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COMUNICARE

fixarea atentiei utilizarea convingerilor si comportamentelor 
exploratorului pentru focalizarea atentiei 
asupra realitatii interioare

slabirea cadrului obisnuit si al convingerilor 
limitatoare distragerea, socul, surpriza, dubiul, confuzia, 

disocierea si alte procese care au drept efect 
o intrerupere

cercetarea inconstienta aluzii, intrebari, jocuri de cuvinte si alte forme 
de sugestii indirecte

procesele inconstiente activarea asocierilor si mecanismelor mentale 
individuale prin toate cele de mai sus

raspunsul "reorganizat" exprimarea potentialitatilor comportamentale 
care sunt experimentate ca avand loc 
autonom

PRINCIPIUL UTILIZARII Pune accent pe implicarea continua si pe 
repertoriul de capacitati/potentialitati, unic 
pentru fiecare client.

Forme INDIRECTE de comunicare

mijloacele prin care este facilitat PRINCIPIUL 
UTILIZARII
Sunt cadre semantice care usureaza 
alegerea altor comportamente/strategii/reactii. 
Ele evoca in mod automat cercetari 
inconstiente si procese interioare, eliberate 
de pattern-urile limitatoare.

ABORDAREA COMBINATA Este un mijloc de comunicare cu scopul 
activarii resurselor in spiritul RESPECTULUI 
PENTRU UNICITATEA INDIVIDULUI.

Inductia si mentinerea accesului la propriile 
resurse furnizeaza o stare speciala in care 
experienta interioara este reorganizata, iar 
rezultatul este o resintetizare a propriului 
comportament.

Sunt utilizate pentru

a urma si ghida exploratorul in stari 
modificate in care sa aiba acces la resurse

eliminarea/distragerea limitarilor impuse de 
constient

accesarea resurselor inconstiente

Sugestii INDIRECTE

ABORDAREA COMBINATA/PRESARATA

FOCALIZAREA ASOCIATIVA INDIRECTA
aducerea in discutie a unei teme relevante 
fara a directiona in mod evident clientul

Erickson spune ca cel mai usor mod de a 
face pe cineva sa vorbeasca despre mama 
sa este sa vorbesti tu insuti despre mama ta.

Preserarea remarcilor si folosirea de povesti, 
anectode chiar daca aparent nu au legatura 
cu discutia in curs.

Este evitata impunerea punctelor teoretice de 
vedere sau a elementelor altui sistem 
individual.

FOCALIZAREA IDEODINAMICA INDIRECTAaptitudinea caracteristica de a transforma o 
idee receptionata, intr-un gest

TRUISME CARE UTILIZEAZA PROCESE 
IDEODINAMICE

PROCESE IDEOMOTORII

"cei mai multi oameni pot experimenta cum o 
mana devine mai usoara decat cealalta"

"oricine a avut aceasta experienta de a inclina 
capul pentru da si de a-l scutura petru nu fara 
sa-si dea seama ca face asta"

"cand suntem obositi ochii nostri incep sa 
clipeasca incet si uneori sa se inchida chiar 
fara ca noi sa ne dam seama"

"uneori cand ne relaxam sau adormim muschii 
nostri se contracta astfel incat mana sau 
piciorul fac o miscare involuntara usoara"

PROCESE IDEOSENZORIALE

"deja stii cum sa experimentezi senzatii 
placute cum ar fi caldura soarelui pe pielea 
ta"

"cei mai multi oameni se bucura de
racoarea proaspata a unei brize placute"

"unii oameni isi pot imagina mancarea 
preferata atat de bine, incat ii simt gustul"

"sarea si mirosul brizei marii este ceva placut 
pentru cei mai multi oameni"

PROCESE IDEOAFECTIVE

In formularea unor asemenea sugestii 
ideoafective este de folos sa includem un 
marcator comportamental (inrosire, 
incruntare, lacrimi, zambet....) daca este 
posibil, pentru a avea un feed-back despre 
mesajul receptionat.

"unii oameni rosesc cu usurinta cand isi dau 
seama ca au anumite sentimente fata de ei 
insisi"
"Este usor sa ne simtim furiosi si razbunatori 
cand suntem pusi in situatia de a pica de 
fraieri."
"De obicei ne incruntam cand avem 
amintiri care sunt prea dureroase pentru a le 
evoca."
"Cei mai multi dintre noi evita gandurile si 
amintirile care ne aduc lacrimile chiar daca 
cel mai adesea ele au de a face cu chestiuni 
foarte importante."
"Cu totii ne-am amuzat observand pe cineva 
cum zambeste la un anumit gand si adesea 
ne-am surprins pe noi insine zambind la 
zambetul lui."

