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To nazwisko mówi wiele osobom, 
które już otarły się o techniki NLP. 
Andrzej Batko jest znany, nie tylko 
zresztą w Polsce, jako ekspert i trener 
techniki wywierania wpływu na innych 
ludzi. Redakcja „Piar.pl” postanowiła 
wywrzeć wpływ na Andrzeja Batko 
i nakłoniła go do podzielenia 
się refleksjami na temat punktów 
wspólnych między NLP i PR.

Kto uczestniczy w kursach z neurolingwi-
stycznego programowania?
Każdy, kto w swojej pracy komunikuje się z 
klientami, a od tego, jak skutecznie na nich 
wpływa, zależą jego zarobki.

W pracy piarowca takim klientem jest 
często „dziennikarz”.
Oczywiście. Taka prosta, wydawałoby się, 
rzecz, jak press release. Stosując reguły NLP, 
można napisać ją w taki sposób, że przyciąg-
nie uwagę i „naciśnie odpowiednie guziki”.

Jaki błąd popełniamy najczęściej, komuni-
kując się z innymi?
Ludzie bardzo się od siebie różnią i inaczej 
postrzegają świat. Najczęstszym błędem, jaki 
popełniają amatorzy jest pisanie tekstów, na 
przykład komunikatów, ogłoszeń, materiałów 
na strony internetowe lub ofert w sposób, 
który zainteresowałby ich samych. Nieświa-
domie zakładają, że skoro dla nich przekaz 
jest ekscytujący, interesujący i ciekawy, to tak 
samo zadziała na innych ludzi. Znając NLP, 
można napisać komunikat w sposób, który 
naciśnie pewne uniwersalne „guziki” i sprawi, 
że pobudzi on ciekawość i zainteresowanie 
prawie każdego. Nie znam jednak żadnych 
magicznych technik, które spowodują, że 
dziennikarze zaczną się interesować tym, co 
chcemy im powiedzieć.

Raczej nie nauka, ale też nie magia. Czym 
więc jest NLP?
NLP zajmuje się analizą tego, jak ludzie zacho-
wują się na co dzień. Swoje początki ma w 
obserwowaniu pracy psychoterapeutów. Oka-

zało się, że choć są różne szkoły psychoterapii, 
a w każdej z nich mistrz i uczniowie, ci ostatni 
nawet po latach praktyki rzadko osiągają takie 
wyniki, jak nauczyciele. Zaczęto sobie zada-
wać pytanie, co robią ci najlepsi w swojej 
dziedzinie, z czego nie zdają sobie sprawy, a 
co naprawdę jest skuteczne. Okazało się, że 
mistrzowie psychoterapii uczą swoich ucz-
niów tego, co ONI myślą, że działa, zupełnie 
nie zdając sobie sprawy ze swoich nieświado-
mych zachowań, w których kryły się ich siły 
oddziaływania. Bazując na nich, NLP tworzy 
modele zachowań ludzkich.

Nie myśl o  perswazji
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Jakich technik z powodzeniem używają nasi politycy?
Na szczęście żadnych. Większość z nich jest zbyt zadufana w sobie, 
żeby chcieć się czegokolwiek nauczyć. Oprócz Leppera, który chyba 
jako jedyny nie tylko ma doradcę, ale tym różni się od innych polity-
ków, że go słucha. Pamiętam, jak podczas jednej z kampanii parlamen-
tarnych w programie Moniki Olejnik uczestniczyło czterech polityków, 
każdy z innej partii, w tym Lepper. Cała pozostała trójka zachowywała 
się tak, jakby ich nieświadomym celem było zrobienie wrażenia na pro-
wadzącej i na pozostałej trójce polityków oraz udowodnienie, że mają 
rację. Lepper był jedynym, który zdawał się pamiętać, że po drugiej 
stronie kamery ma miliony telewidzów i że jego celem jest przysporze-
nie sobie głosów wyborców. W pierwszej sprzyjającej chwili powiedział 
więc do kamery: „proszę państwa, głosujcie na Leppera, Lepper mówi 
prawdę”. Po programie wyszedł ze studia, mając prawdopodobnie parę 
tysięcy głosów więcej, a trójka pozostałych wychodziła z poczuciem, 
że miała rację.

Z punktu widzenia NLP, w czym leży sukces sprawnego 
piarowca?
Gdybym miał skonstruować kurs PR w oparciu o NLP, na pewno uczył-
bym wychodzenia przy konstruowaniu przekazu z obszaru własnego 
ego i wchodzenia w ego odbiorcy, tzn. umiejętności postawienia się w 
miejscu drugiej osoby i sposobu komunikowania, który pobudziłby jej 
ciekawość. Skupiłbym się również na analizie języka, którego używają w 
swojej codziennej pracy piarowcy i jakie ma on przełożenie na działanie 
ludzkiego umysłu.

Czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, żeby z powodzeniem 
wykorzystywać techniki NLP?
Szczerze mówiąc nie. Trzeba się tego po prostu nauczyć.

A można nauczyć się NLP z książek?
To trochę tak, jakby zapytać, czy można się nauczyć jeździć na nar-
tach albo mówić w obcym języku tylko z książek. Można, ale do 
pewnego stopnia, ponieważ NLP to nie tylko i wyłącznie wiedza, ale 
również umiejętności, które muszą wejść na poziom nieświadomej 
kompetencji. Do tego potrzebne jest szkolenie z trenerem. Właśnie 
dlatego do swojej książki dodałem nagranie audio, potem DVD. W 
książce trudno oddać ton głosu czy intonację. Tym trudniej, jeśli 
jest to połączone z ekspresją twarzy czy z ruchem ręki, jak przy 
tzw. kotwicach.

Kotwice wymyślono na potrzeby NLP?
Kotwice to stary mechanizm. To skojarzenie pewnego bodźca w 
dowolnym systemie zmysłowym z silnym odczuciem. Czy pamięta Pani 
ton głosu, jakiego używał jeden z rodziców, kiedy Pani coś przeskro-
bała w dzieciństwie i słysząc ten ton, od razu miała odczucie, że będą 
kłopoty? Usłyszała Pani teraz ten ton głosu w głowie? Pojawiło się to 
uczucie?

Ja k ie w ła śc iwośc i  umys ł u one 
wykorzystują?
Naszą wiedzę na temat tego, jak działa część 
umysłu, która przetwarza język. Ta wiedza 
pochodzi z psycholingwistyki i neurolingwistyki. 
W dużym uproszczeniu – to, co mówię do Pani 
w tej chwili najpierw przechodzi przez pewien 
obszar podświadomości, który jest genetycz-
nie przystosowany do przetwarzania języka. 
Dopiero potem trafia na poziom świadomy, 
gdzie jest nadane znaczenie temu, co mówię. 
Dzięki temu rozumie Pani, co mówię. Ale część 
podświadoma w pewnym sensie rozumie język 
trochę inaczej niż ta na poziomie świadomym. 
Jest ona znacznie prostsza. Nie zna zaprzeczeń, 
nie zna trybów warunkowych, nie zna pojęcia 
czasu ani odmiany przez osoby. W związku z 
tym, jeśli powiem - „nie myśl o niebieskim”, to 
mózg musi zareagować tak samo, jakbym powie-
dział – „pomyśl o niebieskim”. Mózg po prostu 
nie potrafi się oprzeć temu poleceniu. Więc na 
przykład mówienie: „proszę, nie myśleć, że to 
jest oszustwo” budzi negatywne odczucia.

Zaprzeczenia są piętą achillesową praktyki 
piarowskiej. W teorii wszyscy mówimy, 
że nie można ich wykorzystywać, bo 
ugruntowują negowany aspekt, ale jak je 
omijać?
W przypadku jednego banku pojawiła się plotka, 
że został wykupiony i jest na granicy bankru-
ctwa. Za każdym razem, kiedy zarząd wyda-
wał komunikat, że „nie ma zagrożenia, prosimy 
się nie obawiać i nie wycofywać depozytów” 
- coraz więcej ludzi tak postępowało. Kiedy 
ktoś im doradził, żeby zaczęli używać słów 
pozytywnych - „sytuacja jest bezpieczna, sta-
bilna, a depozyty i lokaty są bezpieczne” - fala 
przyhamowała. Wkrótce zarząd wydał kolejne 
oświadczenie, że osoby, które wycofały depo-
zyty w ramach szczególnych okoliczności mogą 
je z powrotem bez straty aktywować. Uprze-
dził jednocześnie, że „bank nie będzie wprowa-
dzał dodatkowych premii za powrót”. Oczywi-
ście poszła fama, że premie za powrót będą i 
do banku wróciło więcej osób niż ktokolwiek 
zakładał.
Innym przykładem jest seksafera Clintona. Kiedy 
powiedział: „nie miałem stosunków seksualnych 
z tą kobietą (Monicą Lewinsky)”, jego popular-
ność zaczęła od razu spadać. Późniejsze słowa: 
„przepraszam, popełniłem błąd, tak, przyznaję 
się, miałem seksualną relację z M.L., przykro 
mi, wstydzę się, oszukałem moich wyborców, 
sprawiłem zawód wyborcom, mojej rodzinie 
ból” itd. paradoksalnie spowodowały wzrost 
jego notowań.

Kotwiczenie – stwarzanie odruchów emocjonalnych powiązanych 
przyczynowo-skutkowo z bodźcem. Bodźcem może być dotyk, 
obraz, dźwięk itp.

