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Rozdziaï 2.

Podstawowe zaïoĝenia NLP
W tym rozdziale:
Ź Przedstawimy zaïoĝenia NLP.
Ź Przetestujemy zaïoĝenia NLP.
Ź Wejdziemy w skórÚ kogoĂ innego.
Ź Nauczysz siÚ elastycznego dziaïania, aby w kaĝdej interakcji przyjmowaÊ 100%
odpowiedzialnoĂci.

R

omilla: Brenda jest mojÈ przyjacióïkÈ i matkÈ swojej ukochanej jedynaczki Mary.
W wieku dziesiÚciu lat Mary byïa nieco rozpuszczona, gdyĝ urodziïa siÚ po tym,
jak Brenda i Jim pogodzili siÚ z myĂlÈ, ĝe chyba nigdy nie bÚdÈ mieli dzieci.
Ich córka miaïa czÚste napady zïoĂci, których doĂwiadczania na wïasnej skórze nie
ĝyczylibyĂmy nikomu. Potrafiïa tarzaÊ siÚ po podïodze, krzyczÈc i wymachujÈc rÚkami
i nogami.
Brenda nie byïa w stanie poradziÊ sobie ze zïoĂciÈ swojego dziecka, aĝ pewnego dnia…
Mary leĝaïa na podïodze, ÊwiczÈc w najlepsze swoje struny gïosowe, kiedy Brenda
wziÚïa z szafki kilka patelni, poïoĝyïa siÚ obok córeczki i zaczÚïa pomagaÊ jej w robieniu
haïasu. omotaïa patelniÈ o podïogÚ i wrzeszczaïa, robiïa to zresztÈ lepiej niĝ jej
latoroĂl. atwo siÚ domyĂliÊ, co siÚ staïo potem. Mary popatrzyïa na matkÚ z niemym
zdziwieniem, dochodzÈc do wniosku, ĝe jest ona znacznie lepszÈ „zïoĂnicÈ” i z pewnoĂciÈ
wygra kaĝdy taki „pojedynek”. Od tego wydarzenia napady zïoĂci córeczki ustaïy,
jak rÚkÈ odjÈï. Brenda odzyskaïa kontrolÚ nad swojÈ relacjÈ z Mary dziÚki wiÚkszej
elastycznoĂci zachowania.
Ta krótka anegdota ilustruje to, w jaki sposób osoba o najwyĝszej elastycznoĂci w danym
systemie ma na niego wpïyw. To stwierdzenie nie jest wynikiem eksperymentu
laboratoryjnego, ale zaïoĝeniem NLP, które, jeĝeli zostanie zaadaptowane i przeÊwiczone,
moĝe pomóc Ci w Twojej podróĝy przez ĝycie. Powyĝsza opowiastka pokazuje
zaledwie jeden z tych „uĝytecznych poglÈdów” czy teĝ jedno z zaïoĝeñ tworzÈcych
podstawÚ NLP.

Zaïoĝenia NLP
Zaïoĝenia NLP sÈ jedynie generalizacjami dotyczÈcymi Ăwiata. W tym rozdziale
przedstawimy i rozwaĝymy te zaïoĝenia wymyĂlone przez twórców NLP, które
uwaĝamy za najistotniejsze.
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Mapa nie jest terytorium
Jedno z pierwszych zaïoĝeñ brzmi: mapa to nie terytorium. Stwierdzenie to zostaïo
opublikowane w piĂmie „Science and Sanity” przez polskiego hrabiego i matematyka,
Alfreda Korzybskiego, w roku 1933. Korzybski odnosiï siÚ do tego, ĝe za poĂrednictwem
zmysïów (wzroku, sïuchu, dotyku, smaku i wÚchu) odbieramy Ăwiat, czyli terytorium.
NastÚpnie wszystkie te zewnÚtrzne zjawiska uzyskujÈ wewnÚtrzne reprezentacje w naszym
umyĂle, czyli mapÚ.
Ta wewnÚtrzna mapa Ăwiata zewnÚtrznego, uksztaïtowana przez Twoje spostrzeĝenia,
nigdy nie stanowi idealnej repliki. Innymi sïowy, to, co jest na zewnÈtrz, nigdy nie
moĝe byÊ takie samo jak to, co znajduje siÚ w Twoim mózgu.
Pozwólmy sobie na pewnÈ analogiÚ. Kiedy siedzÚ w swoim gabinecie i piszÚ, spoglÈdam
czasem przez okno na rosnÈcy w ogrodzie dÈb. Jego odzwierciedlenie, które tworzÚ
w swoim umyĂle, po zamkniÚciu oczu jest caïkowicie odmienne od tego drzewa.
Nie jestem botanikiem i dlatego mogÚ nie zauwaĝyÊ cech, które botanik mógïby
zaobserwowaÊ. To, ĝe nie zauwaĝam tych szczegóïów i nie uwzglÚdniam ich w swojej
reprezentacji, nie oznacza jednak, ĝe one nie istniejÈ.
Inny przykïad: jeĝeli jedziesz przez WarszawÚ i patrzysz na jej mapÚ, drogi na mapie
wyglÈdajÈ zupeïnie inaczej niĝ droga, po której jedziesz. Stacje metra sÈ trójwymiarowe
i wielokolorowe, podczas gdy na mapie przedstawiono je jako ĝóïte kóïka z czerwonÈ
literÈ M.
PodsumowujÈc, róĝni ludzie bÚdÈ tworzyÊ odmienne reprezentacje wewnÚtrzne tej
samej rzeczy, zaleĝnie od kontekstu i wïasnego doĂwiadczenia.

