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Komunikaty przekazywane
za po�rednictwem wszystkich
kana�ów wyj�ciowych
akceptowane jako istotne
reprezentacje pacjenta.

Rozró�nienie mi�dzy poziomem
relacji i poziomem tre�ci.
Poziom relacji, rozumiany jako
metakomunikat w stosunku
do poziomu tre�ci, staje si�
w rezultacie komunikatem
istotnym.

Brak akceptacji dla ogranicze�
integracji cz��ci osobowo�ci
pacjenta reprezentowanych
przez sprzeczne
parakomunikaty.

Akceptacja ograniczenia
integracji cz��ci osobowo�ci
— wszelkie próby integracji
cz��ci reprezentowanych przez
poziomy relacji i tre�ci stanowi�
naruszenie teorii typów
logicznych.

Przedstawimy teraz strategi� wykorzystania niespójno�ci pacjenta
jako podstawy rozwoju i zmiany.

OGÓLNA STRATEGIA
REAGOWANIA NA NIESPÓJNO	�
Gdy pacjent komunikuje si� w sposób niespójny, przedstawiaj�c
zestaw niedopasowanych parakomunikatów, terapeuta staje przed
konieczno�ci� podj�cia decyzji natury egzystencjalnej. Dzia�ania
podejmowane w reakcji na niespójno�	 b�d� mie	 niezwykle istotny
wp�yw na przysz�e do�wiadczenia pacjenta.

Zadaniem terapeuty jest udzielenie pomocy pacjentowi w prze-
prowadzeniu zmiany. Musi zintegrowa	 jego pozostaj�ce w konflik-
cie p�aszczyzny osobowo�ci, musi zlikwidowa	 niespójno�	 wysysa-
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j�c� z niego energi�, blokuj�c� uzyskanie tego, na czym mu zale�y,
sabotuj�c� mo�liwo�	 osi�gni�	. Zazwyczaj pacjent borykaj�cy si�
z tym problemem dysponuje co najmniej dwoma niezgodnymi mo-
delami lub mapami �wiata. Niemniej pos�uguje si� nimi, co spra-
wia, �e jego zachowanie samo w sobie jest sprzeczne. Integracja
to proces, za pomoc� którego pacjent tworzy nowy model �wiata
obejmuj�cy dotychczas niezgodne modele. Zaczynaj� one funkcjo-
nowa	 w sposób skoordynowany, wspieraj�c pacjenta w uzyskiwa-
niu tego, na czym mu zale�y w �yciu.

Ogólna strategia integracji zosta�a opisana w pierwszej cz��ci
Struktury magii (rozdzia� 6, str. 28 – 29):

Ró�ne fragmenty struktury odniesienia danej osoby mo�na wy-
razi	 za pomoc� ró�nych systemów reprezentacji. […] fragment
struktury odniesienia przedstawiony przez jeden system repre-
zentacji mo�e nie pasowa	 do fragmentu struktury odniesienia
wyra�onego za pomoc� drugiego systemu reprezentacji. O tej
sytuacji mówimy, �e jest to podwójny niespójny komunikat lub
zachodzi sprzeczno�	 czy komunikacja sprzeczna. […] Jedna
z najbardziej zubo�aj�cych sytuacji zdarzaj�cych si� w trakcie
naszej pracy terapeutycznej zachodzi wtedy, kiedy pacjent utrzy-
muje sprzeczne z sob� fragmenty swojej struktury odniesienia.
Zazwyczaj przybieraj� one posta	 dwóch sprzecznych uogólnie�
odnosz�cych si� do tego samego obszaru zachowania. Najcz��ciej
dzieje si� tak, �e osoba maj�ca w swojej strukturze odniesienia
niespójne uogólnienia doznaje uczucia sparali�owania, dog��bnej
dezorientacji lub oscyluje pomi�dzy dwiema niespójnymi for-
mami zachowania. […]



Struktura magii. Kszta�towanie ludzkiej psychiki, czyli wi�cej ni� NLP

64

Ca�o�ciowa strategia przyj�ta przez terapeut� okre�lona zosta�a
w sposób wyra�nie sformu�owany przez metamodel. Mia�o to
na celu zakwestionowanie i poszerzenie zubo�onych fragmentów
modelu pacjenta. Zwyczajowo proces ten przybiera posta	 albo
odzyskiwania (odgrywanie), albo tworzenia (fantazja kierowana)
paradoksów terapeutycznych, czyli struktury odniesienia, która
kwestionuje ograniczaj�ce uogólnienia w modelu pacjenta. W tym
przypadku sprzeczna komunikacja sama w sobie wskazuje na
dwa fragmenty niespójnej struktury odniesienia danej osoby, dwa
uogólnienia mog�ce pos�u�y	 za przecz�ce sobie nawzajem stru-
ktury odniesienia. Strategia terapeuty polega na tym, �eby je
skonfrontowa	. Mo�na to osi�gn�	 w sposób jak najbardziej bez-
po�redni, w drodze sprowadzenia uogólnie� do tego samego sys-
temu reprezentacji.7

W szczególno�ci strategia pracy z niespójno�ci� obejmuje trzy
etapy:

 1. Identyfikacja niespójno�ci pacjenta

 2. Sortowanie niespójno�ci pacjenta

 3. Integracja niespójno�ci pacjenta

Te trzy etapy maj� oczywi�cie charakter orientacyjny, podobnie
jak wszystkie modele. Niekiedy zdarza si�, �e nie wyst�puj� one
w pe�nej postaci, cz�sto te� nie mo�na ich wyra�nie rozró�ni	, ponie-
wa� przenikaj� si� wzajemnie. Okaza�y si� jednak (a wymaga si�
tego od ka�dego skutecznego modelu) u�ytecznym sposobem organi-
zowania do�wiadcze� terapeutycznych.

