar-se les mans. Avançar emmascarat és propi del pervers. 

Seducció Perversa 

Cal diferenciar-la de la seducció amb connotació sexual. En la fase de seducció d'un posterior 
assetjament moral, el psicòpata utilitza el seu seducció de manera perversa i la seva fredor 
enlluerna i esclavitza. Per establir aquest joc es comença de manera que la terapeuta Hirigoyen 
anomena "seducció perversa" (exercir una influència sobre algú). La seducció perversa utilitza 
l'instint protector de l'altre. És una seducció narcisista: busca en l'altre un únic objecte de 
fascinació, en definitiva, la seducció perversa: fascina, sedueix, fa por ... El primer acte del 
depredador consisteix a paralitzar la seva víctima perquè no es pugui defensar. 

- La Seducció Perversa de la Víctima. 

L'assetjador utilitza una sèrie de mètodes per desestabilitzar l'altre, com, per exemple: burlar-
se de les seves conviccions, idees o gustos; ridiculitzar en públic; deixar de dirigir-li la paraula; 
ofendre davant dels altres o en privat; privar de qualsevol possibilitat d'expressar-se; mofar dels 
seus punts febles; fer al·lusions desagradables sense arribar a aclarir-les mai, atacar als seus fills 
amb critiques; posar en dubte les seves capacitats de judici i decisió, etc ... L'agressió pròpiament 
dita és constant i es porta a terme sense fer soroll, mitjançant al·lusions i insinuacions, sense 
que puguem dir en quin moment ha començat ni tampoc si es tracta realment d'una agressió. 
Es presenta contínuament i en forma de petits tocs que es donen tots els dies o diverses vegades 



a la setmana, durant mesos i fins i tot anys. Només cal que la víctima reveli les seves debilitats 
perquè el pervers les exploti immediatament contra ella. El missatge d'un pervers sempre és 
voluntàriament vague i imprecís i genera confusió. Són precisament aquestes tècniques 
indirectes les que desconcerten a l'interlocutor i fan que aquest tingui dubtes sobre la realitat 
del que acaba de passar (en la parella, sembrar el dubte mitjançant al·lusions, o guardar silenci 
sobre certs assumptes, és una hàbil manera de turmentar el company, de reforçar la seva 
dependència i de conrear la seva gelosia. El que pretén és paralitzar a la parella col·locant-la en 
una posició de confusió i d'incertesa. Això li lliura de comprometre en una relació que li fa por). 

La comunicació perversa 

Per què costa tant adonar-se d'estar immers en un procés de seducció perversa ?: perquè el 
psicòpata fa ús de la comunicació perversa. Encara que la seva aparença externa sigui amable, 
educada, i fins i tot es tracti d'una persona reeixida, si s'escolta atentament, els seus estils de 
comunicació delaten una gran falta de respecte, pel fet que per a ell o ella el que té davant no 
és un ésser humà que està patint. Per aquest motiu "escoltar amb atenció" a un assetjador sigui 
l'única manera de prevenir-se en les primeres fases del conflicte, quan els estils de comunicació 
perversa són recurrents. 

ESTILS DE COMUNICACIÓ 

Extret de "mobbing. Vèncer l'assetjament moral" de Nora Rodríguez 

________________________________________ 

a) Doble discurs 

Per tal de crear un doble vincle l'interlocutor dona a entendre la víctima que ha de fer una cosa, 
però, a el mateix temps, que no ho hem de fer. La qual cosa genera a aquest una enorme 
confusió que li impedeix actuar. 

 b) Manipulació 

Exemples són: les falses promeses perquè denunciï a un company, el xantatge emocionalment, 
que la víctima se senti culpable del patiment de l'assetjador, així com enganyar i mentir per 
rentar la seva imatge o treure partit d'una situació. 

c) Hostilitat encoberta 

En general, gairebé tots els agressors es valen a el principi de l'hostilitat encoberta per negar 
l'agressió. No obstant això, l'hostilitat fàcilment es trasllueix en al·lusions, insinuacions i, 
sobretot, mitjançant el llenguatge no verbal. L'hostilitat encoberta serveix per minimitzar els 
actes hostils de l'assetjador i per exagerar els errors de la víctima. 

 d) Endevinació de la pensada. 

Si bé es tracta d'una forma de manipulació, la veritat és que "llegir la ment" és habitual en les 
situacions d'assetjament. 

 e) Cops anticipats. 

L'assetjador frena per endavant qualsevol intenció de defensa de la víctima anticipant-se al que 
pot fer. 

f) Interpretar el paper de víctima. 