Przepuszczanie spostrzeĝeñ przez osobisty filtr
Twoje zmysïy bombardujÈ CiÚ dwoma miliardami bitów informacji na sekundÚ, ale
Twój Ăwiadomy umysï moĝe przetwarzaÊ jedynie od piÚciu do dziesiÚciu elementów
informacji, jaka do niego trafia, wiÚc bardzo duĝa czÚĂÊ nie przechodzi przez taki filtr.
Proces ten jest uzaleĝniony od Twoich poglÈdów i wartoĂci, wspomnieñ, decyzji,
doĂwiadczeñ oraz kulturowego i spoïecznego tïa. Wszystko to sprawia, ĝe do
ĂwiadomoĂci dostaje siÚ wyïÈcznie to, do czego dostrojony jest Twój umysï.
Kiedy bÚdziesz w towarzystwie innych osób, wybierz jakiĂ element otoczenia (np.
widok z okna) i poproĂ kaĝdego z obecnych, aby stworzyï jego krótki opis. ZwróÊ
uwagÚ na to, do jakiego stopnia doĂwiadczenie kaĝdej z zaangaĝowanych w zabawÚ
osób bÚdzie wpïywaÊ na jej opis postrzeganego Ăwiata.
Niektórzy mieszkañcy Europy i Ameryki Póïnocnej mogÈ przeĝyÊ kulturowy szok
podczas wizyty w krajach takich jak Indie czy Meksyk. Z racji swojego tïa kulturowego
mogÈ byÊ zaskoczeni poziomem ubóstwa w niektórych rejonach tych krajów, gdzie
ludzie zaakceptowali biedÚ jako czÚĂÊ swojego ĝycia.

Nieznane terytorium. WÚdrowanie po mapie innej osoby
Kaĝdy z nas posiada wïasnÈ mapÚ Ăwiata i aby uïatwiÊ sobie komunikacjÚ, dobrze jest
przynajmniej spróbowaÊ zrozumieÊ wewnÚtrznÈ rzeczywistoĂÊ czy teĝ mapÚ osoby,
z którÈ siÚ komunikujemy.
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DzieciÚca mapa Ăwiata
DzieciÚca mapa Ăwiata moĝe czasami daÊ doro- mu maïy chïopiec. Po chwili chïopiec zapytaï, czy
sïym do myĂlenia! ¥wietnie ilustruje to nastÚpujÈ- w samochodzie naprawdÚ siedzi pies. Policjant
cy fragment krÈĝÈcego w internecie listu.
potwierdziï, na co jego rozmówca popatrzyï na niego caïkowicie zmieszany i spytaï: „A co ten pies
Policjant siedziaï w furgonetce policyjnej ze swoim zrobiï, ĝe go pan aresztowaï?”.
psem, kiedy zobaczyï, ĝe przyglÈda siÚ