Przeramowanie (ang. reframing) – taka zmiana kontekstu wypo-
wiedzi, która nie zmieniając jej logicznej treści, zmienia jej sens.
Źródło: www.wikipedia.pl
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Tak. To jest właśnie kotwica?
Tak, jak Pani sama sprawdziła, działa ona całe życie. Kotwica polega 
na tym, że otrzymujemy bodziec, który wywołuje u nas konkretną 
emocję.

Jak ten mechanizm przełożyć na język komunikowania?
Celowo mógłbym „zaprogramować” gest, którego Pani świadomie nie 
zauważy albo ton głosu, który wywoła u Pani określone uczucie. Nie 
uznałaby tego Pani za pomocne w komunikacji?

Jak w takim razie „zaprogramować” kotwicę?
Jeśli zapytam, czy może Pani przypomnieć sobie najprzyjemniejsze uczu-
cie, które Pani kiedykolwiek przeżywała, to aby odpowiedzieć na to 
pytanie, musi Pani sięgnąć do tego uczucia w swojej „bazie danych”. Jeśli 
przy mówieniu o narastaniu tego uczucia, wykonam na przykład ruch 
ręką w górę na peryferiach Pani pola widzenia czy zmienię tonu głosu, 
to stworzy się kotwica. Za każdym razem, kiedy później będę powtarzał 
ten ruch czy modulował w ten sam sposób ton głosu, to samo uczucie 
będzie narastało na nowo.

Czy można tak wpływać na większą grupę osób, na przykład na 
pracowników podczas spotkania w firmie?
Z grupą jest nawet jeszcze łatwiej. Zawsze trzeba jednak wiedzieć, jakie 
uczucie chcemy zakotwiczyć.

W firmie jest restrukturyzacja, a piarowiec chce zakotwiczyć 
uczucie bezpieczeństwa u pracowników.
Stojąc przed grupą, możemy podzielić w myślach salę na dwie części. 
Mówiąc wstęp, przechodzimy na jedną, na przykład lewą stronę sali i 
zaczynamy spotkanie od potwierdzenia ostatnich doświadczeń pracow-
ników. Mówimy, że prawdopodobnie część z nich przeżywa niepokój, 
lęk o przyszłość itd.

Dlaczego odwołujemy się otwarcie do ich obaw?
Potwierdzamy ich doświadczenia, które są oczywiste, więc nic nie tra-
cimy, a zmniejsza to dystans i buduje naszą wiarygodność. W tym przy-
padku są to jednak odczucia nieprzyjemne. Zanim zaczniemy mówić 
przekaz pozytywny, przechodzimy więc w inne miejsce, na przykład 
na prawą stronę. Dopiero stanąwszy tam, mówimy: „przecież wszyscy 
wiemy, jak ważne jest, abyśmy w pracy czuli się bezpiecznie. Kiedy czło-

wiek czuje się bezpiecznie, może się skupić na 
swojej twórczej pracy i dlatego wszystkim nam 
zależy, żeby właśnie tak czuli się pracownicy.” 
Można używać też słów tzw. wyzwalaczy: „bez-
piecznie jak u siebie w domu”.
Tym samym stworzyliśmy dwie kotwice: gdy 
przechodzimy na lewą stronę sali, uruchamiają 
się wśród pracowników negatywne uczucia, a 
po prawej – pozytywne, związane z bezpie-
czeństwem. Korzyść jest taka, że jeżeli chcemy, 
aby w dalszej części spotkania ludzie czuli się 
bezpiecznie, będziemy unikać tamtego miejsca 
po lewej stronie. Taką kotwicę można także 
wykorzystać przy głosowaniu podczas tego 
spotkania. Jeśli będziemy chcieli, aby pracow-
nicy poparli wersję A, mamy szansę przekonać 
tych, którzy się ciągle wahają. Będąc po prawej 
stronie sali, mówimy o opcji A, a przechodząc 
na lewą, zakotwiczoną z negatywnymi odczu-
ciami - o wersji dla nas mniej atrakcyjnej – B. 
Prawdopodobnie część osób, która się wahała, 
wybierze wówczas A.

Dwa lata temu na konferencji na temat 
PR spytano wykładowcę kiedy korzysta 
z technik NLP, a ten szybko zaprzeczył, 
choć wiadomo, że interesuje się tą tema-
tyką. Czy w ostatnim czasie zauważył Pan 
zmianę postrzegania NLP?
Trudno mi powiedzieć, ale to podejście, o któ-
rym Pani mówi jest typowo polskie. W gronie 
piarowców nie powinno być problemu z mówie-
niem o manipulowaniu innymi ludźmi. W każ-
dym innym kraju podczas spotkań specjalistów 
wszyscy prześcigają się w opowieściach, z jakich 
technik korzystają. Zwykle mówią z kamienną 
twarzą: zrób to, zastosuj tamto, zobacz, jak to 
działa. W Polsce przed szkoleniem ze sprzedaży 
dla firm farmaceutycznych, podczas którego 
mam nauczyć przedstawicieli medycznych, jak 
manipulować zarówno pacjentami w poczekalni, 
żeby ich przepuścili, jak i lekarzami, żeby zaczęli 
przepisywać dany lek, szefowa działu sprzedaży 
mówi: „Panie Andrzeju, tylko mnie zależy na 
tym, żeby Pan nie uczył manipulacji.” 

