
 
 

 

METAPROGRAMY I ICH OMÓWIENIE 

NAZWA 
SCENARIUSZA 
(meta 
programy) 

ROZPOZNAWALNE ZWROTY SUGESTIE KOMUNIKACYJNE 

Unikanie Używają słów: uniknę, trzymam się z daleka, 

pozbywam się, nie ma tematu, nie chcę, nie 

lubię; chcę, żeby się nie stało; uniknę, pozbędę 

się. 

Dyrektywy psychologiczne: ustal, czego nie chcą, 

czego pragną uniknąć; podkreśl, że możesz im pomóc 

uniknąć tego, czego nie chcą; uprzedzaj, przewiduj 

potencjalne problemy; zapewnij, że potencjalne 

problemy mogą zostać rozwiązane; pomóż im 

sprecyzować to, czego naprawdę chcą, pamiętając, że 

jest to ich autentyczna trudność.  

Dążenie Używają słów: chcę, osiągnę, zyskam; co 

posiadam, wokół siebie zgromadziłem, 

wskazując na elitarność swego otoczenia. 

Mówiąc do takich osób, podkreślaj ich cele i to, co chcą 

osiągnąć; podkreśl, że to, co ty robisz, pomoże im 

wydatnie osiągnąć to, czego chcą; pamiętaj, że mają 

tendencję do ignorowania potencjalnych problemów, 

a nawet zrzucania ich na innych; przypisują winę 

innym za to, co nie wyszło. 

Wewnętrzne Używają słów: już zdecydowałem, po prostu to 

wiem, czuję itp. 

Powiedzą także: czuję, że tak jest dobrze, czuję 

to w środku, to mnie satysfakcjonuje. 

Rozpoczynając przekonywanie takich osób, powiedz 

im: ja nie mogę cię do niczego przekonać, jesteś jedyną 

osobą, która może się do tego przekonać, tylko ty 

podejmiesz najlepszą z decyzji dobrych dla ciebie, to, 

co zdecydujesz zależy wyłącznie od ciebie. 

Zewnętrzne Mówią, że wiedzą coś, ponieważ ktoś im to 

powiedział. Słyszeli w mediach, przeczytali w 

książce lub gazecie, dlatego: ktoś musi mi 

powiedzieć, fakty przemawiają za tym, 

naukowcy dowiedli, słyszałem o tym, jestem na 

bieżąco; interesuję się, więc wiem; zostanę 

pochwalony, dostrzeżono mnie, zwrócili na 

mnie uwagę, spodziewam się nagrody, tak po 

prostu jest. 

Rozpoczynając przekonywanie takich osób, powiedz 

im Inni ludzie sądzą, że... 

Przekonując ich, dostarcz im liczb, faktów, danych 

naukowych, statystyk, powiedz np. fakty pokazują. 

Dostarcz dużą liczbę pozytywnych informacji 

zwrotnych, umiejętnie chwal je za to, że poświęciły ci 

uwagę. Informuj je na bieżąco, jak im idzie. Zasugeruj, 

żeby twój partner porozmawiał z osobami, które już 

podjęły decyzję. 

Podobieństwa Używają słów: takie same, dokładnie jak, 

podobne do, podtrzymują swoje zdanie, bo... 

Mówiąc do myślących wedle tych scenariuszy, należy 

podkreślać to, co wspólne, koncentrować się na 

podobieństwach pomiędzy sytuacjami i dążeniami. 



 
 

 

Należy pokazać im, że oboje macie takie same 

intencje, cele itp. 

Różnice  
 

Używają słów i zwrotów nastawionych na 

przeciwieństwa: dzień i noc, nowy/stary, 

zmieniony, inny, rewolucyjny, unikatowy, 

radykalny. 

Mówiąc do takich osób, podkreśl, w jaki sposób rzeczy 

się zasadniczo różnią. Należy im przedstawiać sprawy 

jako: nowatorskie, rewolucyjne, niecodzienne, 

niespotykane, radykalnie odmienne, inne niż... 

 

Ja Budują wypowiedź bardziej lub mniej ukrywając 

słowa: co ja z tego mam, co mogę mieć. 

Podkreślaj potencjalnie odniesione korzyści. 

Rozmawiaj z takimi ludźmi mając świadomość, że ich 

„ja" jest „otchłanią". Pamiętaj, że możesz ich chwalić i 

komplementować w większym stopniu niż innych. 

Inni Próbują u siebie rekonstruować proces 

myślenia innej osoby, czasami go 

zniekształcając. Ich działania nastawione są na 

osiągnięcie wewnętrznej satysfakcji poprzez 

strategię działania na rzecz innych. Ponieważ 

reakcje innych ludzi są dla nich ważne, skupiają 

uwagę na tym, aby przewidzieć reakcje. 

Organizują sytuację, czasami w sposób 

sztuczny, aby sprawić drugiej osobie 

przyjemność. 

Kontaktując się z takimi osobami, należy często 

podkreślać, ile mamy przyjemności z tego, że one 

istnieją, co one dla nas zrobiły, ile im zawdzięczamy, 

ile pożytku przyniosło nam ich towarzystwo bądź 

konkretnie ich obecność, ich starania i troski.  

 

 Rozpoznawanie poprzez prezentacje treściowe. 

Trudno podać zwroty rozpoznawalne, gdyż o 

braku emfazy lub jej wyrażaniu decyduje 

kontekst kulturowy. 

Używaj słów: dokładnie, konkretnie, liczebniki 

porządkowe, wyliczanie kroków, następnie, potem, 

przedtem (z podkreśleniem), plan, rozkład, struktura. 

Ogólne Rozpoznawanie poprzez prezentacje treściowe. 

Trudno podać zwroty rozpoznawalne, gdyż o 

braku emfazy lub jej wyrażaniu decyduje 

kontekst kulturowy. 

Używaj słów: ogólnie, generalnie, w zasadzie, typowo, 

ogląd, ramy, zarys, idee, koncepcje, generalna analiza, 

otwarte, elastyczne, holistyczne, spontanicznie. 

Proaktywne Używają słów: wybieram, decyduję, tworzę, 

mogę, przyjrzyjmy się innym możliwościom, 

wpływam na bieg zdarzeń, kontroluję (swoje 

uczucia). 

Sugestie komunikacyjne — patrz wyżej scenariusz 

globalności 

Reaktywne Używają słów: nie mogę, nie jestem w stanie, 

nic nie mogę na to poradzić, on mną rządzi, on 

mnie złości, wyprowadza z równowagi, gdyby 

tylko, nie mam czasu, pieniędzy, zdolności.   

 

 