L'assetjador sap que no és una víctima innocent, però interpreta aquest paper per seguir 
assenyalant a la veritable víctima com a culpable de la seva situació. 

g) Generalitzar. 

Li serveix per amagar la seva violència i trobar terreny abonat per al següent atac. 

La figura de el mediador, en aquest tipus de conflictes, és important perquè obliga a l'assetjador 
a personalitzar i a fer-se càrrec dels seus actes. 

 h) Ús del condicional 

Serveix per mantenir a la víctima en estat d'alerta ja que mai té la certesa del que ocorrerà. 

i) Etiquetar 

Serveix per a assenyalar la víctima, encasellar-, i acorralar en un únic paper. 

j) Desviar el tema 

S'ignora la demanda o situació que esdevé en el present i s'utilitzen per agredir els retrets o 
ofenses passades. És un mecanisme comú quan l'assetjador vol evitar que la víctima aclareixi un 
problema. 

k) Agressions ambientals segons el gènere 

Es tracta de generalitzacions basades en idees preconcebudes, prejudicis o preconceptes sobre 
com ha de comportar-se. 

Després de descriure els estils de comunicació descrits per Nora Rodríguez, seguirem ampliant 
el coneixement dels mecanismes que tenen lligar en la relació entre el psicòpata i la futura 
víctima d'assetjament moral. La manipulació funciona millor com que l'agressor és una persona 
que compta per endavant amb la confiança de l'altra persona. Mitjançant un sentiment similar 
a el de la protecció maternal, aquesta (la persona manipulada) considera que ha de ajudar-lo 
perquè és l'única que li comprèn. Durant la fase de domini, els dos protagonistes adopten sense 
adonar-se una actitud de renúncia que evita el conflicte: l'agressor ataca amb petits tocs 
indirectes que desestabilitzen a l'agredit sense provocar obertament un conflicte; la víctima 
renúncia igualment i se sotmet, doncs tem que un conflicte pugui implicar una ruptura. Percep 
que no hi ha negociació possible amb el seu agressor, i que aquest no cedirà, i prefereix 
comprometre a afrontar l'amenaça de la separació. 

Les víctimes semblen ingènues i crèdules; com no es poden imaginar que l'altre és o destructor, 
intenten trobar explicacions lògiques i procuren desfer les malifetes. 

Davant d'un atac pervers, algunes persones es mostren primer comprensives, intenten adaptar-
se: comprenen o perdonen perquè estimen o admiren. 

Si accepten la submissió, la relació s'instal·la a aquesta modalitat d'una forma definitiva: la 
víctima es troba cada vegada més apagada o deprimida i l'agressor és cada vegada més 
dominant i se sent cada vegada més segur del seu poder. 

L'establiment del domini sumi a les víctimes a la confusió: o no s'atreveixen a queixar-se o no 
saben fer-ho. Aquestes descriuen un veritable empobriment, una anul·lació parcial de les seves 
facultats i una amputació de la seva vitalitat i de la seva espontaneïtat. Encara sentin que són 
objecte d'una injustícia, la seva confusió és tan gran que no tenen cap possibilitat de reaccionar. 



L'error essencial de la víctima rau en no ser desconfiada, en no considerar els missatges violents 
no verbals. No sap traduir els missatges i accepta el que se li diu a el peu de la lletra. 

La fase d'odi o violència, comença amb tota claredat quan la víctima reacciona i intenta obrar 
com a subjecte i recuperar una mica de llibertat. A partir d'aquest moment abundaran els cops 
baixos i les ofenses, així com les paraules que rebaixen, que humilien i que converteixen en burla 
tot el que pugui ser propi de la víctima. Aquesta armadura de sarcasme protegeix el pervers del 
que més tem: la comunicació. 

El xoc té lloc quan un pren consciència de l'agressió: les víctimes se senten desemparades i 
ferides, tot s'enfonsa. S'instal·la un estat d'ansietat permanent. 

Un individu pervers és permanentment pervers. Es troba fixat a aquesta manera de ser, de 
relacionar-se amb l'altre i no es posa en dubte a si mateix mai. Aquests individus necessiten 
rebaixar als altres per adquirir autoestima i mitjançant aquesta, adquirir poder, ja que estan 
necessitats d'admiració i aprovació. El pervers fa mal perquè no sap existir d'una altra manera, 
se'l considera psicòtic sense símptomes, que troba el seu equilibri al descarregar sobre un altre 
el dolor que no sent. No estableix una relació veritable, només pot crear-la en un registre 
pervers, de malignitat destructora ". Passa de la fase de seducció a la de destrucció. No percep 
les seves contradiccions internes, no pateix, ni té sentiments de culpa, ni fa depressions que 
serveixin per reflexionar i elaborar la seva situació personal. Sent un plaer enorme al veure patir 
els altres, sobretot quan els sotmet i els humilia. la destrucció psicològica de la víctima és el seu 
triomf, ja que, si no aconseguir-ho, es produiria la seva pròpia autodestrucció . La víctima amb 
una autoestima que va decaient, comença a sentir diferents tipus d'opressions enmig d'estats 
que es presenten com confusió, dubtes, però que també és el començament d'una ruta cap a 
trastorns psicosomàtics, que aniran progressivament agreujant-se, amb el transcurs de el temps, 
mitjançant actes desestabilitzadors com humiliacions, mentides, insinuacions corporals, o 
gestos que per si sols no necessiten de res més. 