Romilla: Kiedy kupowaïam swego czasu rybÚ z frytkami, poproszono mnie
o wypeïnienie krótkiego formularza na temat jakoĂci i ceny jedzenia oraz obsïugi
klienta. Kobiety za barem byïy bardzo poirytowane, poniewaĝ stojÈcy przede mnÈ
mÚĝczyzna doĂÊ niegrzecznie odmówiï wypeïnienia ankiety. Zapytaïam je, czy
pomyĂlaïy, ĝe ten czïowiek mógï nie umieÊ czytaÊ i zdenerwowaï siÚ, gdyĝ pytanie
go zmieszaïo. Zmiana, która zaszïa w tych kobietach, byïa bïyskawiczna. Jedna z nich
powiedziaïa: „Och, nie pomyĂlaïam w ogóle o tym”. Ich nastawienie zmieniïo siÚ
z gniewu i rozdraĝnienia w gïÚbokÈ sympatiÚ. Same teĝ poczuïy siÚ lepiej, pozbywszy
siÚ caïej swojej negatywnej energii.
Poniĝsze Êwiczenie pomoĝe Ci rozwinÈÊ tolerancjÚ lub przynajmniej uïatwi Ci
zrozumienie dla osób, których reakcja zwykle budziïa w Tobie zaskoczenie,
zdenerwowanie bÈdě zmieszanie:
1. Policz wszystkie bïogosïawieñstwa w swoim ĝyciu.
2. MajÈc w pamiÚci wszystkie przykïady doĂwiadczanego dobra,
zdobÈdě siÚ na jak najwiÚkszÈ hojnoĂÊ.
3. Zadaj sobie pytanie, co dzieje siÚ w Ăwiecie takiej osoby, ĝe wywoïuje
takie zachowanie.
Kiedy opanujesz juĝ ten proces, moĝesz odkryÊ, ĝe nie tylko czyni CiÚ on
szczÚĂliwszym czïowiekiem, ale takĝe sprawia, ĝe jesteĂ w stanie lepiej akceptowaÊ
innych ludzi oraz ich nietypowe zachowania.

Ludzie reagujÈ zgodnie z ich mapÈ Ăwiata
Ty reagujesz zgodnie z mapÈ Ăwiata istniejÈcÈ w Twojej gïowie. Jest ona oparta na tym,
w jaki sposób postrzegasz swojÈ toĝsamoĂÊ, oraz na Twoich wartoĂciach i poglÈdach,
a takĝe postawach, wspomnieniach i tle kulturowym.
Czasami mapa Ăwiata, którÈ wykorzystuje dany czïowiek, moĝe wydawaÊ Ci siÚ
caïkowicie absurdalna. Jednakĝe odrobina zrozumienia i tolerancji moĝe wzbogaciÊ
Twoje ĝycie.
Romilla: Kiedy moja matka byïa mïodÈ lekarkÈ, odbywaïa czÚĂÊ praktyk w szpitalu
psychiatrycznym. Jednym z pacjentów byï dystyngowany, Ăwietnie wyksztaïcony
wykïadowca filologii angielskiej. NiepokojÈcym objawem u tego czïowieka byïo
chodzenie w nocy z otwartym parasolem. Byï on bowiem przekonany, ĝe promienie
ksiÚĝyca sprowadzÈ na niego „obïÚd ksiÚĝycowy”. Pomimo to bardzo lubiï przekazywaÊ
swojÈ wiedzÚ o literaturze czïonkom personelu.
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Gdyby wykazali brak tolerancji, ignorujÈc lub izolujÈc wykïadowcÚ, byÊ moĝe nie
spostrzegliby nawet, o ile uboĝsze byïoby ich doĂwiadczenie, gdyby nie dane byïo im
wysïuchaÊ zajmujÈcych opowieĂci o literaturze ani zaznajomiÊ siÚ z poczuciem
humoru profesora.

