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Prefaţă

Magia comunicării descrie magia pe care o putem produce cu ajutorul limbajului. 
Aceasta vorbeşte despre efectele neurologice pe care cuvintele, simbolurile, ideile le pot 
avea asupra vieţii şi emoţiilor noastre. 

Ea arată prin ce mijloace fenomenele mentale pe care nu le putem vedea, auzi, 
pipăi, gusta sau mirosi ne pot transforma viaţa într-un iad sau într-o experienţă exaltantă 
şi îmbucurătoare.

În Magia comunicării veţi descoperi un model ce depăşeşte limitele de până 
acum, despre comunicare, gândire, experimentare, reprezentarea realităţilor şi despre 
influenţarea realităţii celorlalţi. Acest lucru transformă cartea într-un instrument pericu-
los. Totuşi, când o veţi termina, există posibilitatea să nu vă daţi seama că tocmai aţi 
terminat de citit ceva periculos. Şi totuşi aşa este. Dacă va cădea în mâini nepotrivite, 
acest model poate furniza celui lipsit de scrupule o tehnologie umană de influenţare şi 
persuasiune care poate face mult rău.

Vă întrebaţi probabil de ce îmi asum responsabilitatea de a oferi celui lipsit de scru-
pule, celui necinstit, modelul şi tehnica descrise. Deoarece, într-un fel sau altul, ei îşi 
pot însuşi astfel de tehnici oricum (din alte cărţi, din traininguri, prin experienţe de tipul 
încercare-eşec). Am scris această carte tocmai ca un mod de apărare împotriva acestora. 
La urma urmei, conştientizarea magiei limbajului  face să „ni se aprindă beculeţul” în 
cazul unor piste alunecoase sau manipulări.

Aparent, această carte se referă la metode de comunicare mai eficiente, mai precise 
şi  chiar  magice. Este  o carte despre utilizarea efectivă a darului tău unic de limbaj, 
într-un mod care îţi extinde hărţile mentale şi îţi îmbogăţeşte viaţa. 

Aceasta evidenţiază pericolele unui limbaj sărac ce îţi limitează şi subminează suc-
cesul şi fericirea.

Magia eleganţei limbajului

Zi de zi, aproape în tot ceea ce facem, ne folosim de limbaj. Folosim limbajul pen-
tru a ne înţelege cu ceilalţi, pentru a demara o afacere, pentru a negocia, a convinge, a 
vinde, a rezolva probleme, a ne exprima creativitatea şi pentru o mie de alte activităţi.  
Şi, câteodată, limbajul lucrează pe căi ce par a fi magice. Câteodată, un singur cuvânt 
poate răsturna un întreg argument, rupe legături loiale, trişa prieteni şi poate atrage după 
sine anchete penale. Alteori, un cuvânt poate întoarce pe dos o persoană, poate da un 
sens nou, o speranţă sau poate vindeca o inimă rănită. Cuvintele au un impact puternic 
în ziua de astăzi.
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Limbajul defineşte în mod straniu modul în care utilizăm simbolurile în viaţa de 
zi cu zi. Impactul limbajului, precum şi abilităţile noastre comunicative, ne sugerează 
de ce modul în care folosim limbajul ne determină crucial eficienţa, autocontrolarea şi 
fericirea. Această carte se axează pe aceste aspecte şi pe utilizarea limbajului atât cu 
magia preciziei, cât şi cu cea a hipnozei. În această carte veţi fi invitaţi la o înţelegere 
conştientă a câtorva lucruri:

• Cum influenţează limbajul sistemul minte-corp
• Cum poate acţiona limbajul asupra sistemului nervos şi cel imunitar
• Cum navigăm pe teritoriul lumesc prin intermediul ţinutului magic al cuvintelor 

şi ideilor
• Cum poate magia blestema şi sabota transformând viaţa în iad
• Cum poate magia binecuvânta, da forţă şi facilita obţinerea controlului asupra 

creierului nostru

La o privire mai atentă, această carte vă invită într-o călătorie – o călătorie în ţinutul 
minunat şi sălbatic al „minţii”, într-o realitate neurolingvistică şi neuro-semantică, în 
care corpul şi mintea funcţionează ca un sistem, drept replică simbolurilor. Acest lucru 
poate părea complex. Cu siguranţă, din punctul de vedere al unui neuro-biolog sau neu-
ro-savant, există tot felul de complexităţi legate de acest subiect, pe care nu am început 
încă să le înţelegem. Totuşi, este simplu de înţeles modul în care limbajul influenţează 
sistemul nostru corp-minte în fiecare zi. Puteţi verifica. 

O puteţi face printr-o simplă testare a unora dintre modele, utilizând secretele şi 
observând dacă te face mai puternic ca persoană, îţi îmbunătăţeşte viaţa sau dacă nu face 
nimic magic pentru tine.

Lucrurile magice pe care le poţi săvârşi prin limbaj

Deoarece limbajul acţionează precum un metaproces deasupra şi dincolo de 
experienţele primare, există tot felul de lucruri pe care le putem face prin intermediul 
limbajului. 