PROCESE IDEOCOGNITIVE

"Stim ca atunci cand adormim inconstientul 
poate visa."
"Poti uita cu usurinta acest vis 
atunci cand te trezesti."

"Uneori poti sa iti amintesti o parte importanta 
dintr-un vis care te intereseaza."

"Uneori stim numele si il avem pe limba si 
totusi nu suntem capabili sa-l spunem."

TRUISME CARE UTILIZEAZA TIMPUL

Sunt foarte importante in accesarea resurselor 
si reorganizarea experientei interioare 
deoarece in mod frecvent exista o anumita 
intarziere pana la aparitia raspunsului 
autonom. Stagiile proceselor si cercetarilor 
inconstiente necesita o perioada de timp care 
variaza in functie de individ. Cel mai bine 
este sa permitem inconstientului sa 
determine timpul necesar pentru orice 
raspuns.

"Mai devreme sau mai tarziu mana ta se va 
ridica (ochii ti se vor inchide etc)."

"Durerea ta de cap (sau altceva) te va parasi 
de indata ce sistemul tau va fi gata sa 
renunte la ea."

"Simptomul tau poate acum sa dispara de 
indata ce inconstientul tau stie cum sa faca 
fata problemei X, intr-o maniera mai 
constructiva."

A NU STI SI A NU FACE

Un aspect de baza al accesarii resurselor si 
reorganizarii experientei interne este ca 
circumstantele sa fie astfel aranjate incat 
procesele mentale constructive sa aiba loc de 
la sine, fara efortul de a le directiona si 
conduce. Cand cineva este relaxat, sistemul 
parasimpatic este dispus in mod fiziologic sa 
"nu faca" in loc sa actioneze in vreun fel cu 
efort. Similar, cand suntem relaxati si 
incostientul este la comanda, de obicei ne 
simtim confortabil si "nu stim" cum isi 
desfasoara inconstientul activitatile. "A nu sti" 
si "a nu face" sunt sinonime cu 
responsivitatea autonoma sau inconstienta 
care este de fapt esenta experimentarii 
accesului la resurse si a reorganizarii 
experientei interne. O atitudine de "a nu sti" si 
"a nu face" este prin urmare de o mare 
valoare in facilitarea responsivitatii autonome. 
Aceasta este in mod particular adevarat in 
timpul stagiilor initiale.
"Nu ai nevoie sa vorbesti sa te misti sau sa 
faci vreun fel de efort. Nu ai nevoie nici chiar 
sa iti tii ochii deschisi."

"Nu este nevoie sa iti faci griji ca trebuie sa 
ma asculti pentru ca inconstientul poate 
face asta si poate raspunde el insusi."

"Oamenii pot dormi fara sa stie ca dorm."
"Ei pot visa fara a-si aminti visele."

"Pur si simplu nu stii cand pleoapele se vor 
inchide de la sine."
"Pur si simplu poti sa nu stii care mana se 
va ridica prima."

"A nu sti" si "a nu face" are o valoare 
particulara atunci cand dorim sa evocam 
propria individualitate in cautarea celei mai 
bune modalitati de raspuns autonom.
"In realitate nu stii cum te va ajuta 
inconstientul tau sa rezolvi aceasta 
problema. Dar mintea ta constienta poate fi 
receptiva la raspuns atunci cand acesta va 
veni."
"In mod sigur mintea ta constienta are 
multe intrebari, dar pur si simplu nu stie 
cand va renunta inconstientul tau la 
obiceiul nedorit. Nu sti daca va fi mai 
devreme sau mai tarziu. Nu stii daca va fi 
instantaneu sau in timp, gradat. Poti invata 
sa respecti modul tau natural de a face 
lucrurile."

SUGESTII CU FINAL DESCHIS

Nu stim intotdeauna care sunt cele mai bune 
procese constructive pentru a ne exprima pe 
noi insine. Potentialitatile si predispozitiile 
omenesti sunt atat de complexe incat este 
de-a dreptul hazardat sa presupunem ca este 
posibil pentru cineva sa stie dinainte care 
este cea mai creativa abordare pentru 
altcineva a noutatilor care ne asalteaza in 
permanenta. Este o adevarata greseala sa 
impunem perceptii si solutii vechi in 
circumstantele unei vieti aflate in continua 
schimbare. Sugestiile cu final deschis sunt o 
posibilitate de a face fata acestei situatii. 
Sugestiile cu final deschis ne permit sa 
exploram si sa utilizam orice posibilitate de 
raspuns care este cea mai probabila pentru 
un individ. Este valabil la nivelul alegerii 
constiente ca si la nivelul determinismului 
inconstient. Cand oamenii sunt lucizi si isi 
directioneaza constient propriul 
comportament, sugestiile cu final deschis 
permit auto-determinarea. Cand oamenii se 
afla in stari deosebite, sugestiile cu final 
deschis permit inconstientului sa selecteze 
cele mai potrivite mijloace pentru ajungerea 
la raspunsul ecologic.