Nie ma poraĝki, jest tylko informacja zwrotna
To bardzo waĝne zaïoĝenie, które moĝna wykorzystaÊ w swoim ĝyciu. Kaĝdy popeïnia
bïÚdy i doĂwiadcza marazmu. Zawsze jednak masz wybór pomiÚdzy pozwoleniem na to,
by zïe wyniki wpÚdziïy CiÚ w stan biernoĂci, a wyciÈgniÚciem nauki z tych wydarzeñ,
zebraniem siï i podjÚciem drugiej próby rozwiÈzania problemu.
Romilla: KiedyĂ uczÚszczaïam na kurs prowadzony przez wspaniaïego hawajskiego
kahunÚ, Serge’a Kahiliego Kinga, podczas którego powiedziaï on, ĝe nigdy jeszcze nie
popeïniï omyïki. To wywoïaïo chichot wĂród zgromadzonych, a bïysk w oku, który
wtedy siÚ pojawiï u Kinga, nie pasowaï do powaĝnej miny, którÈ staraï siÚ utrzymaÊ.
Dopiero po chwili dodaï, ĝe co prawda nie zawsze osiÈga poĝÈdane wyniki, ale nigdy
teĝ siÚ nie myli.
Pewnego razu miaïyĂmy okazjÚ sïuchaÊ prelekcji Liz Jackson, znanej bizneswoman.
WystÚpujÈc na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, powiedziaïa, ĝe przede wszystkim nie
naleĝy baÊ siÚ poraĝek. Ona sama musiaïa zmierzyÊ siÚ z bardzo powaĝnym problemem,
jakim byïa utrata wzroku, ale pomimo tej trudnoĂci udaje siÚ jej skutecznie zarzÈdzaÊ
firmÈ. Zdaniem Liz poraĝka to jedna z najlepszych okazji do nauki. Liz czÚsto nakïania
ludzi do mówienia o wïasnych ambicjach i do wpïywania na nowe, nieznane wody,
chociaĝ moĝe to oznaczaÊ chwilowÈ dezorientacjÚ, a nawet paniczny strach. Jeĝeli
bowiem takie dziaïanie zakoñczy siÚ nawet niepowodzeniem, to uzyskane doĂwiadczenie
bÚdzie tego warte.
Zwykïa informacja zwrotna wiÈĝe siÚ z otrzymywaniem komunikatu lub teĝ odpowiedzi
od innej osoby. Znaczenie informacji zwrotnej zostaïo rozszerzone w kontekĂcie tego
zaïoĝenia NLP, aby rozciÈgnÈÊ je takĝe na wyniki okreĂlonej sytuacji.
Thomas Alva Edison jest osobÈ, od której moĝna nauczyÊ siÚ wiele o informacji zwrotnej.
ChoÊ znany jest jako wynalazca ĝarówki, opracowaï teĝ wiele innych wynalazków.
Jego geniusz polegaï na wypróbowywaniu pomysïów, uczeniu siÚ na „niespodziewanych”
rezultatach i ponownym wykorzystywaniu elementów innych nieudanych doĂwiadczeñ.
Podczas gdy inni ludzie postrzegali jego nieudane próby wynalezienia nowego ěródïa
Ăwiatïa jako poraĝki, sam Edison twierdziï, ĝe po prostu wynajdowaï nowe sposoby na
to, jak nie wynaleěÊ ĝarówki.
Martwienie siÚ „poraĝkÈ” sprawia, ĝe skupiasz siÚ na przeszïoĂci i problemach. Jeĝeli
przyjrzysz siÚ swoim wynikom, nawet tym niepoĝÈdanym, zobaczysz, ĝe moĝesz siÚ
koncentrowaÊ na moĝliwoĂciach i podÈĝaÊ dalej.
Kiedy juĝ stawisz czoïa „poraĝce”, moĝesz wykorzystaÊ zaïoĝenia NLP, aby znaleěÊ
okazje do rozwoju poprzez zadawanie sobie poniĝszych pytañ.
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PomyĂl o którejĂ ze swoich „poraĝek” i zadaj sobie nastÚpujÈce pytania:

9 Co pragnÚ osiÈgnÈÊ?
9 Co udaïo mi siÚ osiÈgnÈÊ dotÈd?
9 JakÈ informacjÚ zwrotnÈ udaïo mi siÚ otrzymaÊ?
9 Czego udaïo mi siÚ nauczyÊ?
9 Jak mogÚ wykorzystaÊ tÚ naukÚ w pozytywny sposób?
9 W jaki sposób zmierzÚ swój sukces?
9 NastÚpnie weě siÚ w garĂÊ i spróbuj jeszcze raz!
Czy moĝesz wyobraziÊ sobie Ăwiat, w którym nie chciaïoby Ci siÚ uczyÊ chodziÊ,
poniewaĝ zdarzyïo Ci siÚ przewróciÊ podczas pierwszej próby? Jak wyglÈdaïyby stacje
metra w godzinie szczytu, gdyby tylko nieliczni opanowali sztukÚ chodzenia?

