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1
Znajd  odpowiedni
perspektyw

 w yciu rzeczy, na które masz wp yw, i takie, z którymi pozornie
nic nie mo esz zrobi .

Dlaczego pozornie?
Bo jednak mo esz zmieni  swój sposób patrzenia na nie, a przez to

sprawi , e b d  przyjemniejsze dla oka, wi c wywo aj  lepsze emocje.
Je eli co  Ci si  nie podoba i mo esz to zmieni , po prostu zrób to,

zamiast si  zamartwia  czy y  w dyskomforcie. Bo przecie  lepiej
jest posprz ta , ni  y  w ba aganie. Jak to zrobi  ze swoimi my lami
— o tym w nast pnych rozdzia ach .

Teraz zajmijmy si  sprawami, na które nie masz wp ywu — pocz w-
szy od tego, e czas mija, a cz owiek si  starzeje, poprzez sytuacj  na
wiecie, w Twoim mie cie, jakie  zachowania innych ludzi, a  do rze-

czy, które ju  si  sta y i si  nie odstan .
Nie mo esz zmieni  samych faktów, ale mo esz zmieni  sposób pa-

trzenia na nie.
Jak pewnie pami tasz z cz ci teoretycznej, ka dy z nas yje wed ug

swojej mapy, bardzo cz sto mamy w asne interpretacje zdarze  i ka dy
mo e dowolnie je kszta towa .

Troch  tak, jak si  robi zdj cia.

S
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26 NLP W  B A L E R I N K A C H

Zwyk y cz owiek widzi co  i po prostu robi zdj cie uwieczniaj ce
w pami ci fakty tak, jak si  zdarzy y. Inaczej zachowuje si  artysta foto-
graf. Gdy widzi jak  rzecz, to zanim zrobi zdj cie, ogl da j  z ka dej
strony, szukaj c najlepszego kadru, uj cia, potem ostro ci i g bi. Wie,
e mo e tym wszystkim manipulowa , zmienia  to tak d ugo, a  znajdzie

taki sposób patrzenia, który nawet z najbrzydszej rzeczy potrafi wyci -
gn  pi kno. Nie oznacza to, e od razu robi to jedno wyj tkowe zdj cie
— zazwyczaj robi ich du o wi cej ni  przeci tny cz owiek, ale zdaje
sobie spraw , e robi tak tylko po to, eby mie  z czego wybiera .

Ty te  mo esz tak patrze  na rzeczy, które Ci si  zdarzy y, zdarzaj
i b d  zdarza .

Daj sobie chwil , zanim je ocenisz; pozwól sobie patrze  na nie z ró -
nych perspektyw, i to tak d ugo, a  znajdziesz to, co w tym pi kne
i warte zapami tania.

I dotyczy to naprawd  wszystkiego. Od ma ych rzeczy, które si
zdarzaj  — na przyk ad wyla a  sobie kaw  na bluzk . Mo esz od razu
uzna , e to pech i tak to zostawi . Czy to jest pi kny punkt widzenia?
Zdecydowanie nie!

Nie wiem, czy zdajesz sobie spraw  z tego, e ludziom uwa aj cym
si  za szcz ciarzy zdarzaj  si  te same rzeczy co osobom s dz cym, e
maj  pecha. Tylko pechowcy na wszystko patrz  jak na przejaw swojego
trudnego losu. A szcz liwcy? We wszystkim potrafi  dostrzega  pi k-
ne strony.

Wi c jak z t  kaw ? Mo esz si  cieszy , e si  nie poparzy a , e masz
powód do kupienia nowej bluzki albo do d u szej przerwy na kaw  .
A mo e to znak, eby  zwolni a i nast pnym razem po prostu delek-
towa a si  kaw ?

Jest tyle mo liwo ci! I tylko od Ciebie zale y, któr  wybierzesz .
Potestujmy jeszcze.
Klient by  niemi y w czasie rozmowy z Tob . Mo esz po prostu

uzna , e jest chamem, burakiem i prostakiem. Czy to jest pi kny sposób
patrzenia? Mo e lepiej uzna , e ma kiepski dzie , e mo e nie potrafi
sobie radzi  ze swoimi emocjami albo e to jest wyj tkowa okazja, e-
by sobie po wiczy  techniki z kolejnych rozdzia ów .

Poleć książkęKup książkę

http://sensus.pl/rf/nlpbal
http://sensus.pl/rt/nlpbal


Znajd  odpowiedni  perspektyw 27

Korek w drodze do domu. Pech? Z o liwo  rzeczy martwych? A mo-
e pi kniej by oby pomy le , e masz chwil , eby potrenowa  kolejne

techniki, e mo e lepiej w drodze do domu ni  do pracy, bo przynajm-
niej nikt na Ciebie nie b dzie krzywo patrzy , e si  spó ni a ? A mo-
e to wspania a okazja, eby spojrze  za okno i dostrzec co  pi knego?

Ten piekielny pies s siadów znów szczeka. Oczywi cie — mo esz
dalej ich nienawidzi , lecz je eli nie zamierzasz podj  dzia ania,
pój  do nich i powiedzie , e to Ci przeszkadza i mog  pój  z psem
do behawiorysty, to przecie  jest okazja do tego, eby  bez adnych
wyrzutów sumienia w czy a „na full” swoj  ulubion  muzyk  . I jesz-
cze sobie pota czy a.

Jaki  fakt z przesz o ci, na temat którego masz wyrzuty sumienia.
Oczywi cie, mo esz dalej si  tym zadr cza , ale mo esz te  pi kniej
potraktowa  to jako okazj  do zastanowienia si , co innego mo esz
robi  w podobnej sytuacji, eby potem czu  si  lepiej. Jakie wnioski
mo esz wyci gn  i co zmieni  w swoim post powaniu.

Ju  rozumiesz?
Mam nadziej  .
To jeszcze w ramach wiczenia znajd  kilka rzeczy, które Ci  z osz-

cz , frustruj , denerwuj , i poszukaj pi knego sposobu patrzenia na nie.
Znajd  kilka ró nych mo liwo ci na pocz tek — jak artysta fotograf po-
szukaj ró nych uj , a potem wybierz naj adniejsze.

Zadanie dla Ciebie: kiedy ju  zdarzy Ci si  co  nieprzyjemnego, na
co nie masz wp ywu, wtedy zanim to os dzisz, pozwól sobie na chwil
refleksji i znajd  inny, pi kniejszy sposób patrzenia. Pami taj, e szcz -
liwe kobiety potrafi  si  cieszy  nawet now  zmarszczk  wokó  oczu,

bo wiedz , e ka da z nich oznacza radosny u miech.
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