"Cu totii avem potentialitati de care nu 
suntem constienti si de obicei nu stim cum 
vor fi ele exprimate."

"Mintea ta isi poate aminti mai multe 
sentimente, evenimente si ganduri legate de 
acea problema, dar inca nu stii  care dintre 
ele va fi cea mai potrivita pentru problema 
cu care te confrunti."

"Poti sa iti dai seama ca parcurgi trecutul, 
prezentul sau chiar viitorul, dupa cum 
inconstientul selecteaza cele mai potrivite 
mijloace pentru a face fata problemei."
"El nu stie ce invata, dar invata. Si din 
punctul meu de vedere nu ar fi corect sa ii 
spun invata asta sau invata aia. Lasa-l sa 
invete ce doreste, in ce ordine doreste."
Oferind o mare libertate de a explora si 
exprima propria individualitate, aceste 
sugestii deschise poarta o implicatie 
puternica a faptului ca raspunsul autonom 
este gata sa apara.

ACOPERIREA TUTUROR 
POSIBILITATILOR DINTR-O CLASA DE 
RASPUNSURI

"Curand vei observa ca un deget sau o 
falanga se va misca putin ca si cum ar face-o 
de una singura. Se poate misca in sus sau in 
jos, lateral sau va presa in jos. Poate fi mai 
usor sau mai rapid sau poate sa nu se miste 
deloc. Cu adevarat important este sa simti pe 
deplin senzatia care apare."
"Curand vei descoperi ca problema legata de 
greutatea corporala a fost rezolvata 
hranindu-te mai mult sau mai putin cu 
alimentele care iti plac si care au fos corect 
alese. La inceput ai putea sa castigi in 
greutate sau sa scazi sau sa ramai la fel 
pentru o vreme, dupa cum vei invata lucrurile 
cu adevarat importante despre tine."

INTREBARI CARE FACILITEAZA NOI 
POSIBILITATI DE RASPUNS

INTREBARI CARE ORIENTEAZA CATRE 
ASOCIERI

"Ati experimentat starea de constiinta 
modificata ca fiind la baza similara starii 
obisnuite de veghe?"83% - Da

"Ati experimentat starea de constiinta 
modificata ca fiind diferita de starea 
obisnuita de veghe?"72% - Da

INTREBARI IN INDUCTIA ACCESARII DE 
RESURSE SI DE REORGANIZARE A 
EXPERIENTEI INTERIOARE

INTREBARI CARE FACILITEAZA 
RESPONSIVITATEA AUTONOMA

Întrebari care pot  fi combinate cu "a nu sti" si 
cu sugestiile deschise pentru a facilita o 
varietate de modele de raspuns.
"Si care vor fi mijloacele efective de a scapa 
de kilogramele în plus ? Se va petrece acest 
lucru pentru ca pur si simplu ai uitat sa 
mananci sau pentru ca ai putina îngaduinta 
cu alimentele grele fiindca acestea te vor 
impiedica sa faci lucruri mai interesante ? Nu 
vei mai simti pofta fata de anumite alimente 
care te îngrasa din anumite motive? Vei 
descoperi bucuria de a gusta alimente noi si 
noi modalitati de a le gati si consuma astfel 
încât vei fi surprinsa ca pierzi din greutate 
pentru ca pur si simplu manânci foarte 
variat?"

SUGESTII COMPUSE

SETUL DE DA-URI SI REINTARIREA

 "Este o zi atât de frumoasa, hai sa mergem 
sa înotam!"

"Este vacanta, asa ca de ce nu as face ceea 
ce îmi doresc!"

"Ai facut bine, poti sa continui."

SUGESTIILE CONTINGENTE SI 
RETELELE ASOCIATIONALE

"Cu fiecare respiratie poti deveni constient de 
ritmurile naturale ale corpului tau si de 
aprofundarea senzatiei de confort."

"Asa cum stai în continuare aici, îti vei da 
seama ca devii mai relaxat si te simti mai 
confortabil."

"Asa cum mâna ta coboara, îti vei da seama 
ca te întorci linistit si relaxat în timp la sursa 
acelei probleme."