Jeśli samo manipulowanie budzi pejo-
ratywne skojarzenia, czym jest etyczna 
manipulacja?
Liczą się intencje. Mnóstwo ludzi uczy się, jak 
pomagać, choćby psychoterapeuci. Manipu-
lują umysłami pacjentów po to, żeby mogli oni 
zacząć inne życie. Rodzice nie uczą się niczego, 
a i tak manipulują swoimi dziećmi, żeby przyjęły 
ich system wartości. W obu przypadkach jest 
to postrzegane jako działanie dla dobra innych 
i dlatego jest w porządku. Ale te same tech-

UWAGA! KONKURS!

Zaciekawiła Cię sztuka perswazji? 
Chcesz poznać zasady wpływu 
i manipulacji?

Dla czytelników magazynu „Piar.pl” Grupa Wydawnicza Helion przy-
gotowała zestaw wideowarsztatów „Perswazja i NLP”, a także 
warsztaty „Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipula-
cji” oraz książki do słuchania na trzech płytach audio o tym 
samym tytule. Autorem materiałów jest trener NLP - Andrzej 
Batko. 
Spróbuj szczęścia w losowaniu nagród i podaj rozszerzenie nazwy 
skrótu NLP. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcja@piar.
pl do końca maja br., w temacie wpisując „NLP”.
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Jakie zagadnienia ostatnio fascynują Pana w tematyce NLP?
Wykorzystanie hipnozy - zjawiska, które towarzyszy nam codziennie, 
choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Hipnoza to stan umysłu, który 
między innymi cechuje podatność na sugestię. Większość ludzi wciąż 
kojarzy hipnozę z „adin, dwa, tri” i wahadełkiem. To są sceniczne atry-
buty, których nie można nazwać najważniejszymi częściami całego pro-
cesu hipnotycznego. Najważniejszego, czyli tego, co w hipnozie naprawdę 
zdaje egzamin nieprofesjonalista nigdy nie widzi i nie słyszy. Stosuje się 
te mechanizmy podczas zwyczajnych rozmów, a dzięki nim rozmówcy i 
słuchacze stają się bardziej podatni na sugestie.

Czy manipulował Pan mną podczas tego wywiadu?
Chociaż uczenie manipulacji to moja praca, nie znaczy to, że stosuję te 
techniki cały czas. Ale fakt, manipulowałem Panią. Przy tworzeniu kotwicy 
narastania przyjemnego uczucia, pokazywałem Pani, jak je później przywo-
łuję, podnosząc jedynie rękę. Później kilkukrotnie wykonywałem ten ruch, 
choć Pani wydawała się go nie zauważać. Dopasowałem się też do Pani 
sposobem siedzenia, gdyż podświadomie lubimy i bardziej ufamy temu, co 
jest znajome. Po chwili powtarzałem też Pani gesty i tym samym zmniejsza-
łem między nami dystans. Zgaduję, że ten wywiad uzna Pani za udany.

Rozmawiała Kinga Podraza 

niki można przecież wykorzystać, żeby zrobić 
krzywdę, dlatego tak ważne są intencje.

Po czym poznać dobrego szkoleniowca z 
NLP?
To jest trudne pytanie. W Polsce jest kilkana-
ście organizacji, które zrzeszają NLP-owców. 
Najważniejsza jest zawsze reputacja ośrodka, z 
którym dany szkoleniowiec jest związany. Warto 
sięgnąć po referencje u osób już przeszkolonych. 
Sprawdzić, jak długo taki ośrodek jest na rynku.

Jakie są stopnie wtajemniczenia w tej 
dziedzinie?
Materiału do opracowania jest sporo, a osoby 
chętne do jego zagłębiania mają zazwyczaj nie-
wiele czasu, dlatego szkolenia NLP są podzielone 
na trzy etapy – poziomy. W części podstawowej 
uczymy zawsze technik i mechanizmów, w kolej-
nym pokazujemy, jak stosować je w konkretnych 
sytuacjach. To trochę tak, jak z nauką języka – w 
stopniu podstawowym uczymy się porozumie-
wać, zaawansowanym – nabieramy płynności, a 
w najwyższym – szlifujemy wszystkie umiejętno-
ści, które udało nam się pozyskać.

Podyskutuj o tym artykule w 
w serwisie media.wp.pl 