Austin (1955) a identificat rolul „performativ” al cuvintelor pe care l-a descris în 
clasicul său curs de la Harvard în stilul lui William James, intitulat How To Do Things 
With Words. Pentru Austin, o mare parte din utilizarea noastră a limbajului implică 
un limbaj performativ; „a spune ceva înseamnă a face ceva, sau spunând ceva, facem 
ceva”. (p. 108)

Church (1961) a dus mai departe această idee:

„Cuvintele nu au înţelesuri, ci funcţii. Înţelesurile atribuite cuvintelor de 
dicţionare sunt abstracţii rezultate din modul în care cuvintele funcţionează în diverse 
contexte”. (p. 217)
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Deşi le regăsim în terminologie (căci cuvintele au atât înţeles, cât şi funcţie), Church 
evidenţiază rolul funcţional al cuvintelor. 

Care sunt toate acele lucruri pe care le putem înfăptui cu limbajul, cu simbolurile 
verbale şi non-verbale? 

Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le înfăptuiţi zilnic prin cuvinte  în periplul 
dumneavoastră prin lume?

Adunarea de informaţii        Învaţarea unui lucru nou
Înţelegerea punctului de vedere al celuilalt       Informarea cuiva
Căutarea de clarificări dacă sunteţi confuz      Influenţarea oamenilor
Conectarea cu o altă persoană           Dehipnotizarea oamenilor
Deconectarea de o altă persoană         Înlăturarea stresului emoţional
Exprimarea afecţiunii faţă de celălalt     Confirmarea, afirmarea unui lucru
Întărirea comportamentelor şi a răspunsurilor   Adoptarea unei poziţii
Anularea anumitor comportamente şi  răspunsuri    Rezolvarea unei probleme   
Crearea unor tipare de persuasiune              Formularea unei probleme   
Experimentarea unei exaltări  de emoţie        A cere scuze pentru necazurile provocate
Confesarea greşelilor şi a problemelor         Negocierea unui aranjament
Asumarea responsabilităţii pentru propria persoană     Deconcertarea cuiva
Negarea responsabilităţii                                   Insinuarea
Actualizarea hărţilor mentale despre realitate           Jurarea
Hipnotizarea persoanelor şi aducera lor   Generalizarea unei probleme
în diverse stări                        
A atrage pe cineva să înfăptuiască un lucru    Expunere
Divulgarea diverselor profunzimi ale lucrurilor     Meta-comunicarea
Alinarea, încurajarea şi reconfortarea cuiva       Exprimarea intenţiilor
A glumi, a binedispune, a mişca o conştiinţă  

Revederea secretelor magiei

Vom începe cu expunerea unui model foarte puternic şi profund, intitulat „meta-
model”. Acesta a fost dezvoltat şi făcut public pentru prima dată de un lingvist (dr. John 
Grinder) şi de un student la mate-informatică (Richard Bandler). 

Ei au conceput acest model deoarece au auzit doi magicieni terapeuţi utilizând lim-
bajul în chip magic, în scopul prelungirii şi îmbunătăţirii vieţii clienţilor lor.

Vom începe cu acest model, dar nu ne vom limita doar la el. Vom urmări de aseme-
nea, cum s-a dezvoltat şi s-a răspândit de-a lungul anilor. 

Vom explora cum s-a extins din domeniul psihoterapiei în cel al afacerilor, manage-
mentului, antreprenorialului, persuasiunii, parentalului şi o sută de alte domenii. 

Vom mai analiza şi câteva dintre viitoarele posibile aplicări ale acestui model.



12

Când Bandler şi Grinder l-au ascultat pentru prima oară pe Fritz Perls (fondatorul 
terapiei Gestalt) şi apoi pe Virginia Satir (fondatoarea terapiei Sistemelor familiale) au 
observat că a avut loc o transformare magică prin simpla lor discuţie. 

Dar aceştia au mai auzit şi alte lucruri. Ei au ascultat limbajul folosit într-un mod 
special – în termeni de structură şi formă – şi au observat că magia este structurată.

Acest lucru i-a pus pe gânduri.

„Oare magia se ascunde în interiorul structurii cuvintelor”?

„Este  oare  posibil  ca  acele  transformări  uimitoare să provină nu din teoriile 
propuse de Perls şi Satir, ci din felul lor unic de a vorbi”?

Plecând de la această idee nebunească, aceştia au modelat formele lingvistice şi au 
publicat rezultatele lor în două cărţi, Structura magicului, Volumele I şi II (1975, 1976). 
Ca lingvist, John Grinder scrisese deja o carte despre structurile şi formele lingvistice 
ale gramaticii transformaţionale (1974), o carte care este, apropo, extrem de similară cu 
Structura magicului. 

Eu, personal, nu am întâlnit meta-modelul limbajului decât la sfârşitul anilor 1980, 
când m-am pregătit cu Richard Bandler. L-am folosit atunci în scopul aplicării geniului 
lui Perls şi Satir în propria practică psihoterapeutică. Acest lucru m-a determinat să-mi 
scriu teza de doctorat pe comunicare, să devin un instructor NLP şi să co-fondez dome-
niul neuro-semanticii.

Magia comunicării nu se ocupă doar cu observarea meta-modelului, ci şi cu actua-
lizarea lui. Mai întâi, ne vom concentra asupra modelului original, după care vom studia 
cum s-a extins şi a evoluat. 

Apoi, voi discuta despre câteva piese adiţionale modelului din semantica generală 
şi psihologia cognitivă.