Znaczenie komunikacji wyznacza odpowiedě
Niezaleĝnie od tego, jakie szlachetne idee przyĂwiecajÈ Twojej chÚci komunikacji,
sukces interakcji zaleĝy od tego, jak dobrze wiadomoĂÊ zostaïa przyjÚta przez odbiorcÚ,
nie od tego, jak bardzo chcesz coĂ przekazaÊ. Innymi sïowy, znaczenie komunikacji
opiera siÚ na odpowiedzi.
Jest to kolejne silne zaïoĝenie dotyczÈce komunikacji. Skïada ono na Twoje barki ciÚĝar
odpowiedzialnoĂci za przekazanie tego, co pragniesz przekazaÊ. Kiedy zaakceptujesz
to zaïoĝenie, nie bÚdziesz juĝ obwiniaÊ innych za nieporozumienia. Jeĝeli otrzymana
odpowiedě jest inna niĝ ta, której oczekujesz, to Ty, student NLP, bÚdziesz posiadaÊ
narzÚdzia pozwalajÈce wykorzystaÊ swoje zmysïy do zrozumienia tego, ĝe druga osoba
czegoĂ nie zauwaĝa. Uzyskasz przy tym elastycznoĂÊ koniecznÈ do innego dziaïania
poprzez czyny i sïowa.
Zacznij zatem, myĂlÈc o koñcu, i myĂl o tym, jaki wynik pragniesz osiÈgnÈÊ w danym
akcie komunikacji. Co by siÚ staïo, gdyby murarz zaczÈï ukïadaÊ cegïy jedna na drugiej
bez ĝadnego planu? Na pewno nie wyszïaby z tego katedra! Aby zbudowaÊ coĂ, co
bÚdzie miaïo silne podstawy, potrzebujesz zaczÈÊ z godnÈ architekta wizjÈ wyniku.
Jest to takĝe bardzo dobry sposób na trzymanie emocji na wodzy, kiedy znajdujesz siÚ
w sytuacji, która moĝe gwaïtownie siÚ pogorszyÊ.
Jeĝeli chcesz odkryÊ wiÚcej na temat ĂwiadomoĂci zmysïowej, zajrzyj do rozdziaïu 7.
W rozdziale 5. przedstawiono wiÚcej sposobów na Êwiczenie elastycznoĂci zachowania
i dodatkowe wskazówki dotyczÈce radzenia sobie z emocjami w ciÚĝkich chwilach.

Jeĝeli to, co robisz, nie dziaïa, zrób coĂ innego
Jest to bardzo proste, a mimo to nie zawsze modyfikujemy swoje zachowanie. Duĝo
ïatwiej jest iĂÊ przez ĝycie, mówiÈc innym, co powinni zmieniaÊ. W taki sposób moĝna
przecieĝ rozkoszowaÊ siÚ bez reszty… niepokojem, który narasta, kiedy tylko dopuszczasz
do siebie straszne myĂli o innych ludziach. OczywiĂcie nie mówiÚ powaĝnie.
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Nie kaĝdy posiada takie zdolnoĂci jak Ty, a sam fakt, ĝe wïaĂnie czytasz tÚ ksiÈĝkÚ,
jest dowodem na to, ĝe chcesz wprowadziÊ w swoim ĝyciu zmiany. Chcemy teĝ
powiedzieÊ, ĝe zmiana swojego nastawienia wymaga znacznie mniejszego nakïadu
energii niĝ próby zmuszenia kogoĂ, by nagiÈï siÚ do naszych oczekiwañ.
Jeĝeli zaakceptujesz to zaïoĝenie NLP, to uznasz, ĝe lepiej jest zmieniÊ taktykÚ, niĝ
kontynuowaÊ walenie gïowÈ w mur czy spÚdzaÊ czas na rozpamiÚtywaniu swoich
kïopotów. Jednakĝe zanim moĝliwa bÚdzie zmiana takiej taktyki czy teĝ dokonanie
czegoĂ innego, naleĝy zrozumieÊ, dlaczego to, co robisz w danej chwili, nie dziaïa
skutecznie.
Dlaczego zatem Twoje dziaïania koñczÈ siÚ fiaskiem? Czy przyczynÈ tego moĝe byÊ
brak dokïadnego wyraĝenia tego, co siÚ chce? ByÊ moĝe inni nie dostrzegli jeszcze
zasobów potrzebnych do wspomoĝenia CiÚ w osiÈgniÚciu celów. Co musisz zatem
zmieniÊ, aby osiÈgnÈÊ dobre wyniki?
Jeĝeli na przykïad nie zawsze ukïada Ci siÚ z partnerem, byÊ moĝe musisz zdobyÊ siÚ
na powiedzenie mu tego. PamiÚtaj, ĝe pozytywna informacja zwrotna dziaïa wyĂmienicie,
wiÚc jeĝeli partner faktycznie stara siÚ zapewniÊ Ci komfort, daj mu do zrozumienia,
ĝe bardzo doceniasz kontakt z nim.
Patricia byïa studentkÈ, która najlepiej uczyïa siÚ za poĂrednictwem dotyku. Oznaczaïo
to, ĝe miaïa powaĝne problemy z przyswajaniem wiedzy w tradycyjny, oparty na
wykïadach sposób, poniewaĝ sÈ one dostosowane do ludzi wykorzystujÈcych przede
wszystkim pamiÚÊ wzrokowÈ lub sïuchowÈ. W wyniku tego Partycja miaïa kïopoty
z utrzymaniem dobrych ocen i czuïa, ĝe nie moĝe wykorzystaÊ caïego swojego
potencjaïu.
Mniej zdolny nauczyciel mógïby zrzuciÊ caïÈ winÚ na niÈ i powiedzieÊ, ĝe jest gïupia
lub nie przykïada siÚ do nauki. Na szczÚĂcie jej wykïadowca zauwaĝyï, ĝe Patricia
potrzebuje wyjaĂnienia jej metod uczenia siÚ i prowadzenia lekcji w bardziej
praktyczny sposób. SzczÚĂcie studentki polegaïo na tym, ĝe trafiïa na wykïadowcÚ,
który potrafiï dostosowaÊ swoje metody do potrzeb studenta, a takĝe wziÈÊ
odpowiedzialnoĂÊ za nauczanie. Zamiast obwiniaÊ samÈ PatriciÚ za sïabe wyniki,
nauczyciel znalazï sposób na dotarcie do niej.