Quan la víctima va a una psicoteràpia individual, ho fa per altres raons, al·legant inhibicions, 
idees autodestructives, depressió, fatiga crònica, cansament als matins, irritabilitat, atacs de 
pànic, insomni, apatia, desinterès per la vida, manca de confiança en si mateixa, incapacitat per 
prendre decisions, ansietat, són conseqüències de patir alguna de les formes de maltractament 
psicològic. La víctima es pot queixar del seu company o del seu cercle de relacions, però no sol 
tenir consciència de l'existència d'aquesta terrible violència subterrània i no s'atreveix a queixar 
d'ella. És difícil llavors, fins i tot per al terapeuta, veure que es tracta d'una situació d'assetjament 
moral. 

L'agressor: Es engrandeix a costa de rebaixar als altres, i evita qualsevol conflicte interior al 
descarregar sobre l'altre la responsabilitat del que no funciona. A un individu pervers li resulta 
impossible qüestionar-se a si mateix. 

La víctima: Encara que reconegui el seu sofriment no s'atreveix a imaginar que hi ha violència i 
agressió. 

 

2- Seducció Perversa de l'Entorn 

Pel pervers, el major fracàs és el de no aconseguir atraure els altres a el registre de la violència. 
La seva vida consisteix a buscar el seu propi reflex en la mirada dels altres. L'altre no existeix en 
tant que individu, sinó només com a mirall. En aquest moment som mers titelles d'un home o 



d'una dona perversa. Res del que diguem o fem els importa. La seducció perversa utilitza l'instint 
protector de l'altre, buscant un únic objecte de fascinació. Per mitjà d'aquestes seduccions en 
una sola direcció, cal pensar que la seducció perversa cala més del que molts volen reconèixer. 
Dic això perquè observo perplex com els assetjadors tornen a les tàctiques de seducció perversa 
cap a les persones de l'entorn de la víctima, amb les que vam ser enganyats i atrapats en un 
principi. Es tracta del llenguatge de la seducció en què les paraules són armes de doble tall, 
imposant la lògica perversa de la guerra normalitzant la violència. D'altra banda. el pervers pot 
intentar que la seva víctima actuï contra ell per poder acusar-la de "malvada". L'important 
sempre és que la víctima sembli responsable del que passa. Aquesta al principi es justifica, i 
després s'adona que com més es justifica, més culpable sembla. (La víctima ideal és una persona 
escrupolosa que té una tendència natural a culpabilitzar-). 

 

Conclusions 

El que el pervers enveja per sobre de tot és la vida dels altres. Enveja dels èxits aliens, que li fan 
afrontar la seva pròpia sensació de fracàs. És capaç d'actuar com competidor dels fills, de la 
parella o d'altres persones importants en la seva vida ja sigui en el pla afectiu com laboral. A 
més, projecta sobre la seva víctima la culpa de tots els seus conflictes. No té cap problema en 
utilitzar estratègies de xantatge emocional, assetjament emocional o fins i tot violència física o 
verbal en el cas que vegi qüestionada la seva posició de poder. Busca els punts febles de l'altra 
persona (que coneix a la perfecció) i encara que es trobin reforçats intenta entrar per allí. No 
poden passar-se la vida sense criticar-te a tu o als teus éssers estimats. Esperen atemorir-te a 
fer-ho i sortir reforçats en la seva creença que segueixen tenint el poder en la relació. 

L'assetjament comença quan una víctima reacciona contra l'autoritarisme de l'altra part i no es 
deixa avassallar. Un veritable pervers no deixa anar mai la seva presa. Està convençut que té 
raó, i no té escrúpols ni remordiments. No sol alçar la veu, ni tan sols en els intercanvis més 
violents; deixa que l'altre s'irriti només per després acusar-lo de que l'agressió va contra ell i no 
al contrari, cosa que no pot fer altra cosa que desconcertar teixeixen un joc de seducció tan 
destructiu com subjugant. 

Els assetjadors sedueixen l'entorn de la víctima perquè li permetin destruir-la. A més, esperen 
que la víctima es defensi, en públic, per poder atacar més i més. La critiquen injustament perquè 
es justifiqui, amb el que implícitament, la víctima, els està donant la raó o perquè respongui amb 
una altra crítica i li doni peu a posar-la de volta i mitja davant de l'entorn. 

Rebeca Levy: I quin és aleshores el mecanisme per vacunar-se contra la seducció perversa de 
molts encantadors? 

 LJU: Una sola és la recepta, un sol mecanisme: Reptar la tradició emocional improductiva i 
treure de la trampa afectiva dels cabdills. 

 

Un altre procediment pervers consisteix a anomenar les intencions de l'altre, o en endevinar els 
seus pensaments ocults, de manera que l'agressor dona a entendre que coneix millor que la 
víctima el que aquesta pensa. (L'interlocutor no hauria de tenir en compte cap missatge que no 
es formuli explícitament, per molt que es trasllueixi. Com que no hi ha un rastre objectiu, el 
missatge no existeix). 



Moltes vegades la gent s'imagina que la víctima consent tàcitament o que és còmplice, 
conscientment o no, de l'agressió que rep. Però dir que és còmplice no té sentit, en la mesura 
que aquesta, per efecte del domini, no disposa dels mitjans psíquics per actuar d'una altra 
manera, està paralitzada. 

Pot semblar que vèncer a aquest tipus de personatges, és pràcticament impossible. En tot cas, 
la víctima ha d'analitzar el problema "fredament", deixant de banda la qüestió de culpabilitat. 
Per a això ha d'abandonar el seu ideal de tolerància absoluta i reconèixer que algú a qui estima 
presenta un trastorn de personalitat que resulta perillós per a ella i que ha de protegir-se. 

Una de les regles essencials que hem de complir quan ens assetja un pervers moral, és deixar de 
justificar-nos. Totes les coses que fem o diguem es poden tornar en contra nostra. A el principi, 
qualsevol canvi d'actitud tendirà a provocar un augment de les agressions i de les provocacions. 
El pervers, tractarà sempre de culpabilitzar encara més. 

Quan un procés d'assetjament s'instaura, la víctima és estigmatitzada. Es diu que el tracte amb 
ella és impossible, que té mal caràcter o que està boja. Es considera que la seva manera de ser 
és la responsable de les conseqüències del conflicte. Es nota la falta de respecte a la dignitat de 
la víctima; així com, el desconeixement del seu valor com a ésser humà, pel que fa a la seva 
llibertat, a la seva autonomia, al seu dret a orientar la vida d'acord amb la seva pròpia decisió 
sobre el valuós, del que val la pena triar com persona. L'assetjador és egoista, cruel i dominant; 
pot semblar segur de si mateix, fins i tot arrogant, però en el fons se sent vulnerable, temorós. 

Com evitar ser la víctima: 

1. El primer pas és anomenar i identificar la perversió. 

2. El segon, desempallegar-se de la culpabilitat i reforçar l'autoestima. 

 

2002 FASE DEL ASSETJAMENT 

Per Marina Parés 

 

FASE DE L´ASSETJAMENT 

Per Marina Parés. Setembre 2002 

Per reconèixer que s'està davant d'una situació d'assetjament laboral, i així es diferencia d'altres 
conflictes laborals, hi ha tres elements determinants. 

1-. hi ha un rebuig a la comunicació directa amb la víctima. 

2-. es busca el seu aïllament amb la finalitat de poder. 



3-. I aconseguir l'objectiu, que és la destrucció de la víctima. 

A el mateix temps que existeix negació a la comunicació directa amb la víctima (se li nega la 
salutació, no se li parla, no se li responen les trucades, no s'escolta el contingut dels seus 
missatges,) se la tracta com una persona "empestada ". L'aïllament s'aconsegueix o bé no 
donant-li feina o negant-li els mitjans per fer-ho bé, amb sobrecàrrega de treball en aquest últim 
cas i també apareix un augment de la calúmnia i de la maledicència per l'esquena. A la destrucció 
de la persona s'arriba a través d'atacs íntims i individuals, com bromes, injúries, i humiliacions. 

Hi tant un abús de poder, com un abús de confiança, però en diferent mesura en funció de 
l'origen de l'assetjament. Quan l'assetjament és promogut per la jerarquia hi haurà majors 
manifestacions d'abús de poder. En canvi, quan l'origen de l'assetjament és entre companys, hi 
haurà majors manifestacions d'abús de confiança. Bé és veritat, que si es deixa passar el temps 
i no s'intervé, ambdós tipus d'assetjament, tot i tenir un origen diferent, es converteixen en un 
de sol; ja que jerarquia i companys s'alien en contra de la víctima. En la fase d'assetjament la 
víctima es troba davant d'una lluita sense normes i sense pietat. Apareixen els símptomes del 
seu patiment: fatiga crònica i hipervigilància (Piñuel). 

Testimonis Muts 

Tots els experts coincideixen, cap assetjament pot perdurar, sense la col·laboració dels 
testimonis muts. I aquests som tu i jo. Cada vegada que li neguem la salutació a algú perquè ja 
no està ben vist relacionar-se amb ell. Cada vegada que justifiquem l'aïllament en "l'hi haurà 
buscat" o "alguna cosa haurà fet". Cada vegada que mirem a una altra banda quan davant nostre 
es agredeix una persona (encara que sigui amb el buit). I una vegada que hem deixat que altres 
ens dictin "la moda" de amb qui està ben vist relacionar-nos, haurem començat a perdre llibertat 
personal i la haurem cedit a un líder. 

Per Trude Ausfelder a "Mobbing, l'assetjament moral a la feina" hi ha una segona fase: la que va 
de les Indirectes al terror psicològic. (Extractes). "La segona fase és decisiva en el procés 
d'assetjament. Des del moment en què un problema no s'aclareix, la víctima ja pot preparar-se. 
En molt poc temps ocorren els casos més espantosos. Aquell company tan apreciat i estimat per 
tots en el seu dia de cop i volta és ignorat per tots ". 

És molt possible que la persona que rep aquest tracte no hagi de passar per aquesta segona fase. 
Especialment si un superior, just després de la primera escomesa, per dir-ho així, fa callar 
l'assetjador de seguida. En aquest cas, probablement es passarà de la primera a la tercera fase. 

Per Nora Rodríguez la fase d'assetjament es denomina també de PERSECUCIÓ I acorralament i 
la descriu així: El maltractament es torna cada vegada més explícit. L'assetjador implica 
directament a superiors i altres treballadors cada vegada que ofèn, humilia, critica o maltracta 
d'alguna manera a la víctima. 

A partir d'aquest moment, a la fustigació s'uneixen altres persones, companys, caps, que 
participen de el poder de l'assetjador o que fustiguen per omissió. A la víctima la calumnien, la 
ridiculitzen, li neguen la comunicació. Ningú recorda com era aquesta persona anteriorment. 

per REFLEXIONAR 

Comentaris de José Antonio Marina a "Parlem de la Vida" de Nativel Preciado 

* Cada vegada és més difícil contemplar alguna cosa sense cobdícia. 



Entre nosaltres, triomfa la mirada de rapinya, la qual anhela posseir tot el que admira. Hauríem 
d'aprendre d'Orient aquesta mirada despresa que ens permet gaudir del que no és el nostre. 

* El que hi ha són graus de perversitat. Una persona obra malament quan ataca, menysprea, 
humilia la dignitat d'una altra. És el que hauria de causar-nos a tots un sentiment de 
INDIGNACIÓ, que és la fúria davant el dolor injustificat i evitable. Com més profunda sigui 
l'anul·lació de la dignitat d'una persona, major maldat hi ha en el comportament. 

* Resulta especialment odiós el dolor que pot evitar-se i que no evitem. 

* Qui ens terroritza està limitant brutal i injustament les nostres possibilitats vitals. 

* Mai es pot demostrar la no existència d'alguna cosa. 

* Són dolents els sentiments que dificulten la pròpia vida o la vida dels altres. 

Podem dir que són dolents els sentiments que: 

- anul·len la llibertat (l'odi, l'obsessió amorosa) 

- els que provoquen comportaments indesitjables (l'agressivitat), i 

- els que no són adequats a el valor present (la ingratitud, la sospita infundada, la gelosia) 

 

Extret de l'entrevista a professor Piñuel per J.F. González, per "Muface": 

Com és la víctima? 

Qualsevol persona pot ser objecte d'assetjament psicològic al llarg de la seva vida laboral. Ara 
bé, hi ha individus que són més susceptibles d'assetjament, en la mesura que són percebuts com 
més ingenus, bonassos o vulnerables que altres; o són subjectes que no solen plantar cara. 
També pot despertar una situació d'assetjament, per tenir competències o virtuts, de les que no 
té l'assetjador. 

Quins danys pateix la víctima de l’assetjament a la feina? 

Importants seqüeles psíquiques i físiques, estats forts d'ansietat, insomni tardà, dolors 
d'esquena i estats depressius, que poden acabar amb una baixa laboral. 
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