Magia de a deveni  şeful cuvintelor rostite

Pe măsură ce ne vom aventura în magia propriului sistem neurolingvistic, vom 
examina meta-modelul şi vom lucra cu profunda simplitate a acestuia. De fapt, acest 
lucru este înşelător. Nici eu nu am conştientizat profunzimea ascunsă în acest model de 
comunicare prima oară când am întâlnit meta-modelul.

În realitate, când am citit prima oară despre meta-model, nu ştiam atât de multe 
despre el. Îmi plăcea. 

Desigur, gândeam că trebuie să aibă un merit prin faptul că mă face să vorbesc mult 
mai precis. Dar nimic mai mult. 
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După ce am studiat limbile biblice (greaca koine, ebraica, latina) precum şi gra-
matica transformaţională şi semantica generală, meta-modelul nu mi-a făcut o primă 
impresie prea bună.

„Da, cunosc acest lucru; nimic nou.”

Astăzi sunt uluit ştiind că o persoană poate să ţină bagheta magică în mâna sa şi 
totuşi să nu ştie nimic despre asta!

Schimbarea mea de atitudine despre meta-model a intervenit în timpul instruirii cu 
Richard Bandler. L-am auzit pe Richard spunând aproape instantaneu ceva referitor la 
faptul că totul în NLP, fiecare model, fiecare tehnică şi fiecare distincţie nouă apar din 
meta-model.

„Ah, da”?

El mi-a explicat că dacă nu cunoşti meta-modelul pe dinăuntru şi pe dinafară, pe 
toate părţile şi dacă nu îl concepi ca pe un model ce modelează experienţele subiective, 
acest lucru te va împiedica să devii cu adevărat competent (ca să nu spun maestru) în 
domeniul NLP-ului, cu toate tehnologiile magiei.

Acest lucru mi-a captat atenţia. 
Eram conştient de puterea NLP-ului de a produce transformări profunde, dar nu 

recunoşteam rădăcinile sale din limbaj şi lingvistică. Această schemă mentală a dat 
naştere multor întrebări:

• Cum poate el concepe că doar simplul model al meta-modelului putea fi aşa de 
puternic?

• Ce ştie el despre model şi mie mi-a scăpat?
• Cum poate meta-modelul să joace un rol aşa de important în modelarea experienţei 

umane?

Când am început prima oară să fiu frământat de asemenea întrebări, nu le cunoşteam 
răspunsul. 

Astfel, m-am reîntors la meta-model, la Structura magicului şi la descoperirea 
recentă a secretelor magiei.

Apoi, după ce am aflat secretele, am început să caut mai multe expresii adiţionale 
ale acestui tip de magie neurolingvistică. 

Acest lucru m-a adus înapoi, în trecut, la Alfred Korzybski, cel care a pus bazele 
semanticii generale, apoi ale psihologiei cognitive, ale lingvisticii cognitive şi la o 
mulţime de alte domenii, autori şi modele. 

Ulterior, mi-am scris dizertaţia referitoare la felul limbajului de a acţiona pe căi 
aparent magice. (Languaging, 1996)
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Deoarece călătorim în trecut pentru a revizita magia, ţineţi minte să nu faceţi 
greşeala pe care eu am făcut-o iniţial când nu am dat crezare profunzimii meta-modelu-
lui deoarece mi se părea foarte simplu la suprafaţă. 

Secretele magiei sunt ascunse în interior. 
Lăsaţi-le să vă bântuie, să vă seducă, să tragă sforile inimii şi minţii dumneavoastră 

până vă vor dezvălui secretele lor. Încercaţi prin orice mijloc posibil să nu lăsaţi să vă 
scape natura  profundă a simplităţii magiei ce se află în faţa dumneavoastră imprimată 
în paginile acestei cărţi. 

Aveţi în mâinile dumneavoastră o baghetă cu adevărat magică ce vă poate furniza 
cheile necesare desluşirii secretelor magiei. 

Magia ascunsă în interior

Motivele ce stau la baza revederii magiei descoperite acum 25 de ani nu sunt doar 
de interes istoric cu privire la originea acesteia. Eu am alte planuri. Vreau să actualizez 
meta-modelul. 

În această carte veţi găsi o nouă versiune îmbunătăţită a meta-modelului, una scrisă 
nu numai pentru terapeuţi, ci pentru toţi cei care vor să folosescă limbajul într-un mod 
magic şi persuasiv.

Nu am scris despre structura magiei doar pentru a aduce completări ştiinţei şi psi-
hicului, ci de asemenea pentru a ne folosi de ea în conversaţiile şi scrierile noastre 
zilnice. Dacă aveţi o baghetă magică, puteţi foarte bine s-o şi folosiţi, nu-i aşa? Având 
în vedere acest fapt, veţi regăsi în cele ce urmează câteva obiecţii pe post de avertis-
mente anticipative privitoare la câteva dintre practicile unice ale limbajului dezvoltate 
în această carte.

Veţi descoperi în paginile următoare că am inclus numeroase unelte lingvistice din 
semantica generală. 

Când le veţi întâlni prima oară, s-ar putea să vi se pară ciudate. Acesta este modul 
în care lucrează magia. 

Alfred Korzybski (1933/1994) a dezvoltat mecanisme lingvistice menite să ajute la 
promovarea unui sistem de limbaj şi a unei orientări mai puţin aristotelice. 

Prin acestea, scopul său a fost să promoveze „ştiinţa şi psihicul”. Aceste unelte 
extensive cuprind „etc.”, o concentrare asupra verbelor, eliminând verbele construite cu 
„a fi”, folosirea evidenţiatorilor de citat şi a cuvintelor de legătură. 