Nie moĝesz siÚ nie komunikowaÊ
Czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ uĂmiechaÊ do kogoĂ, powiedzieÊ komuĂ coĂ miïego,
podczas gdy w myĂlach dodawaïeĂ: „A iděĝe do wszystkich diabïów!”? Nie? Cóĝ, na
jedno wychodzi, poniewaĝ naszym zdaniem postawa ciaïa czy zaciskanie zÚbów ze
zïoĂci rozwiewaïoby iluzjÚ, którÈ czïowiek stara siÚ w takich okolicznoĂciach utrzymaÊ.
Mamy pewnoĂÊ, ĝe gdyby Twój rozmówca znaï NLP albo chociaĝ dysponowaï pewnÈ
spostrzegawczoĂciÈ, na pewno zauwaĝyïby chïód Twojego spojrzenia, grymas na twarzy
czy drwinÚ w gïosie. Dlatego nawet jeĝeli nie mówisz otwarcie: „Daj mi spokój”, wciÈĝ
przekazujesz ten komunikat.
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Rozdziaï 2: Podstawowe zaïoĝenia NLP

Twój gïówny czy teĝ pierwotny system reprezentacji
DoĂwiadczasz Ăwiata za poĂrednictwem piÚciu
zmysïów: wzroku, sïuchu, dotyku, smaku i powonienia. Jest bardziej niĝ pewne, ĝe uĝywasz jednego z tych kanaïów przekazu czÚĂciej niĝ pozostaïych, zwïaszcza w chwili stresu. System

ten nosi nazwÚ gïównego lub pierwotnego systemu
reprezentacji. Wpïywa on na Twój sposób uczenia
siÚ i przedstawiania zewnÚtrznego Ăwiata w umyĂle. WiÚcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 6.

Takie same wyniki przedstawiajÈ ciekawe badania, zapoczÈtkowane przez profesora
Alberta Mehrabiana, który oceniï, ĝe podczas mówienia o uczuciach i postawach to,
co mówimy, ma bardzo maïe znaczenie w porównaniu z tonem gïosu i postawÈ ciaïa.
Procentowy wpïyw tych trzech zachowañ przedstawia siÚ nastÚpujÈco:

9 werbalne: 7%
9 ton gïosu: 38%
9 fizjologia: 55%

Jednostki posiadajÈ wszystkie zasoby, jakich
potrzebujÈ do osiÈgniÚcia zaïoĝonych celów
Uwielbiamy to zaïoĝenie! Jest bardzo pozytywne. Zdanie to oznacza, ĝe kaĝdy posiada
potencjaï umoĝliwiajÈcy rozwój. Naleĝy przy tym zauwaĝyÊ, ĝe byÊ moĝe nie wszyscy
posiadamy wszystkie wewnÚtrzne zasoby konieczne do osiÈgniÚcia konkretnych celów,
ale wszyscy posiadamy zasoby wewnÚtrzne potrzebne do zdobywania dalszych
zasobów tak wewnÚtrznych, jak i zewnÚtrznych.
Tom, oĂmioletni uczeñ podstawówki, byï gnÚbiony w szkole. Poprosiï jednak ojca, by
ten pomógï mu zrobiÊ coĂ z jego przeĂladowcami. Ojciec powiedziaï zaĂ synowi, ĝeby
ten zachowywaï siÚ bardziej asertywnie i z wiÚkszÈ pewnoĂciÈ siebie. Tom nie wiedziaï,
jak to zrobiÊ.
Uwielbiaï jednak film Terminator, a jego idolem byï Arnold Schwarzenegger. Ojciec
nauczyï Toma Êwiczenia krÈg doskonaïoĂci; prosiï go, aby wyobraĝaï sobie, ĝe wchodzÈc
do krÚgu, staje siÚ swoim idolem. DziÚki temu Tom zyskaï pewnoĂÊ siebie, która
zaczÚïa przejawiaÊ siÚ w jego zachowaniu, jÚzyku ciaïa i nastawieniu do innych.
GnÚbiciele uciekli, gdzie pieprz roĂnie, a Tom zyskaï wielkÈ popularnoĂÊ wĂród
sïabszych dzieci, które bardzo chciaïy, ĝeby nauczyï ich tej techniki. KrÈg doskonaïoĂci
jest wspaniaïÈ technikÈ wzbudzania w sobie stanu silnie wzmacniajÈcego pewnoĂÊ
siebie. Technika ta zostaïa szerzej opisana w rozdziale 9.