                                                          
7 Na podstawie ksi��ki, Struktura magii: kszta�towanie ludzkiej psychiki, czyli

wi�cej ni� NLP, w przek�adzie Joanny Krzemie�-Rusche.
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Krótko mówi�c, terapeuta ma pomóc pacjentowi osi�gn�	 spój-
no�	. Aby czytelnik móg� �ledzi	 opis tego procesu, zamie�cili�my
minis�owniczek.

Minis�owniczek
Spójno�	/niespójno�	 — terminu spójno�	 u�ywa si� do opisu sytu-

acji, w której wszystkie kana�y wyj�ciowe komunikuj�cej si� osoby,
a wi�c postawa, gesty, ton g�osu, szybko�	 mówienia i s�owa,
reprezentuj� lub przekazuj� ten sam lub zgodny komunikat. Opisy
do�wiadcze� osób obcuj�cych ze spójn� istot� ludzk� dotycz�
zwykle jej niezwyk�ej osobowo�ci — uwa�a si�, �e taka osoba
„wie, o czym mówi”, jest charyzmatyczna, dynamiczna i ma wiele
innych cudownych zalet. Dwa nadzwyczajne przyk�ady, które
przychodz� nam do g�owy, to ludzie, którzy wypracowali w sobie
t� zdolno�	 zachowywania spójno�ci: znana terapeutka rodzinna
Virginia Satir i Rudolf Nuriejew, jeden z najs�awniejszych na
�wiecie tancerzy.

Cz�owiek niespójny z kolei przedstawia za po�rednictwem
kana�ów wyj�ciowych niepasuj�ce do siebie, niezgodne komuni-
katy. Dla osób postronnych jawi si� jako cz�owiek chaotyczny —
nie wie, czego naprawd� chce, jest pe�en sprzeczno�ci, niegodny
zaufania i niezdecydowany.

Terminy spójny i niespójny mo�na stosowa	 zarówno w odnie-
sieniu do komunikatów, jak i do ich nadawców. Komunikaty nie-
zgodne i niepasuj�ce do siebie uznamy za niespójne, komunikaty
dopasowane b�dziemy uwa�a	 za spójne. Terminy spójny i nie-
spójny mog� by	 tak�e stosowane w odniesieniu do reprezentacji
tworzonych w ró�nych systemach — u�ywa si� wówczas tych
samych kryteriów, co opisane powy�ej.
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Metakomunikat/parakomunikat — termin metakomunikat stosowany
jest w analizie relacji mi�dzy komunikatami A i B. Komunikat
A jest metakomunikatem w stosunku do komunikatu B, je�eli
i tylko je�eli:

 (a) zarówno A, jak i B s� komunikatami nale��cymi do tego
samego systemu reprezentacji lub do tego samego kana�u
wyj�ciowego;

 (b) A jest komunikatem dotycz�cym B (lub równowa�nie: A obej-
muje swoim zakresem B).

Je�eli na przyk�ad komunikatem B jest zdanie Jestem w�ciek�y,
to komunikat A b�dzie uwa�any za metakomunikat w stosunku
do B, gdy A b�dzie zdaniem Obawiam si�, �e jestem w�ciek�y.

Termin parakomunikat stosowany jest w odniesieniu do dwóch
lub wi�kszej liczby komunikatów wyra�anych jednocze�nie
w ró�nych systemach reprezentacji lub (cz��ciej) w ró�nych
kana�ach wyj�ciowych. Parakomunikaty mog� by	 wzajemnie
spójne lub wzajemnie niespójne. Je�eli na przyk�ad kobieta wy-
powiada zdanie Jestem smutna, mówi�c g�o�no i tak, jakby komu�
grozi�a, komunikaty reprezentowane przez s�owa Jestem smutna
i ton g�osu s� parakomunikatami — w tym przypadku niespój-
nymi. Parakomunikaty s� zawsze komunikatami nale��cymi do
tego samego poziomu logicznego, ale wyra�anymi w ró�nych
systemach reprezentacji lub w ró�nych kana�ach wyj�ciowych.

Niesprzeczny/sprzeczny — termin niesprzeczny stosowany jest
w odniesieniu do dwóch lub wi�kszej liczby komunikatów nale-
��cych do tego samego typu logicznego (wyra�anych za po�red-
nictwem tego samego systemu reprezentacji lub kana�u wyj�cio-
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wego), które s� zgodne — mog� by	 jednocze�nie prawdziwe.
Na przyk�ad stwierdzenia:

Jestem g�odny.

oraz

Chce mi si� je�	.

— s� komunikatami niesprzecznymi.
Termin sprzeczny stosowany jest w odniesieniu do dwóch lub

wi�kszej liczby komunikatów nale��cych do tego samego typu
logicznego (wyra�anych za po�rednictwem tego samego systemu
reprezentacji lub kana�u wyj�ciowego), które s� niezgodne — nie
mog� by	 jednocze�nie prawdziwe. Do przyk�adów zaliczy	
mo�na dowolne zdanie i jego zaprzeczenie. Zdania:

Jestem g�odny.

i

Nie jestem g�odny.

— s� w�a�nie tak� par�.

Kategoria Satir — Virginia Satir zidentyfikowa�a cztery kategorie
komunikacyjne, obejmuj�ce ró�ne zbiory postaw, gestów, odczu	
cielesnych i regu� sk�adniowych, stosowanych w sytuacji stresu.

 (1) Uspokajacz

W s�owach — zgadza si� („Cokolwiek powiesz, b�dzie w po-
rz�dku. Jestem tu tylko po to, by Ci� uszcz��liwia	”).

Cia�o — uspokaja („Jestem bezradny”).

Wn�trze — („Czuj� si� tak, jakby mnie nie by�o; bez niego
jestem martwy. Jestem bezwarto�ciowy”).



Struktura magii. Kszta�towanie ludzkiej psychiki, czyli wi�cej ni� NLP

68

Uspokajacz zawsze mówi w sposób pochlebczy, staraj�c si�
sprawia	 przyjemno�	, przeprasza	 i niezale�nie od wszyst-
kiego, nigdy nie kwestionowa	 wypowiedzi rozmówcy. To
potakiwacz. Rozmawia tak, jak gdyby nie by� w stanie zrobi	
niczego dla siebie; zawsze musi zyska	 czyj�� aprobat�. Je�li
odgrywasz t� rol� chocia� przez minut�, zaczynasz odczuwa	
md�o�ci i chce Ci si� wymiotowa	.

Spor� pomoc� w dobrym odgrywaniu roli uspokajacza jest
my�lenie o sobie jako o cz�owieku niewiele wartym. Przepe�-
nia Ci� szcz��cie tylko dlatego, �e kto� pozwoli� Ci je�	. Ka�-
demu jeste� winien wdzi�czno�	 i naprawd� ponosisz odpo-
wiedzialno�	 za wszystkie sprawy, które tocz� si� �le. Wiesz,
�e móg�by� powstrzyma	 deszcz, gdyby� u�y� umys�u, ale
niestety, pomyli�e� kolejk�, kiedy rozdawano mózgi. Oczy-
wi�cie odczuwasz wdzi�czno�	 za ka�dym razem, gdy kto�
zechce si� do Ciebie odezwa	, niezale�nie od tego, co mówi
czy jak to mówi. No bo kim Ty w�a�ciwie jeste�, �eby� móg�
kogokolwiek o cokolwiek prosi	? Poza tym, je�eli tylko
b�dziesz wystarczaj�co grzeczny, dostaniesz wszystko, czego
potrzebujesz.
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B�d� najbardziej ckliw�, cierpi�tnicz�, s�u�alcz� osob�, jak�
jeste� w stanie sobie wyobrazi	. My�l o sobie jak o cz�owieku,
który ca�y czas przykl�ka na jedno kolano, nieco si� chwiej�c
i wyci�gaj�c d�o� w b�agalnym ge�cie. Nie zapomnij pod-
nie�	 g�owy tak, by rozbola�a Ci� szyja i oczy — postaraj si�
dosta	 ci��kiej migreny tak szybko, jak to tylko mo�liwe.

Gdy rozmawiasz z kim�, przyjmuj�c t� pozycj�, Twój g�os
staje si� j�kliwy i piskliwy, poniewa� utrzymujesz cia�o w tak
obni�onej pozycji, �e nie masz do�	 powietrza, �eby mówi	
pe�nym g�osem. B�dziesz odpowiada	 „tak” na wszystko, nie-
zale�nie od tego, co b�dziesz czu	 czy my�le	. Uspokajacz
przyjmuje pozycj� cia�a pasuj�c� do uspokajaj�cej odpowiedzi.

 (2) Obwiniacz

W s�owach — nie zgadza si� („Nigdy niczego nie robisz do-
brze. Co si� z Tob� dzieje?”).

Cia�o — obwinia („Ja tu jestem szefem”).

Wn�trze („Jestem samotny i nic mi si� nie udaje”).
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Obwiniacz to besserwisser, dyktator, szef. Dzia�a w sposób
w�adczy, zdaje si� mówi	: „Gdyby nie Ty, wszystko sz�oby
dobrze”. Odczuwa napi�cie mi��ni i organów. Jednocze�nie
wzrasta mu ci�nienie krwi. G�os ma ci��ki, napi�ty, cz�sto
wypowiada si� ostro i g�o�no. Tyranizuje, sprowadza do par-
teru wszystkich i wszystko.

Aby wczu	 si� w t� rol�, wyobra� sobie, �e wyci�gasz palec
w oskar�aj�cym ge�cie, a ka�d� wypowied� zaczynasz od s�ów:
„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 szarog�szeniem si� ni� faktycznym
zdobyciem jakichkolwiek informacji.

Niezale�nie od tego, czy zdajesz sobie z tego spraw�, czy
nie, gdy obwiniasz, wdychasz ma�e hausty powietrza albo
wstrzymujesz oddech, poniewa� masz bardzo napi�te mi��nie
gard�a. Czy widzia�e� kiedy� pierwszej klasy obwiniacza —
cz�owieka z wyba�uszonymi oczami, napr��onymi mi��niami
szyi i wyd�tymi nozdrzami, czerwieniej�cego, z g�osem, który
przypomina� d�wi�k towarzysz�cy przerzucaniu w�gla �opat�?
Wyobra� sobie, �e stoisz, trzymaj�c jedn� r�k� opart� o bio-
dro, drug� wyci�gaj�c przed siebie, kieruj�c palec wskazuj�cy
w stron� rozmówcy. Twarz masz wykrzywion�, usta zaci�ni�te,
a nozdrza wydymaj� si�, gdy wrzeszczysz, wyzywasz i kryty-
kujesz wszystko, co kiedykolwiek ujrza�o �wiat�o dzienne.

 (3) Rachmistrz

W s�owach — hiperrozs�dny („Gdyby si� temu uwa�nie przyj-
rze	, mo�na by zauwa�y	 strudzone prac� r�ce jednej
z obecnych osób”).
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Cia�o — kalkuluje („Jestem spokojny, ch�odny i opanowany”).

Wn�trze („Czuj� si� bezbronny”).

Rachmistrz post�puje poprawnie i bardzo rozs�dnie, jest
spokojny i opanowany. Mo�na by go porówna	 do komputera
lub s�ownika. Jego cia�o jest suche, nie wyra�a emocji. G�os
ma monotonny, a s�owami cz�sto wp�ywa na przestwór oceanu
abstrakcji.

Gdy jeste� rachmistrzem, u�ywaj najd�u�szych s�ów, jakie
znasz, nawet je�eli nie jeste� pewien ich znaczenia. Przy-
najmniej zabrzmisz inteligentnie. Po jednym akapicie i tak
nikt nie b�dzie Ci� s�ucha	. Aby naprawd� wczu	 si� w t�
rol�, wyobra� sobie, �e Twój kr�gos�up jest d�ugim, ci��kim,
stalowym pr�tem si�gaj�cym od po�ladków do karku, a wokó�
szyi masz ciasny, �elazny ko�nierz. Staraj si� utrzymywa	
wszystko wokó� siebie w mo�liwie jak najwi�kszym bezru-
chu — w tym tak�e usta. B�dzie Ci bardzo trudno powstrzy-
ma	 d�onie od gestykulowania, ale daj z siebie wszystko.
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Gdy kalkulujesz, Twój g�os w sposób naturalny zaczyna
przypomina	 ton zombie, poniewa� od czaszki w dó� nicze-
go nie odczuwasz. Twój umys� koncentruje si� na utrzyma-
niu bezruchu, a Ty sam jeste� bardzo zaj�ty dobieraniem
w�a�ciwych s�ów. Nigdy nie powiniene� przecie� pope�nia	
�adnych b��dów. Smutne jest to, �e rola ta wydaje si� ideal-
nym celem dla wielu osób: „Wypowiadaj w�a�ciwe s�owa,
nie okazuj �adnych uczu	, nie reaguj”.

 (4) Rozpraszacz

S�owa — nieistotne (s�owa nie maj� sensu).

Cia�o — powyginane i nieobecne, przebywa gdzie� indziej.

Wn�trze („Nikogo to nie obchodzi. Nie ma tu dla mnie
miejsca”).

Nic, co mówi lub robi rozpraszacz, nie jest w �aden spo-
sób zwi�zane z tym, co mówi lub robi ktokolwiek inny. On
nigdy nie odpowiada na temat. Wewn�trz jest sko�owany.



Niespójno�	

73

G�os mo�e mie	 �piewny, ale cz�sto intonacja nie pasuje
do s�ów — wznosi si� lub opada bez powodu. Cz�owiek ten
na niczym si� nie skupia.

Gdy grasz t� rol�, wyobra� sobie, �e jeste� nieustannie
tocz�c� si�, wypuk�� pokrywk�, która nigdy nie wie, dok�d
zmierza, ani zdaje sobie sprawy, kiedy dotrze do celu. Jeste�
zbyt zaj�ty poruszaniem ustami, r�kami, nogami. Upewnij
si�, �e mówi�c, nigdy nie nawi�zujesz do tematu. Ignoruj
wszystkie pytania, a od czasu do czasu zadawaj w�asne, ca�-
kowicie niezwi�zane z omawianym zagadnieniem. Zdejmuj
z ubra� rozmówców niewidzialne paprochy i rozwi�zuj so-
bie sznurowad�a.

Pomy�l sobie, �e Twoje cia�o przemieszcza si� we wszy-
stkich kierunkach jednocze�nie. Zewrzyj kolana, przesadnie
je wyginaj�c, a jednocze�nie wypnij po�ladki i skieruj r�ce
w przeciwne strony. Z pocz�tku odgrywanie tej roli sprawia
ulg�, ale po kilku minutach pojawia si� straszliwa samotno�	
i bezcelowo�	.

W ramach 	wiczenia przybierz cztery opisane powy�ej
postawy, wytrzymaj przez minut� i zobacz, co zacznie si�
z Tob� dzia	. Poniewa� wiele osób jest nieprzyzwyczajonych
do odczuwania reakcji w�asnego cia�a, pocz�tkowo mo�e Ci
si� wydawa	, �e jeste� zaj�ty my�leniem i niczego nie odczu-
wasz. Poczekaj chwil�, a doznasz wewn�trznych odczu	, któ-
rych do�wiadcza�e� wcze�niej wiele razy. Gdy znów staniesz
si� sob�, poczujesz spokój i odzyskasz swobod� ruchów,
zorientujesz si�, �e Twoje odczucia uleg�y zmianie.
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Takich w�a�nie sposobów komunikacji uczymy si� we
wczesnym dzieci�stwie. Gdy dziecko próbuje znale�	 drog�
w skomplikowanym i cz�sto przera�aj�cym �wiecie, wykorzy-
stuje jedn� z opisanych powy�ej metod komunikacji. Po wy-
starczaj�co d�ugim jej stosowaniu nie jest w stanie odró�ni	
swoich reakcji od poczucia w�asnej warto�ci ani od swojej
osobowo�ci.

Przyjmowanie którejkolwiek z opisanych postaw spra-
wia, �e poczucie w�asnej warto�ci staje si� jeszcze ni�sze,
a w naszym garnku ubywa duchowej strawy. Równie� postawy
przewa�aj�ce w spo�ecze�stwie 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 ego-
izmu” (uspokajacz);

„Nie pozwól, �eby ktokolwiek Ci� upokarza�. Nie b�d�
tchórzem!” (obwiniacz);

„Nie b�d� taki powa�ny. Daj spokój! Kto by si� przejmo-
wa�?” (rozpraszacz).

(Peoplemaking, s. 63 – 72;
Science and Behavior Books)

Na koniec chcieliby�my doda	 do stworzonego przez Satir opisu
ka�dej postawy zbiór korelatów sk�adniowych, które, jak wynika
z naszych obserwacji, zwykle im towarzysz�:

Kategoria Satir nr 1 — Uspokajacz
Stosowanie kwalifikatorów: je�eli, tylko, zaledwie, nawet itp.
Stosowanie trybu przypuszczaj�cego czasowników: móg�bym,
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zrobi�bym itp. Naruszanie poprawno�ci semantycznej typu
czytanie w my�lach.

Kategoria Satir nr 2 — Obwiniacz
Stosowanie kwalifikatorów uniwersalnych: wszystko, ka�dy,
dowolny, za ka�dym razem itp. Stosowanie pyta� negatyw-
nych: Dlaczego tego nie robisz? Jak to nie mo�esz? Narusza-
nie poprawno�ci semantycznej typu przyczyna – skutek.

Kategoria Satir nr 3 — Rachmistrz
Usuwanie podmiotów wyra�anych za pomoc� zaimków oso-
bowych w zdaniach takich jak „(Ja) widz�, �e...” — „Jak wi-
da	...”. Stosowanie rzeczowników bez skonkretyzowanych
wska�ników odniesienia (kto�, ludzie) i zda� bezpodmiotowych
(z u�yciem czasowników mo�na, nale�y itp). Stosowanie nomi-
nalizacji: frustracja, stres, napi�cie itp.

Kategoria Satir nr 4 — Rozpraszacz
Kategoria ta wi��e si� z szybkim prze��czaniem si� mi�dzy
pierwszymi trzema. Charakterystyczna dla tej kategorii sk�ad-
nia to gwa�towne przeskoki mi�dzy wymienionymi powy�ej
wzorcami syntaktycznymi. Pacjent reprezentuj�cy t� katego-
ri� rzadko u�ywa w swoich wypowiedziach zaimków odno-
sz�cych si� do cz��ci zda� i pyta� terapeuty.

Etap 1.
Identyfikacja niespójno�ci pacjenta
Podstaw� pracy terapeuty jest umiej�tno�	 rozpoznawania niespój-
no�ci w komunikacji pacjenta. Za ka�dym razem, gdy pacjent wyra�a
siebie, u�ywa kana�ów wyj�ciowych. W rezultacie terapeuta musi si�
zmierzy	 z  komunikatem lub zbiorem komunikatów. Jak wspom-
nieli�my wcze�niej, ka�dy kana� wyj�ciowy jest no�nikiem jednego
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komunikatu — komunikaty przedstawiane jednocze�nie nazywane
s� parakomunikatami. Ka�dy parakomunikat stanowi istotn� repre-
zentacj� pacjenta w danym momencie. Je�eli ka�dy kana� wyj�ciowy
jest no�nikiem takiego samego komunikatu, mówimy o spójno�ci
pacjenta i zestawu parakomunikatów. Je�eli jeden lub wi�ksza liczba
kana�ów wyj�ciowych jest no�nikiem parakomunikatu, który jest nie-
dopasowany do parakomunikatu przekazywanego za po�rednictwem
innego kana�u wyj�ciowego, mamy do czynienia z niespójno�ci�.

Warunkiem wykrycia przez terapeut� niespójno�ci u pacjentów
jest umiej�tno�	 wykorzystywania w�asnych wej�ciowych kana�ów
sensorycznych bez wywo�ywania halucynacji. W szczególno�ci tera-
peuta mo�e nauczy	 si� rozpoznawa	 parakomunikaty przedsta-
wiane za pomoc� postaw, gestów i ruchów. Terapeuta mo�e u�y	
obu oczu i obydwu d�oni, a tak�e innych cz��ci cia�a, �eby przypa-
trywa	 si� cia�u pacjenta i dotyka	 go. S�uchowy kana� wej�ciowy
mo�e pos�u�y	 do ws�uchiwania si� w wytwarzane przez pacjenta
d�wi�ki. Terapeuta przeprowadza kontrole zarówno w obr�bie ka�-
dego kana�u wyj�ciowego z osobna, jak i porównuj�c je z sob�, by
stwierdzi	, czy otrzymywane parakomunikaty s� dopasowane.
Na przyk�ad w obr�bie s�uchowego kana�u wej�ciowego terapeuta
sprawdza wypowiadane przez pacjenta s�owa, porównuj�c je z tonem
g�osu lub z tempem relacji. Je�eli terapeuta stwierdzi, �e trzy komu-
nikaty przekazywane za po�rednictwem wej�ciowego kana�u s�ucho-
wego s� do siebie dopasowane, sprawdzi nast�pnie ich spójno�	,
porównuj�c je z parakomunikatami otrzymywanymi za pomoc� wzro-
kowego i kinestetycznego kana�u wej�ciowego.

Opisywane przez nas rozró�nienia nie s� wszystkimi mo�liwymi,
jakich mog� dokonywa	 istoty ludzkie — na przyk�ad j�zyk, ton
g�osu i tempo mówienia nie s� jedynymi czy nawet najwa�niejszymi



Niespójno�	

77

cechami s�uchowego kana�u wej�ciowego, które jest w stanie wyró�-
ni	 terapeuta. Identyfikujemy tutaj tylko niektóre rozró�nienia,
które okaza�y si� u�yteczne zarówno w naszej pracy, jak i w trak-
cie szkole�, których uczestnicy mieli sta	 si� wykwalifikowanymi
terapeutami.

Do�wiadczeni terapeuci rzadko �wiadomie przeprowadzaj� kon-
trole najpierw w obr�bie poszczególnych kana�ów wej�ciowych,
a nast�pnie mi�dzy nimi, by stwierdzi	, czy pacjent komunikuje
si� w sposób spójny. W trakcie seminariów szkoleniowych dla tera-
peutów zdali�my sobie spraw�, �e osoby zdobywaj�ce kwalifikacje
terapeuty pocz�tkowo polegaj� na niewielu rozró�nieniach w jed-
nym lub w wi�kszej liczbie systemów wej�ciowych. Dokonuj� wów-
czas takich rozró�nie� w sposób bardzo �wiadomy. Jednak�e po
up�ywie stosunkowo krótkiego czasu takie systematyczne sprawdza-
nie kilku rozró�nie� w jednym lub w wi�kszej liczbie kana�ów wej-
�ciowych zaczyna by	 wykonywane poza �wiadomo�ci� — mimo
to zachowanie nadal nosi cechy systematyczno�ci, tzn. uczestnicy
szkole� nadal konsekwentnie wykrywaj� sprzeczne parakomunikaty.
Innymi s�owy, mimo �e nie przeprowadzaj� ju� �wiadomych kon-
troli sprzeczno�ci komunikatów, nadal widz�, s�ysz� i czuj� niespój-
no�ci. Zazwyczaj po opanowaniu takich pierwszych rozró�nie� i wy-
parciu ich poza �wiadomo�	 zaczynaj� s�ysze	, widzie	 i odczuwa	
rozró�nienia, które umo�liwiaj� im dokonywanie jeszcze bardziej
subtelnych ocen spójno�ci komunikacji pacjenta.

Chcemy jeszcze raz podkre�li	, �e terapeuta na tym etapie pracy
nad niespójno�ciami nie podejmuje prób zinterpretowania lub zro-
zumienia znaczenia parakomunikatów tworzonych przez pacjenta
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w procesie komunikacji, ale przeprowadza proste porównania
spójny – niespójny, analizuj�c odbierane parakomunikaty.8

Z tego, co wiemy, terapeuci nie s� w stanie nauczy	 si� wykry-
wania niespójno�ci w komunikacji pacjenta inaczej ni� poprzez roz-
wijanie umiej�tno�ci patrzenia, s�yszenia i odczuwania. Gdy tera-
peuta nauczy si� swobodnie akceptowa	 za po�rednictwem swoich
kana�ów wej�ciowych parakomunikaty przedstawiane przez pacjenta
i porównywa	 je pod wzgl�dem spójno�ci, znajdzie si� na dobrej
drodze do zostania fachowcem. W trakcie seminariów szkoleniowych
dla terapeutów opracowali�my kilka specjalnych technik, które ich
uczestnicy uznali za u�yteczne. S� to po prostu szczególne przy-
padki ogólnych regu�, które ju� przedstawili�my — nic nie zast�pi
praktycznego treningu. Poni�ej przedstawiamy trzy z takich szcze-
gólnych przypadków.

Przypadek I — „Ale”
Niekiedy, gdy pacjent wypowiada jakie� zdanie, terapeuta podej-
rzewa, �e us�ysza� niespójno�	, ale nie jest tego pewien. Jednym
z najcz�stszych tego rodzaju przypadków jest sytuacja, w której
pacjent mówi:

Naprawd� chc� zmieni	 to, jak zachowuj� si� w miejscach
publicznych.

                                                          
8 W pe�ni akceptuj�c ca�o�	 zachowania pacjenta, terapeuta unika oporu i ca�kowicie

wykorzystuje umiej�tno�ci pacjenta, udzielaj�c mu pomocy w procesie zmiany.
Zalecamy zapoznanie si� z doskona�� prac� dr. Miltona H. Ericksona, w której
przedstawiono przyk�ady 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).
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Tak naprawd� nie chc� i�	 na to przyj�cie.

Naprawd� chc� dzi� i�	 z nim do teatru.

W wielu j�zykach, gdy wypowiadane jest zdanie oznajmuj�ce, into-
nacja g�osu najpierw wznosi si� (antykadencja), a pó�niej stopniowo
opada (kadencja). W zdaniach pytaj�cych kadencja nie wyst�puje.
Powiedz nast�puj�ce dwa zdania g�o�no i ws�uchaj si� w ró�nice
w intonacji pod koniec wypowiedzi:

Wyjd� z domu dok�adnie o pó�nocy.

oraz

Czy chcesz wyj�	 z domu dok�adnie o pó�nocy?

Teraz jeszcze raz przeczytaj na g�os pierwszy zestaw zda�, wzno-
sz�c nieco intonacj� pod koniec wypowiedzi — nie tak wyra�nie jak
w przypadku pytania, ale nie dopu�	, by intonacja opad�a tak jak
w przypadku zda� oznajmuj�cych. Uwa�nie s�uchaj samego siebie.
Je�eli u�y�e� w�a�ciwego wzorca intonacyjnego (nieznaczne podnie-
sienie tonu pod koniec), do�wiadczysz czego�, co mo�na nazwa	
„prawie niespójno�ci�”. Osoby, które najbardziej ceni� s�uchowy
system reprezentacji, w istocie us�ysz� w umy�le dodatkowe s�owo —
b�dzie to s�owo ale. Jest to podstawa do�wiadczenia „prawie nie-
spójno�ci”. Nieznaczne podniesienie intonacji pod koniec tej spe-
cjalnej klasy zda� zwanych ukrytymi implikacjami (szerzej zosta�y
one omówione w rozdziale 4.  pierwszej cz��ci Struktury magii) syg-
nalizuje s�uchaczowi, �e zdanie nie jest kompletne. Zawsze, gdy
jako terapeuta znajdziesz si� w podobnej sytuacji, po prostu pochyl
si�, ostro�nie przyjrzyj si� pacjentowi i powiedz s�owo ale. Nast�pnie
poczekaj, a� pacjent doko�czy zdanie, którego cz��	 pierwotnie
pomin��. Wygl�da to tak:
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Pacjent: Naprawd� chc� zmieni	 to, jak zachowuj� si� w miej-
scach publicznych.

Terapeuta: Ale...

Pacjent: ...ale obawiam si�, �e ludzie nie b�d� na mnie zwraca	
uwagi.

Tego rodzaju wymiana zda� stwarza doskona�� okazj� do treningu
kana�ów wej�ciowych, ukierunkowanego na dostrzeganie ró�nic
w komunikacji pacjenta. Zazwyczaj postawa pacjenta, jego gesty,
ton, szybko�	 mówienia i sk�adnia b�d� zdecydowanie inne w trakcie
wypowiadania pierwszej cz��ci zdania, zanim terapeuta wypowie
s�owo ale, ni� w trakcie wypowiadania drugiej cz��ci zdania, po tym
jak powie ale. Innymi s�owy, pacjent wyrazi dwa ró�ne modele
�wiata — jeden zwi�zany z pierwsz� cz��ci� zdania, drugi zwi�zany
z cz��ci� ko�cow�.

Przypadek II — Metapytanie
Kolejn� powszechn� sytuacj�, której zrozumienie pomo�e terapeu-
tom w nauce rozpoznawania zmian lub ró�nic w komunikacji
pacjenta, jest przypadek, który nazwali�my metapytaniem. Oto
przyk�ad:

Pacjent: Moja praca strasznie mnie denerwuje.

Terapeuta: Tak, a co powiesz o swoim zdenerwowaniu?

Pacjent: Zdenerwowanie sprawia, �e si� boj�.

Pytanie to jest cz�sto stosowane przez Virgini� Satir w jej terapii
dynamicznej — opisuje je jako doskona�y sposób na popraw� samo-
oceny pacjenta (tego, co pacjent odczuwa w stosunku do swoich od-
czu	) i zwi�kszenie jego zdolno�ci do radzenia sobie z problemami.
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Opisywana wymiana zda� zwykle wi��e si� z radykaln� zmian�
parakomunikatów pacjenta w ka�dym kanale wyj�ciowym — s� inne
w przypadku pierwszego zdania dotycz�cego emocji i inne w przy-
padku odpowiedzi na metapytanie terapeuty dotycz�ce emocji zwi�-
zanych z emocjami, co oznacza nast�pny poziom logiczny. Wrócimy
do tego przyk�adu w cz��ci dotycz�cej integracji, aby zademonstro-
wa	 skuteczne sposoby, dzi�ki którym terapeuta radzi sobie z ró�-
nymi poziomami osobowo�ci pacjenta istniej�cymi jako ró�ne typy
logiczne — gdy jedna ma charakter „meta” w stosunku do drugiej.

Przypadek III — Anatomiczna podstawa niespójno�ci
U znacznej wi�kszo�ci prawor�cznych istot ludzkich funkcja j�zy-
kowa zlokalizowana jest w lewej pó�kuli mózgu. Ta asymetria jest
by	 mo�e najpowszechniej akceptowan� z domniemanych ró�nic
mi�dzy obiema pó�kulami. Fascynuj�ce doniesienia dotycz�ce mo�-
liwo�ci niezale�nego dzia�ania ka�dej pó�kuli pochodz� z bada�
nad lud�mi, którym chirurgicznie przeci�to najwa�niejsze po��-
czenie mi�dzy nimi. Cz��	 zaanga�owanych w takie operacje leka-
rzy jest przekonana, �e w ich rezultacie operowana osoba uzyskuje
dwie niezale�ne �wiadomo�ci powi�zane jedynie w sposób bardzo
w�t�y (patrz: Gazzaniga, Eccles w bibliografii). Gazzaniga zauwa�a
(s. 106 – 107):

„W innych przypadkach, w których wola i zamiar jednej pó�kuli
(zwykle lewej) mog�y przewa�y	 nad ca�ym systemem motory-
cznym — antagonistyczne zachowania mi�dzy dwoma po�owami
cia�a by�y ograniczone do minimum. Pacjent I jednak niekiedy
stwierdza�, �e jedn� r�k� �ci�ga spodnie, a drug� je podci�ga.
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Pewnego razu chwyci� �on� lew� r�k� i gwa�townie ni� potrz�sn��,
podczas gdy prawa d�o� «stara�a si�» przyj�	 na pomoc �onie,
chwytaj�c lew� wojowniczk�”.

Dwustronne niespójno�ci pojawiaj� si� w komunikacji wielu
pacjentów, gdy wypowiadane s�owa s� spójne z parakomunikatami
wyra�anymi przez praw� stron� cia�a, podczas gdy lewa strona
(w przypadku osób prawor�cznych) przekazuje zestaw parakomuni-
katów niespójnych z parakomunikatem werbalnym i komunikatami
przekazywanymi przez stron� przeciwn�. Do�	 cz�st� niespójno�ci�
jest to, co zwykli�my nazywa	 sztywnym ko�nierzykiem — s�owa
pacjenta i prawa strona jego cia�a przekazuj� spójne komunikaty,
podczas gdy lewa r�ka mocno zaciska si� na szyi, blokuj�c znaczn�
cz��	 przep�ywaj�cego powietrza. Baczne zwracanie uwagi na para-
komunikaty przekazywane za pomoc� s�ów i przez praw� stron�
cia�a pacjenta i porównywanie ich z parakomunikatami przekazy-
wanymi przez stron� lew� zapewnia szereg okazji do wyostrzenia
umiej�tno�ci wykrywania niespójno�ci.9

Na koniec fragmentu po�wi�conego identyfikowaniu niespójno-
�ci pacjenta przedstawiamy seri� 	wicze�. Ich celem jest u�atwienie
rozwoju umiej�tno�ci zwi�zanych z wykrywaniem niespójno�ci —
jak�e wa�nych dla ka�dego terapeuty doskonal�cego umiej�tno�ci.

                                                          
9 Bardziej szczegó�owy i precyzyjny model identyfikowania i wykorzystywania

zachowa� pacjentów oparty na asymetrii pó�kul mózgowych przedstawiamy
w pracy Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson (1975). Jest to
jeden z obszarów bezpo�redniego przenikania si� psychoterapii i hipnozy.