În acest text am presărat adesea câte puţin din magia cuvântului „etc”. Am făcut-o 
dinadins şi nu ca dovadă a unui obicei prost! Fie ca acest mecanism extensiv să vă 
amintească faptul că „Nu am spus totul”, că „Aş fi putut spune mult mai multe”. Acest 
lucru ajută la evitarea absolutismului ce presupune că o anumită afirmaţie are ultimul 
cuvânt despre un subiect. 
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Lăsaţi magia cuvântului „etc” să vă stârnească meditarea şi curiozitatea şi pe măsură 
ce citiţi. 

Lăsaţi-o să vă intrige creierul pentru a începe să-şi pună întrebări cu privire la toate 
lucrurile ce nu au fost spuse.

M-am mai folosit de asemenea şi de magia verbelor. Verbele sunt cele care ajută la 
înfăptuirea lucrurilor! 

Şi, ţinând cont de universul dinamic al proceselor în care trăim, verbele ne permit 
să vedem lumea mai clar. 

Verbele ne transmit magia unui limbaj funcţional, comportamental şi dinamic; 
acesta înlocuieşte vechea concepţie statică  despre lume şi despre formele lingvistice 
promovate de Aristotel. 

Aşteptaţi-vă să găsiţi „emot” şi „emotat” pentru exprimarea emoţiei provocate de 
obiecte şi „emoţii”, „somatizări” pentru experimentarea unor rezultate psihosomatice 
(cum ar fi dureri de cap, de stomac, ulcere etc.).

Există magie când spunem „este” şi totuşi, în mare măsură, reprezintă un mod 
nesănătos de magie. Acesta consolidează lucrurile, le fixează în timp şi spaţiu, le 
identifică etc. 

Mecanismul semanticii generale denumit E-Prime urmăreşte să elimine din limba 
engleză toate formele verbului „a fi”, în special forma „este” a identităţii („El este un 
ratat”) şi pe cea a predicaţiei („Ea este nepoliticoasă”). Iniţial, am scris prima ediţie a 
acestei cărţi folosind mecanismul E-Prime. Lui Many nu i-a plăcut, editorii spunând că 
este „prea ciudată”.

Am pus anumite cuvinte între ghilimele pentru a  atrage atenţia asupra termenilor a 
căror magie poate fi foarte uşor înţeleasă greşit. Eu voi scrie de exemplu „minte” pentru 
a evita înţelegerea greşită a cuvântului care poate sugera şi faptul că „mintea” poate 
exista în afara „corpului”. 

Ghilimelele atrag atenţia asupra modului de utilizare a cuvântului şi ne îndeamnă la 
reflecţie pentru a nu atribui un sens greşit acestuia.

Am mai utilizat şi cratimele din când în când drept precauţie împotriva magiei ne-
gre a „elementalismului”. 

Tratarea unui singur element dintr-un proces ne poate permite să discutăm despre 
acesta şi tocmai acesta este şiretlicul. Ne limităm doar la a vorbi despre acesta. El nu 
există în sine însuşi. 

Nu poate exista. Neînţelegerea semantică apare atunci când uităm că elemental 
există doar în gândire şi limbaj, nu şi în realitate. 

Teoretic, putem vorbi despre „minte” ca şi cum  ar exista independent de „corp”, 
la fel cum vorbim despre „spaţiu” ca şi cum ar exista independent de „timp”. Dar asta 
este doar vorbărie. 

Magia presărării pe alocuri cu cratime menţine lumea conectată: „continuul spaţiu-
timp”, „sistemul minte-corp”, realitatea „neuro-semantică” etc.
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Pregătiţi pentru magie

Sunteţi pregătiţi pentru o atingere magică? V-ar plăcea să atingeţi persoanele dragi 
cu magia preciziei, a clarităţii sau a ingeniozităţii? Abilităţile comunicative vă pot oferi 
această putere. 

Abilităţile comunicative şi înţelegerea vă înmânează o baghetă magică astfel încât 
dumneavoastră veţi putea comunica mai clar şi mai eficient. 

Acesta vă va permite să utilizaţi magia preciziei pentru a potrivi mesajele trimise cu 
cele primite de receptorul dumneavoastră. Vă mai înzestrează şi cu magia inductivă sau a 
hipnozei, astfel încât să puteţi comunica într-un mod ce invită ascultătorii dumneavoastră 
să acceseze noi lumi conceptuale.  

Aceasta vă permite să deveniţi un excelent povestitor, hipnotizor şi convingător. Vă 
oferă uneltele şi abilităţile necesare pentru a extrage informaţii de calitate de la oamenii 
care încearcă să se facă înţeleşi, dar care nu cunosc secretele, principiile sau structura 
magiei.

Magia se regăseşte la degetul dumneavoastră mic. Ea se remarcă în limbajul pe 
care îl folosiţi în gândire, imaginaţie, speranţă şi visare, formularea şi rezolvarea pro-
blemelor, exprimare, relaţionare, în îndeplinirea visurilor. 

Fie ca această călătorie în lumea magiei – în lumea modelului magic numit de 
noi meta-model – să vă îmbogăţească informaţiile despre utilizarea acestei baghete 
magice.

                                                                                               L. Michael Hall
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Capitolul 14

Aplicarea magiei în conversaţie

Liniile minţii

„Cuvintele sunt fizicienii unui bolnav mental”. 
Aeschylus

• Imaginaţi-vă că sunteţi capabili să verbalizaţi magia. V-ar plăcea?
• Să presupunem că aţi putea lua ceea ce aţi descoperit privitor la structura înţelesului 

şi a magiei din capitolele anterioare şi le-aţi face parte din stilul dumneavoastră 
conversaţional.

• V-ar plăcea să faceţi comunicarea dumneavoastră cotidiană magică?

Acest capitol analizează chestiunea depăşirii etapei modelului gramatical al lim-
bajului la utilizarea sa magică în convingere. Mai dezvoltă şi utilizarea sa hipnotică în 
scopul influenţării minţii, a emoţiilor şi a acţiunilor altora (inclusiv ale noastre). 

Este posibil ca metamodelul să implice la început o sarcină lentă şi laborioasă, dar 
aceasta nu va rămâne aşa. Prima expunere la modelul comunicării neurolingvistice ne 
invită să adoptăm o privire nouă asupra utilizării limbajului şi a lucrurilor lumeşti ca 
substantive, verbe, adjective, articole, pronume, prepoziţii etc. Gramatica este doar în-
ceputul. De aici, continuăm să utilizăm magia cuvântului pentru a înfăptui prin cuvintele 
noastre o magie verbală.

Până acum, am revăzut structura şi sintaxa limbajului. Poate v-aţi reamintit de zilele 
de şcoală, când vi s-a cerut pentru prima oară să folosiţi intuitiv limbajul şi conştient 
gramatica. Cum aţi experimentat aceasta? A fost confuz, plictisitor, stresant, incitant, 
uimitor sau cum? Aţi ştiut că începeţi de la nivelul gramatical şi exploraţi de fapt modul 
în care utilizarea limbajului dumneavoastră accentuează structura magiei?

La fel se întâmplă în cazul oricărei ştiinţe şi arte. Pentru a accesa orice domeniu, 
fiecare domeniu, trebuie ca noi să devenim tehnicieni ai detaliului. La început, ni se 
cere să trecem metodic prin „lecţiile” de bază. Fie că este artă, muzică, atletism, ştiinţă 
computaţională, arheologie, biologie, matematică, jurnalism etc., mai întâi trebuie să 
ne însuşim principiile şi abilităţile de bază. Făcând astfel, devenim competenţi. În neu-
rolingvistica utilizării limbajului pentru inducţii magice, ne obţinem diploma în magie 
pe măsură ce investim timp, energie şi ne străduim să îndeplinim sarcinile, să învăţăm 
„părţile” componente şi să practicăm. Treptat, abilităţile devin intutive şi inconştiente.
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Când se întâmplă acest lucru, trecem de la incompetenţa inconştientă la competenţa 
inconştientă. Noi trecem de la locul în care nici măcar nu ştim că există magie în lim-
baj sau cum să-şi lucreze magia. Incompetenţa noastră de la început, de nivel primar, 
demonstrează că noi nici măcar nu ştiam că nu ştiam.

Eventual, noi devenim totuşi conştienţi de incompetenţa noastră. Aceea a fost 
etapa mai grea. Aceea a fost etapa în care ne-am luptat. „Este greu! De ce trebuie să 
învăţ aceste chestii? Ce au a face toate aceste verbe, substantive, nominalizări, indici 
referenţiali imprecişi şi toate aceste alte prostii cu înţelesul sau magia”? La acest stadiu 
de incompetenţă conştientă, noi ne lamentăm şi facem mare caz! Majoritatea găsesc că 
este dureros să devii conştient de incompetenţa ta. Nu ne place. Desigur, procesul de 
învăţare a acelora care văd acest fapt ca incitant, ca pe o aventură, ca pe o descoperire 
zilnică, este atins de magie, lucru care structurează procesul într-un mod deosebit.

Rapid sau lent (de obicei lent) dobândim treptat competenţe. Pe măsură ce se 
întâmplă aceasta, atingem un grad de competenţă, abilitate, înţelegere şi conştiinţă din 
ce în ce mai mare. Apoi experimentăm disciplina din domeniu ca pe ceva agreabil. În-
cepem să ne distrăm conştient meta-modelându-ne şi meta-modelând pe alţii. Începem 
să ne complacem experimentând modul în care ne putem juca cu cuvintele în noi moduri 
şi să observăm puterea rezultatelor.

Pe măsură ce aceasta continuă, progresul ne deschide porţile nivelelor superioa-
re ale cunoaşterii perfecte. Şi o dată cu aceasta, apare şi un nivel chiar mai înalt de 
inconştiinţă. Cunoştinţa şi abilităţile scad conştientizarea în mod natural, intuitiv şi 
inconştient. Când are loc aceasta, noi ajungem la stadiul de competenţă inconştientă. 
Atunci câştigăm o cunoştiinţă internă (sau „in-tuiţie”) despre cum să o facem. Acum o 
putem face prin conversaţie în timp ce suntem angajaţi în alte lucruri şi mai incitante – 
ca adoptarea şi modelarea diverselor forme ale excelenţei umane. 