Kaĝde zachowanie ma pozytywnÈ intencjÚ
Niestety, dotyczy to równieĝ zachowañ bezproduktywnych. Przy zïym zachowaniu
pozytywna intencja, nazywana w tym przypadku zyskiem wtórnym, jest doĂÊ dobrze
ukryta.
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Zysk wtórny jest zyskiem otrzymywanym nieĂwiadomie z pewnego zachowania, które
uwaĝane jest za osïabiajÈce czy szkodliwe.
Dziecko na przykïad moĝe bïaznowaÊ w klasie, zyskujÈc w ten sposób akceptacjÚ
rówieĂników, choÊ dla nauczyciela i rodziców takie zachowanie dziecka bÚdzie raczej
niepoĝÈdane.
Romilla: Za przykïad niech posïuĝy tu moja znajoma o imieniu Janet. Byïa najmïodsza
z piÚciorga rodzeñstwa i od kiedy tylko pamiÚta, miaïa problemy z krÚgosïupem,
wobec których lekarze byli bezsilni. Jej matka byïa beztroskÈ, egocentrycznÈ kobietÈ,
którÈ dobra zabawa interesowaïa znacznie bardziej niĝ wïasna rodzina. Jako dziecko
Janet korzystaïa z pomocy rodzeñstwa, które pomagaïo jej nosiÊ ksiÈĝki i zapewniaïo
jej naleĝytÈ opiekÚ.
Sprawy pogorszyïy siÚ, gdy Janet urodziïa córeczkÚ. MÈĝ pomagaï jej, robiÈc wszystkie
zakupy, a takĝe noszÈc i doglÈdajÈc dziecko. Dziewczynka szybko staïa siÚ „maïÈ
pomocnicÈ mamusi” i caïy czas byïa na skinienie swojej rodzicielki. Kiedy jednak Janet
udaïa siÚ w koñcu do terapeuty, ten orzekï, ĝe bóle krÚgosïupa majÈ charakter
psychosomatyczny. Wtedy kobieta uĂwiadomiïa sobie, ĝe problem ten stanowiï jej sposób
uzyskiwania miïoĂci i troski, którÈ bezskutecznie pragnÚïa otrzymywaÊ od matki.
Zachowanie Janet jest wspaniaïym przykïadem demonstrujÈcym sïusznoĂÊ zaïoĝenia
i pokazujÈcym, w jaki sposób jej zysk wtórny polegaï na przyciÈgniÚciu uwagi caïej
swojej rodziny, gdyĝ Janet w rzeczywistoĂci pragnÚïa zaspokojenia swojej potrzeby
miïoĂci i uwagi. Kiedy zorientowaïa siÚ, czego naprawdÚ potrzebuje, zauwaĝyïa teĝ,
ĝe mÈĝ i córka faktycznie obdarzajÈ jÈ ogromnÈ iloĂciÈ uwagi i troski. Jednym z „efektów
ubocznych” terapii byïo to, ĝe Janet nareszcie zrozumiaïa, ĝe zachowanie jej matki
wywoïane byïo jej wïasnymi problemami i nie miaïo ĝadnego zwiÈzku z niÈ samÈ.
Jeĝeli jesteĂ w stanie zrozumieÊ pozytywnÈ intencjÚ, sprawiajÈcÈ, ĝe dana osoba
zachowuje siÚ w pewien okreĂlony, niekorzystny sposób, moĝesz rozwinÈÊ swojÈ
elastycznoĂÊ i zdolnoĂÊ komunikacji. DziÚki temu moĝesz pomóc zmieniÊ niechciane
zachowanie poprzez zaspokajanie intencji tej osoby w bardziej pozytywny sposób.
Kiedy jedna z nas pracowaïa dla duĝej miÚdzynarodowej firmy, pojawiajÈcy siÚ
od czasu do czasu kierownik handlowy, Patrick, zajmowaï jedno z biurek stojÈcych
w rogu budynku. Do bardziej uprzejmych wyraĝeñ, jakimi okreĂlano tego czïowieka,