"Asa cum mentalul tau revede sursa acelei 
probleme, inconstientul tau poate descoperi 
unele solutii pe care le poate proba pentru a-i 
face fata."

"Când te vei simti gata sa vorbesti despre 
aceasta, îti vei da seama ca te trezesti 
regenerat si alert cu o parere buna despre 
treaba pe care ai facut-o bine."

APOZITIA OPUSILOR

"Asa cum pumnul acesta devine mai strâns si 
mai tensionat, restul corpului tau se 
relaxeaza. Asa cum mâna ta dreapta se 
ridica, mâna stânga coboara."

"Asa cum mâna o simti mai usoara si se 
ridica, poti simti pleoapele mai grele si mai 
coborâte pâna ce se vor închide."

"Asa cum fruntea ta devine mai rece, tot asa 
mâna ta devine mai calda."
"Pe masura ce falcile tale devin din ce în ce 
mai amortite si mai insenzitive, observa cum 
mâna ta stânga devine din ce in ce mai 
sensibila."

"Când vei deschide ochii vei reusi sa îti aduci 
aminte foarte bine toate acelea, dar fara 
sentimentele care le-ai avut atunci."

"La fel cum revezi aceea, poti acum 
experimenta echilibrul potrivit între ceea ce 
gândesti si ceea ce simti în legatura cu 
întreaga situatie. "

NEGATIVUL

Intelegerea negatiei este cu 30% mai dificila 
decat intelegerea afirmatiei.

"Si vei putea, nu-i asa ca vei putea ?"
"Poti sa încerci, nu poti sa încerci ?"

"Nu o poti opri, poti sa o opresti ?"
"Vrei, nu vrei ?"

"O faci, nu o faci ?"
"Ce te impiedica sa lasi aceasta sa se 
petreaca ?"

Combinat cu A NU STI SI A NU FACE

"Nu trebuie sa intri în transa pâna când nu 
esti gata."
"Nu vei realiza o respiratie profunda pâna 
când mâna aceea nu-ti va atinge fata."

"Nu vei sti cu adevarat cât de bine te poti simti 
în transa pâna când acel brat va reveni usor 
pentru a se odihni în poala."
"Si într-adevar nu trebuie sa (raspunsul 
autonom) pâna când (comportamentul 
inevitabil în viitorul apropiat al exploratorului)."

"Nu este necesar sa o faci pâna când 
subconstientul tau nu este gata."

SOCUL, SURPRIZA SI MOMENTELE 
CREATIVE

Deschid posibilitatea unui moment 
creativ în timpul caruia inconstientul 
este angajat într-o cautare 
interioara a unui raspuns ori a unei conceptii 
care poate restabili echilibrul psihic.

Socurile momentane pot fi generate în timpul 
dialogului prin presararea cuvintelor socante, 
conceptiilor tabu si emotiilor.

"Viata ta sexuala (pauza) doar ceea ce ai 
nevoie sa stii si sa întelegi despre ea...."

"Ceea ce îti doresti în secret
(pauza) este cel mai important pentru tine."

"Poate ca vei divorta (pauza) pâna când voi 
doi veti învata cu adevarat sa va bucurati de 
ceea ce aveti nevoie într-o relatie."

IMPLICATIILE SI DIRECTIVA IMPLICATA

IMPLICATIILE (ALUZIVE)

La modul ideal, implicatiile trec peste 
constient si evoca în mod automat procesul 
inconstient dorit care va facilita inductia starilor 
modificate într-un mod în care mintea 
constienta nu ar putea, deoarece nu stie cum.
La cel mai simplu nivel, implicatia verbala este 
formata din expresia "daca….atunci".

"Daca te asezi, atunci vei putea intra intr-o 
stare de acces la resursele interioare."

"Acum, daca nu vei mai sta cu picioarele 
încrucisate si îti vei aseza mâinile într-un mod 
confortabil în poala, atunci vei fi gata sa intri 
intr-o stare modificata."
"De obicei nu suntem constienti de momentul 
în care cadem în somn, iar uneori nu suntem 
constienti nici chiar ca am dormit."

DIRECTIVA IMPLICATA (ALUZIVA)

elementele componente

A) o introducere legata de timp
B) sugestia implicata care are loc în interiorul 
exploratorului

 C) raspunsul comportamental care 
semnaleaza când a fost dusa la bun sfârsit 
sugestia implicata

"De îndata ce inconstientul tau a descoperit 
sursa acelei probleme degetul tau se va 
ridica."

"Când ai ajuns într-o stare de relaxare si 
confort, ochii tai se vor închide de unii 
singuri."

"Asa cum starea de confort devine din ce în 
ce mai profunda, mintea ta constienta se 
poate relaxa în timp ce inconstientul 
reexamineaza natura problemei tale. Si când 
un gând relevant si interesant ajunge în mintea 
ta constienta, ochii tai se vor deschide atât de 
prudent cât consideri tu necesar."

CONSTRANGERI SI DUBLE 
CONSTRANGERI

CONSTRANGERI MODELATE PE 
EVITARE-EVITARE SI PE 
ABORARE-ABORDARE A CONFLICTELOR

"Vrei sa intri intr-o stare modificata acum sau 
mai tarziu?"

"Vrei sa intri intr-o stare modificata asezat sau 
intins?"

"Vrei sa intri intr-o stare modificata usoara, 
medie sau profunda?"

DUBLA CONSTRANGERE
CONSTIENT-INCONSTIENT

"Daca inconstientul tau vrea sa intre intr-o 
stare modificata, mana ta dreapta se va ridica 
singura. In caz contrar se va ridica mana 
stanga."

"Din moment ce esti asezat, linistit si nu exista 
nici un raspuns al mainii ai putea sa te intrebi 
daca inconstientul tau ar prefera sa nu faca 
nici un efort pentru ca tu sa intri intr-o stare 
modificata. Ar putea fi mult mai confortabil sa 
nu fie necesar sa te misti sau sa vorbesti si 
nici macar sa te preocupi sa tii ochii deschisi."

COMBINATA CU NEGATIVUL

"Nu este necesar sa ma asculti constient, 
pentru ca inconstientul tau este aici si poate 
auzi ceea ce are nevoie pentru a raspunde 
in mod potrivit."

"In realitate nu conteaza ce face mintea ta 
constienta pentru ca inconstientul poate gasi 
caile corecte de a face fata problemei X."

DUBLA CONSTRANGERE A DUBLEI 
DISOCIERI

Confuzia constientului determina slabirea 
pattern-urilor limitatoare.

"Ca persoana poti fi treaz, dar nu ai nevoie sa 
fii treaz si la nivel corporal. (pauza) Poti sa te 
trezesti cand corpul tau se trezeste dar fara sa 
fii constient de corpul tau."
"Poti sa visezi ca esti treaz, cu toate ca esti 
intr-o stare modificata. (pauza) Sau poti sa te 
comporti ca si cum ai fi intr-o stare modificata 
cu toate ca esti treaz."

"Poti observa ca mana ta se inalta fara sa stii 
pana unde va merge. (pauza) Sau poti sa simti 
unde merge fara sa o conduci in realitate 
deloc."
"Poti sa faci un desen abstract fara sa stii ce 
inseamna. (pauza) Mai tarziu poti gasi anumite 
intelesuri in el chiar daca nu vezi care este 
legatura cu tine personal."
"Poti vorbi in starile modificate chiar daca nu 
cunosti intotdeauna intelesul cuvintelor tale. 
(pauza) Sau poti ramane tacut cand capul tau 
se va misca absolut singur in sensul lui DA 
sau NU ca raspuns la intrebarile mele."

Limbajul ambigu

Angajeaza constientul in cercetarea 
transderivationala

Ambiguitati fonologice

Ambiguitati sintactice

"Te-au fascinat ei pe tine sau tu i-ai fascinat pe 
ei?"

"I-ai contrazis tu sau te-au contrazis ei pe 
tine?"

"....te afli aici in prezent, in prezenta 
inconstientului tau care iti ofera un prezent...."

Ambiguitati de scop"Stand de vorba cu tine ca o persoana 
inteligenta...."

Ambiguitati de punctuatie"Sunt o multime de lucruri si nu stiu daca vei 
putea invata aceasta astazi...."

Citatele

"Milton Erickson obisnuia sa spuna ca oricine 
poate intra intr-o stare modificata."

"Prietena mea poate sa invete in starile 
modificate mai multe limbi straine simultan."
"Sora mea a intalnit odata un om care 
calatorise in India, iar acolo a intalnit un om 
sfant care i-a spus urmatoarea poveste: ...."

 "Nu stim intotdeauna care sunt cele 
mai bune procese constructive pentru 
 a ne exprima pe noi insine. 
Potentialitatile si predispozitiile 
omenesti sunt atat de complexe incat 
 este de-a dreptul hazardat sa 
presupunem ca este posibil pentru 
cineva sa stie dinainte care este cea 
mai creativa abordare pentru altcineva 
a noutatilor care ne asalteaza in 
 permanenta. Este o adevarata 
greseala sa impunem perceptii si 
solutii vechi in circumstantele unei vieti 
 aflate in continua schimbare."
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