La acest stadiu al competenţei i-au întâlnit Bandler şi Grinder pe Perls, Satir şi 
Erickson. Ei au înfăptuit magia dar fără a şti cu adevărat cum o făceau; ei nu erau nici 
măcar foarte conştienţi privitor la ceea ce au sortat sau de ce. Când le-au fost puse 
întrebări despre acestea, explicaţiile lor nu s-au ridicat la nivelul constituirii de modele 
folositoare. Desigur, aceasta este situaţia tipică în cazul oricărui expert. Expertul nu mai 
ştie. În general, expertului îi trebuie o viaţă întreagă pentru a învăţa şi experimenta cum 
să cultive asemenea abilităţi intuitive. Şi este nevoie de un modelator pentru a detalia 
strategiile şi a crea un model din ele.

Recontextualizarea conversaţională

În NLP-ul clasic, Robert Dilts a fost cel care a venit cu un set de tipare pentru 
a utiliza distincţiile meta-modelului în conversaţie. El numea acest domeniu Tiparele 
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dexterităţii gurii. Aceste tipare ne oferă un mod de a recontextualiza înţelesurile pe 
măsură ce le auzim în limbajul de fiecare zi. 

A existat o problemă cu modelul original – îi lipsea orice structură organizatoare.

Şi mai exista o problemă: numele său. În timp ce numele său reprezenta un joc de 
cuvinte asupra ideii de „magie” sau magie înţeleasă, folosea analogia unui artist iute de 
mână care prezintă dexteritate la manevrele de la circ, târg sau parc de distracţii. 

Aşa-zisa magie a acestuia are loc prin îndreptarea atenţiei observatorilor într-o 
altă direcţie. Artistul distrage atenţia în numeroase feluri. Totul începe când el sau 
ea îşi stabileşte tiparul expectanţei: „Mâna este mai rapidă decât ochiul”. La această 
„perspectivă”, observatorii decid să „îşi îndrepte privirea” cu adevărat şi să facă acest 
lucru mai rapid şi mai profund ca niciodată, astfel încât nicio mână să nu mai joace feste 
ochiului. Rigiditatea focalizării ce ia naştere în observatori jonglează cu mişcările „pres-
tidigitatoare” ale artistului. Îi permite să facă mişcări fără a fi observat.

Acest principiu se mai adevereşte şi în cazul tiparelor „Sleight of Mouth”. La fel, 
înainte ce noi ne concentrăm atenţia asupra conţinutului vorbelor rostite de o persoană, 
la un alt nivel noi manifestăm o „dexteritate a minţii” în timp ce săvârşim o schimbare 
de tipare. De obicei, oamenii nu remarcă acest lucru. Prinşi în conţinut şi concentraţi 
asupra acestuia, noul tipar glisează uşor în interior. 

Asta le permite oamenilor să îl accepte şi să îi dea crezare fără a-l observa sau a 
se întreba asupra sa. Presupoziţia meta-nivelară de bază descrie rezultatul: „Oricine 
stabileşte tiparul guvernează gândurile, sentimentele, comportamentale şi experienţele 
ce urmează”.

Tiparele „dexterităţii limbii” presupun o competenţă de maestru asupra meta-mode-
lului şi cu principiul recontextualizării, cu alte cuvinte, de încadrare a unei idei sau a unei 
reprezentări într-un alt tipar de referinţă. Apoi, hărţilor greşit construite din punct de ve-
dere semantic pe care le reperăm în expresiile cotidiene ale oamenilor, noi le răspundem 
conversaţional prin întrebări şi/sau afirmaţii ce conţin o provocare transformaţională a 
meta-modelului. Pentru a utiliza tiparele „dexterităţii limbii”, noi trecem peste partea 
modelării şi derulăm înainte până la ultima afirmaţie, întrebare, povestire, proverb etc. 
ce  demonstrează dexteritatea minţii asupra ideilor limitative sau nedetaliate. Prin aceas-
ta, redirecţionalizăm mintea vorbitorului şi simultan oferim o afirmaţie fluentă.

În timp ce aceste tipare reprezintă tipare lingvistice puternice în ceea ce priveşte 
exercitarea influenţei persuasive, ele nu erau uşor de înţeles, ca să nu mai vorbim de 
stăpânit. Asta este ceea ce noi (Bob Bodenhamer şi eu) ne-am gândit să îmbunătăţim 
când am colaborat întâia oară pentru a relucra riguros tiparele şi a dezvolta un sistem de 
nivele logice pentru ei (utilizând metastările). Prima dată am făcut acest lucru în 1997 
(Liniile minţii: liniile de schimbare a minţii) şi am continuat să extindem modelul cu 
fiecare reimprimare (1998, 2000).
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Explorând riguros tiparele lingvistice şi găsind o cale de a le organiza sub for-
ma unui sistem de nivele logice, am descoperit că puteam numi şapte direcţii pentru 
focalizarea atenţiei. Aceasta a condus la identificarea a 20 (şi mai târziu a 26) de ti-
pare incluse în cele şapte clase direcţionale. Noi am intitulat aceste tipare liniile minţii 
deoarece le recunoşteam ca linii ce schimbă magic minţile pe când sunt implicate în 
recontextualizarea conversaţională.

Următoarele sunt extrase direct din Capitolul 2 al Liniilor minţii (2000, a 3-a 
ediţie).