naleĝÈ sïowa „paskudny” i „samolubny”. Zwykle rozwalaï siÚ w fotelu, przez co inni
pracujÈcy tam ludzie musieli siÚ obok niego przeciskaÊ. Poza tym zachowywaï siÚ
gïoĂno, wymagaï róĝnych rzeczy od innych i bardzo niekulturalnie odnosiï siÚ do
sekretarki.
Biurowa plotka mówiïa, ĝe zachowanie Patricka byïo wynikiem wpïywu dominujÈcej
matki i jeszcze bardziej wïadczej ĝony. Niestety, jego potrzeba akceptacji oraz szacunku
popychaïy go do dziaïañ dajÈcych wyniki dokïadnie odwrotne od zamierzonych. JednÈ
z zalet odkrycia problemów Patricka byïo to, ĝe inni zaczÚli myĂleÊ o nim nieco
przyjaěniej i nie gotowali siÚ juĝ z wĂciekïoĂci, przebywajÈc z nim. Okazanie mu
pewnego stopnia akceptacji pomogïo mu zaspokoiÊ nieco swoje potrzeby i uspokoiÊ
zachowanie.
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Ludzie to znacznie wiÚcej niĝ ich zachowanie
Romilla: KiedyĂ oglÈdaïam program telewizyjny poĂwiÚcony przemówieniom
znanych osobistoĂci. Zatrzymaïam siÚ przy mowie Martina Luthera Kinga
odpowiadajÈcego na pytanie, jak radziÊ sobie z rasistami. Powiedziaï on dokïadnie to,
co gïosi powyĝsze zaïoĝenie. Uznaï mianowicie, ĝe ludzie sÈ czymĂ znacznie wiÚcej,
niĝ wskazywaïoby na to ich zachowanie, i dodaï: „MówiÚ o miïoĂci, którÈ moĝna
obdarzyÊ osobÚ, która popeïniïa zïy uczynek, jednoczeĂnie nienawidzÈc tegoĝ
uczynku”.
Caïy ten problem sprowadza siÚ do tego, ĝe zachowanie „zïe” nie oznacza, ĝe mamy
do czynienia ze zïÈ osobÈ. Oddzielenie zachowania od osoby jest sprawÈ bardzo waĝnÈ,
gdyĝ ludzie mogÈ siÚ zachowywaÊ ěle, kiedy nie posiadajÈ wewnÚtrznych zasobów czy
teĝ umiejÚtnoĂci zmiany swojego zachowania. ByÊ moĝe znajdujÈ siÚ w Ărodowisku,
które uniemoĝliwia im optymalny rozwój. Pomoc innym w rozwoju ich moĝliwoĂci
albo w przeprowadzce w bardziej przyjazne Ărodowisko moĝe czÚsto caïkowicie
zmieniÊ zachowanie danej osoby bÈdě ujawniÊ u niej nowy poziom doskonaïoĂci.
Romilla: Znam pewnego miïego, sïodkiego mïodego czïowieka, Roberta, u którego
stwierdzono dysleksjÚ. Robert uwielbia zwierzÚta i potrafi siÚ zajmowaÊ kaĝdym
chorym lub zranionym stworzeniem. Niestety, w wyniku pewnych okolicznoĂci
Robert zostaï uznany za chuligana i miaï kïopoty z policjÈ, wynikïe z posiadania
narkotyków. Ludzie z sÈsiedztwa postrzegali go zatem jako „zïego” czïowieka.
Kiedy jednak Robert uzyskaï pomoc, dziÚki której zmieniï swój poglÈd na wïasne
umiejÚtnoĂci, szybko podjÈï pracÚ w schronisku dla zwierzÈt i staï siÚ cenionym
czïonkiem lokalnej spoïecznoĂci.
Kaĝdy z nas zachowuje siÚ inaczej w konkretnych dziedzinach ĝycia. W rozdziale 11.
znajdziesz informacje na temat poziomów logicznych. W skrócie — mówiÈ one o tym,
ĝe czïowiek funkcjonuje na kilku poziomach:

9 toĝsamoