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• Projektowanie komunikatów werbalnych i przekazów pozawerbalnych
• Warsztat hipnotyzera: okreœlenie predykatów odbiorcy
• Wprowadzanie zmian w ¿ycie jednej osoby oraz ca³ych rodzin

Jak formowaæ zachowania innych i osi¹gaæ za³o¿one cele?
W tej ksi¹¿ce Richard Bandler i John Grinder – ojcowie NLP (neurolingwistycznego
programowania™) – opisuj¹ krok po kroku proces celowego zmieniania ludzkiej
psychiki. Nazywaj¹ po imieniu to, co wielu psychologów uznaje za nieuchwytne.
W drugiej czêœci Struktury magii twórcy skupili siê na procesie komunikacji oraz
zjawisku zmiany. Zajmuj¹ siê metataktykami pojawiaj¹cymi siê w czasie rozmów,
szyfrowaniem i deszyfrowaniem komunikatów oraz reakcjami poszczególnych grup
ludzi na niespójnoœci. Bior¹ na warsztat ka¿d¹ mo¿liwoœæ przekazywania wiadomoœci
– wizualn¹, s³uchow¹ oraz wspóln¹ dla obu tych zmys³ów. Udowadniaj¹, ¿e
odpowiednio u¿yta niepoprawnoœæ semantyczna mo¿e wywo³aæ poprawny skutek.
Autorzy zabior¹ Ciê te¿ na wy¿szy poziom stosowania zdobyczy NLP. Poka¿¹, jak
w sposób delikatny, ale efektywny wp³ywaæ na przeprowadzanie zmian
w dysfunkcyjnych rodzinach. Jak identyfikowaæ problemy, które w nich istniej¹,
i skutecznie ingerowaæ w toksyczne relacje, by zaczê³y one przypominaæ obraz idealny.
Uwaga! To naprawdê zaawansowana szko³a jazdy!
Kluczowe zagadnienia omawiane ksi¹¿ce to:
• praca nad jêzykiem, dopasowywanie go do odbiorcy i stosowanie komunikatów
wielokrotnych,
• identyfikacja niespójnoœci odbiorcy i sortowanie ich,
• magiczne chwyty: czytanie w myœlach i bezb³êdne wykorzystywanie zwi¹zków
przyczynowo-skutkowych,
• prowadzenie terapii rodzinnych i indywidualnych.
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Komunikaty przekazywane
za porednictwem wszystkich
kanaów wyjciowych
akceptowane jako istotne
reprezentacje pacjenta.

Rozrónienie midzy poziomem
relacji i poziomem treci.
Poziom relacji, rozumiany jako
metakomunikat w stosunku
do poziomu treci, staje si
w rezultacie komunikatem
istotnym.

Brak akceptacji dla ogranicze
integracji czci osobowoci
pacjenta reprezentowanych
przez sprzeczne
parakomunikaty.

Akceptacja ograniczenia
integracji czci osobowoci
— wszelkie próby integracji
czci reprezentowanych przez
poziomy relacji i treci stanowi
naruszenie teorii typów
logicznych.

Przedstawimy teraz strategi wykorzystania niespójnoci pacjenta
jako podstawy rozwoju i zmiany.

OGÓLNA STRATEGIA
REAGOWANIA NA NIESPÓJNO 
Gdy pacjent komunikuje si w sposób niespójny, przedstawiajc
zestaw niedopasowanych parakomunikatów, terapeuta staje przed
koniecznoci podjcia decyzji natury egzystencjalnej. Dziaania
podejmowane w reakcji na niespójno bd mie niezwykle istotny
wpyw na przysze dowiadczenia pacjenta.
Zadaniem terapeuty jest udzielenie pomocy pacjentowi w przeprowadzeniu zmiany. Musi zintegrowa jego pozostajce w konflikcie paszczyzny osobowoci, musi zlikwidowa niespójno wysysa-
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jc z niego energi, blokujc uzyskanie tego, na czym mu zaley,
sabotujc moliwo osigni . Zazwyczaj pacjent borykajcy si
z tym problemem dysponuje co najmniej dwoma niezgodnymi modelami lub mapami wiata. Niemniej posuguje si nimi, co sprawia, e jego zachowanie samo w sobie jest sprzeczne. Integracja
to proces, za pomoc którego pacjent tworzy nowy model wiata
obejmujcy dotychczas niezgodne modele. Zaczynaj one funkcjonowa w sposób skoordynowany, wspierajc pacjenta w uzyskiwaniu tego, na czym mu zaley w yciu.
Ogólna strategia integracji zostaa opisana w pierwszej czci
Struktury magii (rozdzia 6, str. 28 – 29):
Róne fragmenty struktury odniesienia danej osoby mona wyrazi za pomoc rónych systemów reprezentacji. […] fragment
struktury odniesienia przedstawiony przez jeden system reprezentacji moe nie pasowa do fragmentu struktury odniesienia
wyraonego za pomoc drugiego systemu reprezentacji. O tej
sytuacji mówimy, e jest to podwójny niespójny komunikat lub
zachodzi sprzeczno czy komunikacja sprzeczna. […] Jedna
z najbardziej zuboajcych sytuacji zdarzajcych si w trakcie
naszej pracy terapeutycznej zachodzi wtedy, kiedy pacjent utrzymuje sprzeczne z sob fragmenty swojej struktury odniesienia.
Zazwyczaj przybieraj one posta dwóch sprzecznych uogólnie
odnoszcych si do tego samego obszaru zachowania. Najczciej
dzieje si tak, e osoba majca w swojej strukturze odniesienia
niespójne uogólnienia doznaje uczucia sparaliowania, dogbnej
dezorientacji lub oscyluje pomidzy dwiema niespójnymi formami zachowania. […]
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Caociowa strategia przyjta przez terapeut okrelona zostaa
w sposób wyranie sformuowany przez metamodel. Miao to
na celu zakwestionowanie i poszerzenie zuboonych fragmentów
modelu pacjenta. Zwyczajowo proces ten przybiera posta albo
odzyskiwania (odgrywanie), albo tworzenia (fantazja kierowana)
paradoksów terapeutycznych, czyli struktury odniesienia, która
kwestionuje ograniczajce uogólnienia w modelu pacjenta. W tym
przypadku sprzeczna komunikacja sama w sobie wskazuje na
dwa fragmenty niespójnej struktury odniesienia danej osoby, dwa
uogólnienia mogce posuy za przeczce sobie nawzajem struktury odniesienia. Strategia terapeuty polega na tym, eby je
skonfrontowa . Mona to osign w sposób jak najbardziej bezporedni, w drodze sprowadzenia uogólnie do tego samego systemu reprezentacji.7
W szczególnoci strategia pracy z niespójnoci obejmuje trzy
etapy:
1. Identyfikacja niespójnoci pacjenta
2. Sortowanie niespójnoci pacjenta
3. Integracja niespójnoci pacjenta
Te trzy etapy maj oczywicie charakter orientacyjny, podobnie
jak wszystkie modele. Niekiedy zdarza si, e nie wystpuj one
w penej postaci, czsto te nie mona ich wyranie rozróni , poniewa przenikaj si wzajemnie. Okazay si jednak (a wymaga si
tego od kadego skutecznego modelu) uytecznym sposobem organizowania dowiadcze terapeutycznych.
7

Na podstawie ksiki, Struktura magii: ksztatowanie ludzkiej psychiki, czyli
wicej ni NLP, w przekadzie Joanny Krzemie-Rusche.
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Krótko mówic, terapeuta ma pomóc pacjentowi osign spójno . Aby czytelnik móg ledzi opis tego procesu, zamiecilimy
minisowniczek.
Minisowniczek
Spójno /niespójno — terminu spójno uywa si do opisu sytuacji, w której wszystkie kanay wyjciowe komunikujcej si osoby,
a wic postawa, gesty, ton gosu, szybko mówienia i sowa,
reprezentuj lub przekazuj ten sam lub zgodny komunikat. Opisy
dowiadcze osób obcujcych ze spójn istot ludzk dotycz
zwykle jej niezwykej osobowoci — uwaa si, e taka osoba
„wie, o czym mówi”, jest charyzmatyczna, dynamiczna i ma wiele
innych cudownych zalet. Dwa nadzwyczajne przykady, które
przychodz nam do gowy, to ludzie, którzy wypracowali w sobie
t zdolno zachowywania spójnoci: znana terapeutka rodzinna
Virginia Satir i Rudolf Nuriejew, jeden z najsawniejszych na
wiecie tancerzy.
Czowiek niespójny z kolei przedstawia za porednictwem
kanaów wyjciowych niepasujce do siebie, niezgodne komunikaty. Dla osób postronnych jawi si jako czowiek chaotyczny —
nie wie, czego naprawd chce, jest peen sprzecznoci, niegodny
zaufania i niezdecydowany.
Terminy spójny i niespójny mona stosowa zarówno w odniesieniu do komunikatów, jak i do ich nadawców. Komunikaty niezgodne i niepasujce do siebie uznamy za niespójne, komunikaty
dopasowane bdziemy uwaa za spójne. Terminy spójny i niespójny mog by take stosowane w odniesieniu do reprezentacji
tworzonych w rónych systemach — uywa si wówczas tych
samych kryteriów, co opisane powyej.
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Metakomunikat/parakomunikat — termin metakomunikat stosowany
jest w analizie relacji midzy komunikatami A i B. Komunikat
A jest metakomunikatem w stosunku do komunikatu B, jeeli
i tylko jeeli:
(a) zarówno A, jak i B s komunikatami nalecymi do tego
samego systemu reprezentacji lub do tego samego kanau
wyjciowego;
(b) A jest komunikatem dotyczcym B (lub równowanie: A obejmuje swoim zakresem B).
Jeeli na przykad komunikatem B jest zdanie Jestem wcieky,
to komunikat A bdzie uwaany za metakomunikat w stosunku
do B, gdy A bdzie zdaniem Obawiam si, e jestem wcieky.
Termin parakomunikat stosowany jest w odniesieniu do dwóch
lub wikszej liczby komunikatów wyraanych jednoczenie
w rónych systemach reprezentacji lub (czciej) w rónych
kanaach wyjciowych. Parakomunikaty mog by wzajemnie
spójne lub wzajemnie niespójne. Jeeli na przykad kobieta wypowiada zdanie Jestem smutna, mówic gono i tak, jakby komu
grozia, komunikaty reprezentowane przez sowa Jestem smutna
i ton gosu s parakomunikatami — w tym przypadku niespójnymi. Parakomunikaty s zawsze komunikatami nalecymi do
tego samego poziomu logicznego, ale wyraanymi w rónych
systemach reprezentacji lub w rónych kanaach wyjciowych.
Niesprzeczny/sprzeczny — termin niesprzeczny stosowany jest
w odniesieniu do dwóch lub wikszej liczby komunikatów nalecych do tego samego typu logicznego (wyraanych za porednictwem tego samego systemu reprezentacji lub kanau wyjcio-
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wego), które s zgodne — mog by jednoczenie prawdziwe.
Na przykad stwierdzenia:
Jestem godny.
oraz
Chce mi si je .
— s komunikatami niesprzecznymi.
Termin sprzeczny stosowany jest w odniesieniu do dwóch lub
wikszej liczby komunikatów nalecych do tego samego typu
logicznego (wyraanych za porednictwem tego samego systemu
reprezentacji lub kanau wyjciowego), które s niezgodne — nie
mog by jednoczenie prawdziwe. Do przykadów zaliczy
mona dowolne zdanie i jego zaprzeczenie. Zdania:
Jestem godny.
i
Nie jestem godny.
— s wanie tak par.
Kategoria Satir — Virginia Satir zidentyfikowaa cztery kategorie
komunikacyjne, obejmujce róne zbiory postaw, gestów, odczu
cielesnych i regu skadniowych, stosowanych w sytuacji stresu.
(1) Uspokajacz
W sowach — zgadza si („Cokolwiek powiesz, bdzie w porzdku. Jestem tu tylko po to, by Ci uszczliwia ”).
Ciao — uspokaja („Jestem bezradny”).
Wntrze — („Czuj si tak, jakby mnie nie byo; bez niego
jestem martwy. Jestem bezwartociowy”).
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Uspokajacz zawsze mówi w sposób pochlebczy, starajc si
sprawia przyjemno , przeprasza i niezalenie od wszystkiego, nigdy nie kwestionowa wypowiedzi rozmówcy. To
potakiwacz. Rozmawia tak, jak gdyby nie by w stanie zrobi
niczego dla siebie; zawsze musi zyska czyj aprobat. Jeli
odgrywasz t rol chocia przez minut, zaczynasz odczuwa
mdoci i chce Ci si wymiotowa .
Spor pomoc w dobrym odgrywaniu roli uspokajacza jest
mylenie o sobie jako o czowieku niewiele wartym. Przepenia Ci szczcie tylko dlatego, e kto pozwoli Ci je . Kademu jeste winien wdziczno i naprawd ponosisz odpowiedzialno za wszystkie sprawy, które tocz si le. Wiesz,
e mógby powstrzyma deszcz, gdyby uy umysu, ale
niestety, pomylie kolejk, kiedy rozdawano mózgi. Oczywicie odczuwasz wdziczno za kadym razem, gdy kto
zechce si do Ciebie odezwa , niezalenie od tego, co mówi
czy jak to mówi. No bo kim Ty waciwie jeste, eby móg
kogokolwiek o cokolwiek prosi ? Poza tym, jeeli tylko
bdziesz wystarczajco grzeczny, dostaniesz wszystko, czego
potrzebujesz.
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Bd najbardziej ckliw, cierpitnicz, sualcz osob, jak
jeste w stanie sobie wyobrazi . Myl o sobie jak o czowieku,
który cay czas przyklka na jedno kolano, nieco si chwiejc
i wycigajc do w bagalnym gecie. Nie zapomnij podnie gowy tak, by rozbolaa Ci szyja i oczy — postaraj si
dosta cikiej migreny tak szybko, jak to tylko moliwe.
Gdy rozmawiasz z kim, przyjmujc t pozycj, Twój gos
staje si jkliwy i piskliwy, poniewa utrzymujesz ciao w tak
obnionej pozycji, e nie masz do powietrza, eby mówi
penym gosem. Bdziesz odpowiada „tak” na wszystko, niezalenie od tego, co bdziesz czu czy myle . Uspokajacz
przyjmuje pozycj ciaa pasujc do uspokajajcej odpowiedzi.
(2) Obwiniacz
W sowach — nie zgadza si („Nigdy niczego nie robisz dobrze. Co si z Tob dzieje?”).
Ciao — obwinia („Ja tu jestem szefem”).
Wntrze („Jestem samotny i nic mi si nie udaje”).
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Obwiniacz to besserwisser, dyktator, szef. Dziaa w sposób
wadczy, zdaje si mówi : „Gdyby nie Ty, wszystko szoby
dobrze”. Odczuwa napicie mini i organów. Jednoczenie
wzrasta mu cinienie krwi. Gos ma ciki, napity, czsto
wypowiada si ostro i gono. Tyranizuje, sprowadza do parteru wszystkich i wszystko.
Aby wczu si w t rol, wyobra sobie, e wycigasz palec
w oskarajcym gecie, a kad wypowied zaczynasz od sów:
„Nigdy tego nie robisz...”, „Zawsze to robisz...”, „Dlaczego
Ty zawsze...” albo „Dlaczego Ty nigdy...” i tak dalej. Nie
przejmuj si odpowiedzi. Nie ma znaczenia. Obwiniacz jest
bardziej zainteresowany szarogszeniem si ni faktycznym
zdobyciem jakichkolwiek informacji.
Niezalenie od tego, czy zdajesz sobie z tego spraw, czy
nie, gdy obwiniasz, wdychasz mae hausty powietrza albo
wstrzymujesz oddech, poniewa masz bardzo napite minie
garda. Czy widziae kiedy pierwszej klasy obwiniacza —
czowieka z wybauszonymi oczami, napronymi miniami
szyi i wydtymi nozdrzami, czerwieniejcego, z gosem, który
przypomina dwik towarzyszcy przerzucaniu wgla opat?
Wyobra sobie, e stoisz, trzymajc jedn rk opart o biodro, drug wycigajc przed siebie, kierujc palec wskazujcy
w stron rozmówcy. Twarz masz wykrzywion, usta zacinite,
a nozdrza wydymaj si, gdy wrzeszczysz, wyzywasz i krytykujesz wszystko, co kiedykolwiek ujrzao wiato dzienne.
(3) Rachmistrz
W sowach — hiperrozsdny („Gdyby si temu uwanie przyjrze , mona by zauway strudzone prac rce jednej
z obecnych osób”).
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Ciao — kalkuluje („Jestem spokojny, chodny i opanowany”).
Wntrze („Czuj si bezbronny”).
Rachmistrz postpuje poprawnie i bardzo rozsdnie, jest
spokojny i opanowany. Mona by go porówna do komputera
lub sownika. Jego ciao jest suche, nie wyraa emocji. Gos
ma monotonny, a sowami czsto wpywa na przestwór oceanu
abstrakcji.
Gdy jeste rachmistrzem, uywaj najduszych sów, jakie
znasz, nawet jeeli nie jeste pewien ich znaczenia. Przynajmniej zabrzmisz inteligentnie. Po jednym akapicie i tak
nikt nie bdzie Ci sucha . Aby naprawd wczu si w t
rol, wyobra sobie, e Twój krgosup jest dugim, cikim,
stalowym prtem sigajcym od poladków do karku, a wokó
szyi masz ciasny, elazny konierz. Staraj si utrzymywa
wszystko wokó siebie w moliwie jak najwikszym bezruchu — w tym take usta. Bdzie Ci bardzo trudno powstrzyma donie od gestykulowania, ale daj z siebie wszystko.
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Gdy kalkulujesz, Twój gos w sposób naturalny zaczyna
przypomina ton zombie, poniewa od czaszki w dó niczego nie odczuwasz. Twój umys koncentruje si na utrzymaniu bezruchu, a Ty sam jeste bardzo zajty dobieraniem
waciwych sów. Nigdy nie powiniene przecie popenia
adnych bdów. Smutne jest to, e rola ta wydaje si idealnym celem dla wielu osób: „Wypowiadaj waciwe sowa,
nie okazuj adnych uczu , nie reaguj”.
(4) Rozpraszacz
Sowa — nieistotne (sowa nie maj sensu).
Ciao — powyginane i nieobecne, przebywa gdzie indziej.
Wntrze („Nikogo to nie obchodzi. Nie ma tu dla mnie
miejsca”).
Nic, co mówi lub robi rozpraszacz, nie jest w aden sposób zwizane z tym, co mówi lub robi ktokolwiek inny. On
nigdy nie odpowiada na temat. Wewntrz jest skoowany.
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Gos moe mie piewny, ale czsto intonacja nie pasuje
do sów — wznosi si lub opada bez powodu. Czowiek ten
na niczym si nie skupia.
Gdy grasz t rol, wyobra sobie, e jeste nieustannie
toczc si, wypuk pokrywk, która nigdy nie wie, dokd
zmierza, ani zdaje sobie sprawy, kiedy dotrze do celu. Jeste
zbyt zajty poruszaniem ustami, rkami, nogami. Upewnij
si, e mówic, nigdy nie nawizujesz do tematu. Ignoruj
wszystkie pytania, a od czasu do czasu zadawaj wasne, cakowicie niezwizane z omawianym zagadnieniem. Zdejmuj
z ubra rozmówców niewidzialne paprochy i rozwizuj sobie sznurowada.
Pomyl sobie, e Twoje ciao przemieszcza si we wszystkich kierunkach jednoczenie. Zewrzyj kolana, przesadnie
je wyginajc, a jednoczenie wypnij poladki i skieruj rce
w przeciwne strony. Z pocztku odgrywanie tej roli sprawia
ulg, ale po kilku minutach pojawia si straszliwa samotno
i bezcelowo .
W ramach wiczenia przybierz cztery opisane powyej
postawy, wytrzymaj przez minut i zobacz, co zacznie si
z Tob dzia . Poniewa wiele osób jest nieprzyzwyczajonych
do odczuwania reakcji wasnego ciaa, pocztkowo moe Ci
si wydawa , e jeste zajty myleniem i niczego nie odczuwasz. Poczekaj chwil, a doznasz wewntrznych odczu , których dowiadczae wczeniej wiele razy. Gdy znów staniesz
si sob, poczujesz spokój i odzyskasz swobod ruchów,
zorientujesz si, e Twoje odczucia ulegy zmianie.
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Takich wanie sposobów komunikacji uczymy si we
wczesnym dziecistwie. Gdy dziecko próbuje znale drog
w skomplikowanym i czsto przeraajcym wiecie, wykorzystuje jedn z opisanych powyej metod komunikacji. Po wystarczajco dugim jej stosowaniu nie jest w stanie odróni
swoich reakcji od poczucia wasnej wartoci ani od swojej
osobowoci.
Przyjmowanie którejkolwiek z opisanych postaw sprawia, e poczucie wasnej wartoci staje si jeszcze nisze,
a w naszym garnku ubywa duchowej strawy. Równie postawy
przewaajce w spoeczestwie wzmacniaj takie sposoby
komunikowania si — wielu z nich uczymy si ju u mamy
na kolanach:
„Nie narzucaj si; prosi o co dla siebie to przejaw egoizmu” (uspokajacz);
„Nie pozwól, eby ktokolwiek Ci upokarza. Nie bd
tchórzem!” (obwiniacz);
„Nie bd taki powany. Daj spokój! Kto by si przejmowa?” (rozpraszacz).
(Peoplemaking, s. 63 – 72;
Science and Behavior Books)
Na koniec chcielibymy doda do stworzonego przez Satir opisu
kadej postawy zbiór korelatów skadniowych, które, jak wynika
z naszych obserwacji, zwykle im towarzysz:
Kategoria Satir nr 1 — Uspokajacz
Stosowanie kwalifikatorów: jeeli, tylko, zaledwie, nawet itp.
Stosowanie trybu przypuszczajcego czasowników: mógbym,
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zrobibym itp. Naruszanie poprawnoci semantycznej typu
czytanie w mylach.
Kategoria Satir nr 2 — Obwiniacz
Stosowanie kwalifikatorów uniwersalnych: wszystko, kady,
dowolny, za kadym razem itp. Stosowanie pyta negatywnych: Dlaczego tego nie robisz? Jak to nie moesz? Naruszanie poprawnoci semantycznej typu przyczyna – skutek.
Kategoria Satir nr 3 — Rachmistrz
Usuwanie podmiotów wyraanych za pomoc zaimków osobowych w zdaniach takich jak „(Ja) widz, e...” — „Jak wida ...”. Stosowanie rzeczowników bez skonkretyzowanych
wskaników odniesienia (kto, ludzie) i zda bezpodmiotowych
(z uyciem czasowników mona, naley itp). Stosowanie nominalizacji: frustracja, stres, napicie itp.
Kategoria Satir nr 4 — Rozpraszacz
Kategoria ta wie si z szybkim przeczaniem si midzy
pierwszymi trzema. Charakterystyczna dla tej kategorii skadnia to gwatowne przeskoki midzy wymienionymi powyej
wzorcami syntaktycznymi. Pacjent reprezentujcy t kategori rzadko uywa w swoich wypowiedziach zaimków odnoszcych si do czci zda i pyta terapeuty.

Etap 1.
Identyfikacja niespójnoci pacjenta
Podstaw pracy terapeuty jest umiejtno rozpoznawania niespójnoci w komunikacji pacjenta. Za kadym razem, gdy pacjent wyraa
siebie, uywa kanaów wyjciowych. W rezultacie terapeuta musi si
zmierzy z komunikatem lub zbiorem komunikatów. Jak wspomnielimy wczeniej, kady kana wyjciowy jest nonikiem jednego
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komunikatu — komunikaty przedstawiane jednoczenie nazywane
s parakomunikatami. Kady parakomunikat stanowi istotn reprezentacj pacjenta w danym momencie. Jeeli kady kana wyjciowy
jest nonikiem takiego samego komunikatu, mówimy o spójnoci
pacjenta i zestawu parakomunikatów. Jeeli jeden lub wiksza liczba
kanaów wyjciowych jest nonikiem parakomunikatu, który jest niedopasowany do parakomunikatu przekazywanego za porednictwem
innego kanau wyjciowego, mamy do czynienia z niespójnoci.
Warunkiem wykrycia przez terapeut niespójnoci u pacjentów
jest umiejtno wykorzystywania wasnych wejciowych kanaów
sensorycznych bez wywoywania halucynacji. W szczególnoci terapeuta moe nauczy si rozpoznawa parakomunikaty przedstawiane za pomoc postaw, gestów i ruchów. Terapeuta moe uy
obu oczu i obydwu doni, a take innych czci ciaa, eby przypatrywa si ciau pacjenta i dotyka go. Suchowy kana wejciowy
moe posuy do wsuchiwania si w wytwarzane przez pacjenta
dwiki. Terapeuta przeprowadza kontrole zarówno w obrbie kadego kanau wyjciowego z osobna, jak i porównujc je z sob, by
stwierdzi , czy otrzymywane parakomunikaty s dopasowane.
Na przykad w obrbie suchowego kanau wejciowego terapeuta
sprawdza wypowiadane przez pacjenta sowa, porównujc je z tonem
gosu lub z tempem relacji. Jeeli terapeuta stwierdzi, e trzy komunikaty przekazywane za porednictwem wejciowego kanau suchowego s do siebie dopasowane, sprawdzi nastpnie ich spójno ,
porównujc je z parakomunikatami otrzymywanymi za pomoc wzrokowego i kinestetycznego kanau wejciowego.
Opisywane przez nas rozrónienia nie s wszystkimi moliwymi,
jakich mog dokonywa istoty ludzkie — na przykad jzyk, ton
gosu i tempo mówienia nie s jedynymi czy nawet najwaniejszymi
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cechami suchowego kanau wejciowego, które jest w stanie wyróni terapeuta. Identyfikujemy tutaj tylko niektóre rozrónienia,
które okazay si uyteczne zarówno w naszej pracy, jak i w trakcie szkole, których uczestnicy mieli sta si wykwalifikowanymi
terapeutami.
Dowiadczeni terapeuci rzadko wiadomie przeprowadzaj kontrole najpierw w obrbie poszczególnych kanaów wejciowych,
a nastpnie midzy nimi, by stwierdzi , czy pacjent komunikuje
si w sposób spójny. W trakcie seminariów szkoleniowych dla terapeutów zdalimy sobie spraw, e osoby zdobywajce kwalifikacje
terapeuty pocztkowo polegaj na niewielu rozrónieniach w jednym lub w wikszej liczbie systemów wejciowych. Dokonuj wówczas takich rozrónie w sposób bardzo wiadomy. Jednake po
upywie stosunkowo krótkiego czasu takie systematyczne sprawdzanie kilku rozrónie w jednym lub w wikszej liczbie kanaów wejciowych zaczyna by wykonywane poza wiadomoci — mimo
to zachowanie nadal nosi cechy systematycznoci, tzn. uczestnicy
szkole nadal konsekwentnie wykrywaj sprzeczne parakomunikaty.
Innymi sowy, mimo e nie przeprowadzaj ju wiadomych kontroli sprzecznoci komunikatów, nadal widz, sysz i czuj niespójnoci. Zazwyczaj po opanowaniu takich pierwszych rozrónie i wyparciu ich poza wiadomo zaczynaj sysze , widzie i odczuwa
rozrónienia, które umoliwiaj im dokonywanie jeszcze bardziej
subtelnych ocen spójnoci komunikacji pacjenta.
Chcemy jeszcze raz podkreli , e terapeuta na tym etapie pracy
nad niespójnociami nie podejmuje prób zinterpretowania lub zrozumienia znaczenia parakomunikatów tworzonych przez pacjenta
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w procesie komunikacji, ale przeprowadza proste porównania
spójny – niespójny, analizujc odbierane parakomunikaty.8
Z tego, co wiemy, terapeuci nie s w stanie nauczy si wykrywania niespójnoci w komunikacji pacjenta inaczej ni poprzez rozwijanie umiejtnoci patrzenia, syszenia i odczuwania. Gdy terapeuta nauczy si swobodnie akceptowa za porednictwem swoich
kanaów wejciowych parakomunikaty przedstawiane przez pacjenta
i porównywa je pod wzgldem spójnoci, znajdzie si na dobrej
drodze do zostania fachowcem. W trakcie seminariów szkoleniowych
dla terapeutów opracowalimy kilka specjalnych technik, które ich
uczestnicy uznali za uyteczne. S to po prostu szczególne przypadki ogólnych regu, które ju przedstawilimy — nic nie zastpi
praktycznego treningu. Poniej przedstawiamy trzy z takich szczególnych przypadków.
Przypadek I — „Ale”
Niekiedy, gdy pacjent wypowiada jakie zdanie, terapeuta podejrzewa, e usysza niespójno , ale nie jest tego pewien. Jednym
z najczstszych tego rodzaju przypadków jest sytuacja, w której
pacjent mówi:
Naprawd chc zmieni to, jak zachowuj si w miejscach
publicznych.

8

W peni akceptujc cao zachowania pacjenta, terapeuta unika oporu i cakowicie
wykorzystuje umiejtnoci pacjenta, udzielajc mu pomocy w procesie zmiany.
Zalecamy zapoznanie si z doskona prac dr. Miltona H. Ericksona, w której
przedstawiono przykady wykorzystania wszystkich zachowa pacjenta (Advanced
Techniques of Hypnosis and Therapy, red. J. Haley, Grune and Straton, 1967;
R. Bandler, J. Grinder, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson,
Meta-Publications, 1975).

78

Niespójno

Tak naprawd nie chc i na to przyjcie.
Naprawd chc dzi i z nim do teatru.
W wielu jzykach, gdy wypowiadane jest zdanie oznajmujce, intonacja gosu najpierw wznosi si (antykadencja), a póniej stopniowo
opada (kadencja). W zdaniach pytajcych kadencja nie wystpuje.
Powiedz nastpujce dwa zdania gono i wsuchaj si w rónice
w intonacji pod koniec wypowiedzi:
Wyjd z domu dokadnie o pónocy.
oraz
Czy chcesz wyj z domu dokadnie o pónocy?
Teraz jeszcze raz przeczytaj na gos pierwszy zestaw zda, wznoszc nieco intonacj pod koniec wypowiedzi — nie tak wyranie jak
w przypadku pytania, ale nie dopu , by intonacja opada tak jak
w przypadku zda oznajmujcych. Uwanie suchaj samego siebie.
Jeeli uye waciwego wzorca intonacyjnego (nieznaczne podniesienie tonu pod koniec), dowiadczysz czego, co mona nazwa
„prawie niespójnoci”. Osoby, które najbardziej ceni suchowy
system reprezentacji, w istocie usysz w umyle dodatkowe sowo —
bdzie to sowo ale. Jest to podstawa dowiadczenia „prawie niespójnoci”. Nieznaczne podniesienie intonacji pod koniec tej specjalnej klasy zda zwanych ukrytymi implikacjami (szerzej zostay
one omówione w rozdziale 4. pierwszej czci Struktury magii) sygnalizuje suchaczowi, e zdanie nie jest kompletne. Zawsze, gdy
jako terapeuta znajdziesz si w podobnej sytuacji, po prostu pochyl
si, ostronie przyjrzyj si pacjentowi i powiedz sowo ale. Nastpnie
poczekaj, a pacjent dokoczy zdanie, którego cz pierwotnie
pomin. Wyglda to tak:
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Pacjent: Naprawd chc zmieni to, jak zachowuj si w miejscach publicznych.
Terapeuta: Ale...
Pacjent: ...ale obawiam si, e ludzie nie bd na mnie zwraca
uwagi.
Tego rodzaju wymiana zda stwarza doskona okazj do treningu
kanaów wejciowych, ukierunkowanego na dostrzeganie rónic
w komunikacji pacjenta. Zazwyczaj postawa pacjenta, jego gesty,
ton, szybko mówienia i skadnia bd zdecydowanie inne w trakcie
wypowiadania pierwszej czci zdania, zanim terapeuta wypowie
sowo ale, ni w trakcie wypowiadania drugiej czci zdania, po tym
jak powie ale. Innymi sowy, pacjent wyrazi dwa róne modele
wiata — jeden zwizany z pierwsz czci zdania, drugi zwizany
z czci kocow.
Przypadek II — Metapytanie
Kolejn powszechn sytuacj, której zrozumienie pomoe terapeutom w nauce rozpoznawania zmian lub rónic w komunikacji
pacjenta, jest przypadek, który nazwalimy metapytaniem. Oto
przykad:
Pacjent: Moja praca strasznie mnie denerwuje.
Terapeuta: Tak, a co powiesz o swoim zdenerwowaniu?
Pacjent: Zdenerwowanie sprawia, e si boj.
Pytanie to jest czsto stosowane przez Virgini Satir w jej terapii
dynamicznej — opisuje je jako doskonay sposób na popraw samooceny pacjenta (tego, co pacjent odczuwa w stosunku do swoich odczu ) i zwikszenie jego zdolnoci do radzenia sobie z problemami.
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Opisywana wymiana zda zwykle wie si z radykaln zmian
parakomunikatów pacjenta w kadym kanale wyjciowym — s inne
w przypadku pierwszego zdania dotyczcego emocji i inne w przypadku odpowiedzi na metapytanie terapeuty dotyczce emocji zwizanych z emocjami, co oznacza nastpny poziom logiczny. Wrócimy
do tego przykadu w czci dotyczcej integracji, aby zademonstrowa skuteczne sposoby, dziki którym terapeuta radzi sobie z rónymi poziomami osobowoci pacjenta istniejcymi jako róne typy
logiczne — gdy jedna ma charakter „meta” w stosunku do drugiej.
Przypadek III — Anatomiczna podstawa niespójnoci
U znacznej wikszoci praworcznych istot ludzkich funkcja jzykowa zlokalizowana jest w lewej pókuli mózgu. Ta asymetria jest
by moe najpowszechniej akceptowan z domniemanych rónic
midzy obiema pókulami. Fascynujce doniesienia dotyczce moliwoci niezalenego dziaania kadej pókuli pochodz z bada
nad ludmi, którym chirurgicznie przecito najwaniejsze poczenie midzy nimi. Cz zaangaowanych w takie operacje lekarzy jest przekonana, e w ich rezultacie operowana osoba uzyskuje
dwie niezalene wiadomoci powizane jedynie w sposób bardzo
wty (patrz: Gazzaniga, Eccles w bibliografii). Gazzaniga zauwaa
(s. 106 – 107):
„W innych przypadkach, w których wola i zamiar jednej pókuli
(zwykle lewej) mogy przeway nad caym systemem motorycznym — antagonistyczne zachowania midzy dwoma poowami
ciaa byy ograniczone do minimum. Pacjent I jednak niekiedy
stwierdza, e jedn rk ciga spodnie, a drug je podciga.
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Pewnego razu chwyci on lew rk i gwatownie ni potrzsn,
podczas gdy prawa do «staraa si» przyj na pomoc onie,
chwytajc lew wojowniczk”.
Dwustronne niespójnoci pojawiaj si w komunikacji wielu
pacjentów, gdy wypowiadane sowa s spójne z parakomunikatami
wyraanymi przez praw stron ciaa, podczas gdy lewa strona
(w przypadku osób praworcznych) przekazuje zestaw parakomunikatów niespójnych z parakomunikatem werbalnym i komunikatami
przekazywanymi przez stron przeciwn. Do czst niespójnoci
jest to, co zwyklimy nazywa sztywnym konierzykiem — sowa
pacjenta i prawa strona jego ciaa przekazuj spójne komunikaty,
podczas gdy lewa rka mocno zaciska si na szyi, blokujc znaczn
cz przepywajcego powietrza. Baczne zwracanie uwagi na parakomunikaty przekazywane za pomoc sów i przez praw stron
ciaa pacjenta i porównywanie ich z parakomunikatami przekazywanymi przez stron lew zapewnia szereg okazji do wyostrzenia
umiejtnoci wykrywania niespójnoci.9
Na koniec fragmentu powiconego identyfikowaniu niespójnoci pacjenta przedstawiamy seri wicze. Ich celem jest uatwienie
rozwoju umiejtnoci zwizanych z wykrywaniem niespójnoci —
jake wanych dla kadego terapeuty doskonalcego umiejtnoci.

9

Bardziej szczegóowy i precyzyjny model identyfikowania i wykorzystywania
zachowa pacjentów oparty na asymetrii pókul mózgowych przedstawiamy
w pracy Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson (1975). Jest to
jeden z obszarów bezporedniego przenikania si psychoterapii i hipnozy.
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