Utilizarea tiparelor limbajului pentru a influenţa

Datorită meta-modelului ca şi model utilizat pentru a recunoaşte cum funcţionează 
limbajul în neurologia noastră pe măsură ce ne construim hărţile asupra realităţii, putem 
observa cu uşurinţă modul în care tiparele ne guvernează viaţa. De fapt, limbajul joacă un 
rol evident în orice domeniu al vieţii. Limbajul folosit guvernează treburile şi sănătatea 
familiilor noastre, succesul sau eşecul în afaceri, dictează nivelul influenţei noastre în 
biserici, şcoli, partide politice şi chiar în forme sau reforme ale mediilor noastre sociale. 
În toate aceste sisteme, şi în multe altele, limbajul creează sau distruge, conferă putere 
sau ne limitează experienţele.

Tiparele lingvistice influente numite de noi liniile minţii provin din meta-model şi 
ne oferă o oportunitate de aur de a ne influenţa viaţa. Tiparele limbajului mai oferă un 
grad mai profund de înţelegere a modului în care influenţăm viaţa acestor sisteme prin 
simplul fel în care vorbim şi prin simbolurile pe care le folosim. Mai ştim, de aseme-
nea, că prin simpla utilizarea intenţionată şi elegantă a acestor tipare lingvistice, noi ne 
putem extinde hărţile pentru a experimenta mai multă putere şi flexibilitate. Aceasta 
extinde capacităţile noastre de convingere, influenţă, claritate etc. 

Aceasta ne înmânează magia limbajului într-un mod nou şi incitant.

Importanţa unei asemenea comunicări este conferită de felul în care limbajul nos-
tru descrie şi reflectă modelul nostru asupra lumii. Comunicarea noastră reflectă modul 
în care ne-am construit hărţile prezente cu aportul proceselor modelatoare descrise în 
capitolele anterioare. Comunicarea noastră reflectă modul în care am omis, generalizat 
şi distorsionat reprezentările noastre neurologice ale referenţilor senzoriali.

Ce importanţă au acestea? Cum ne influenţează puterile de angajare în magia 
conversaţională?

În final, secretul prin care aducem o persoană în direcţia dorită implică oferirea 
unui tip de limbaj conlocutorului şi astfel a unei căi prin care limbajul impune persoanei 
să reprezinte lucrurile într-un mod adecvat şi ispititor. Modelul comunicării din NLP ne 
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oferă două tipuri de magie conversaţională. Primul implică urcarea la nivelele superi-
oare ale abstracţiei, al doilea, coborârea la nivelele mai profunde ale preciziei. Primul 
hipnotizează, al doilea conferă date ce le permit celorlalţi să depisteze reprezentările 
chiar din cuvinte ajungând până la filmul mental similar minţii lor. 

Modelul hipnotic (sau modelul Milton) reprezintă primul caz; Meta-modelul, pe al 
doilea.

Limbajul particularităţii magiei
pentru precizie şi claritate

Vă amintiţi ce am făcut mai devreme cu ilustrările bazate pe senzori, mustrarea 
închipuită pe care o mamă ar putea-o adresa copilului său?

„Vrei  să  te  întorci (K)  şi  să priveşti (V) la mizeria de pe covor? Vezi (V) mi-
zeria ce ia forma tălpilor tale? Ce ai de spus (A) despre aceasta”?

Cât de clar au comunicat aceste cuvinte? Acceptaţi această descriere pentru mo-
ment. Urmăriţi cuvintele ca pe nişte instrucţiuni. Începeţi prin cuvintele „Întoarce-te” şi 
„priveşte” etc. S-ar putea să nu ai un covor sub tălpi, deci s-ar putea să pretinzi cum ar 
arăta, suna, cum s-ar simţi. 

S-ar putea să nu fii în picioare, dar să îţi poţi imagina că stai în picioare. S-ar putea 
să nu fii într-o cameră, dar ţi-ai putea imagina că eşti, nu-i aşa? Pentru ca aceste cuvinte 
să te „influenţeze”, să semnaleze creierului tău să ruleze acest film pe care l-ai făcut tu 
(nu tu l-ai făcut?), trebuia ca noi să-ţi oferim simbolurile clare, precise şi specifice.

Aceasta reprezintă magia comunicării precise!

Similar, pentru ca tu să inviţi o altă persoană să îşi deplaseze reprezentările interne 
într-o anumită direcţie, îi determini să construiască un film ce corespunde cu cel din 
mintea ta prin simpla descriere adresată persoanei respective (iubit, client) despre ceea 
ce auzi, vezi, simţi şi îţi spui în minte.

Pare simplu, nu-i aşa? Ei, nu e chiar aşa de simplu.

Şi, te rog spune-mi, de ce nu?

Deoarece majoritatea oamenilor nu ştiu să vorbească în termeni senzoriali. În loc de 
aceasta, noi facem ceea ce orice om de pe planetă ar face mult prea repede şi prea bine; 
păşim meta şi ne îndreptăm spre ozonul din nivelele superioare ale abstracţiei. Apoi, de 
pe acele culmi ale abstracţiei noi vorbim utilizând foarte mulţi termeni evaluativi. Pe 
măsură ce facem aceasta, noi ajungem să vorbim în termeni senzoriali ce nouă ne par a 
fi clari, în timp ce nu oferim nicio instrucţiune senzorială precisă celuilalt.
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„Eşti  atât de  grosolan  să  vii  în  casa  mea  curată şi să faci aşa o mizerie. Mă 
enervez aşa de tare faţă de iresponsabilitatea ta”!

Ah, o confruntare diferită de cea anterioară, nu-i aşa?

Apropo, aceasta ilustrează o tehnologie extrem de puternică.
Dacă trebuie să spunem ceva neplăcut sau „comparativ” (o altă nominalizare), 

putem spune oricui aproape orice dacă utilizăm un limbaj bazat pe simţuri. 
Şi nu putem spune aproape nimic dacă utilizăm un limbaj evaluativ, nesenzorial. 
Nu mă credeţi pe cuvânt, încercaţi şi singuri.

Când abstractizăm plecând de la cuvinte bazate pe simţuri (primul nivel al 
verbalizării lingvistice) şi urcăm la nivele tot mai înalte ale limbajului nesenzorial des-
criptiv, urcăm la nivele la care „gândul” devine abstract. 

Pe măsură ce limbajul devine tot mai abstract, noi omitem şi mai mult din informaţia 
senzorială specifică prin generalizare. 

Acestea descriu modul în care noi creăm modele asupra realităţii.

Citiţi următorul pasaj din Orwell şi referentul biblic ce urmează. Care este mai 
logic? Care vi se pare mai uşor de înţeles?

„Reflectarea  obiectivă  asupra  evenimentelor  contemporane  conduce  la con-
cluzia că  succesul  sau  eşecul  în activităţile competitive nu caută să egaleze o
capacitate  înnăscută, dar  există un element considerabil de neprezis ce trebuie
luat în considerare”. 

Va plăcut? Mulţumiţi-i lui George Orwell pentru aceasta (1950, Împuşcarea unui 
elefant şi alte eseuri). Sună abstract, nu-i aşa? Sună „intelectual”, nu-i aşa? Şi aţi gân-
dit „Oare ce vrea să spună prin toate acestea”? Ah, pericolul abstracţiilor. Prea multe 
nominalizări (ca şi în acea frază) şi omisiunile, generalizările şi distorsionările (cele 
trei procese modelatoare) ce ne lasă la o scară a abstracţiei aşa de înaltă încât ne putem 
pierde în ozon.

V-ar plăcea să vedeţi piesa originală din care Orwell a făcut acea abstracţie 
„intelectuală”? Iat-o.

„M-am  întors  şi  am  văzut  sub soare că  succesul cursei nu este a celui rapid,
nici bătălia a celui puternic şi  nici pâinea a oamenilor înţelepţi, nici favoarea a
oamenilor talentaţi; dar timpul şi şansa sunt a tuturor de mai sus”. 
(Clerici 9:11)

În timp ce aceasta conţine câteva nominalizări (în special „timpul”), ce prezintă 
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la bază o descriere senzorială a evenimentelor pe care le putem vedea-auzi-şi-simţi cu 
uşurinţă depistând reprezentările pe ecranul nostru mental. Ne oferă simboluri pe care le 
putem utiliza uşor pentru a le depista reprezentaţional pe ecranul nostru mental. 

Putem alcătui cu uşurinţă un film din aceste cuvinte.

Punctul? Când facem o meta-mişcare spre un nivel logic al simbolizării mai înalt 
(nominalizări, clase de cuvinte etc.), noi utilizăm un alt fel de sistem reprezentaţional, 
unul nesenzorial. 

Utilizăm sistemul lingvistic al abstracţiei. Şi deoarece putem continua procesul de 
rostire a mai multor cuvinte despre acele cuvinte, putem crea cuvinte şi forme de limbaj 
încă şi mai abstracte. 

Observaţi totul din referenţii limbajului bazat pe senzori din textul original şi 
comparaţi-l cu acele abstractizări şi generalizări din traducerea „modernă”. Deşi „tra-
ducerea” modernă sună mai intelectual, îi lipseşte puterea preciziei şi a clarităţii. 

Noi ne îmbogăţim cu adevărat limbajul şi abilităţile comunicative atunci când 
utilizăm tot mai mult componente lingvistice senzoriale vizuale, auditive, kinestezice 
vorbind despre filmul pe care îl avem în minte. Când vrem să comunicăm mai clar şi 
precis, devenim descriptivi. 

Cuvintele vor curge din gura noastră pe măsură ce descriem ceea ce experimentăm 
şi reprezentăm de fapt, şi ceea ce dorim pentru persoana cu care comunicăm.

De fapt, fără abilitatea de a distinge între limbaj descriptiv şi evaluativ, noi nu 
vom deveni niciodată adevăraţi profeşionişti sau eleganţi în utilizarea limbajului. Noi 
începem prin a învăţa despre puterea şi simplicitatea limbajului de văz-auz-simţ. 

Limbajul senzorial conferă bagheta magică a clarităţii şi a preciziei. 
Acesta este un limbaj ce mai conţine şi magia deconstrucţiei – destrămarea vechilor 

construcţii sau tipare.

Limbajul magiei evaluative
Pentru construirea „realităţilor”
Rostirea vrăjilor, stabilirea noilor tipare
Recontextualizare şi contextualizare externă 

„Deci ar trebui să nu utilizăm niciodată limbajul abstract şi nesenzorial”?

Desigur că nu.

Aceasta reprezintă unicitatea şi gloria ca fiinţe umane. Trebuie doar să facem acest 
lucru cu mai multă atenţie şi precauţie sau, cum spunea Korzybski, să dezvoltăm „o 
conştientizare a abstracţiei”.




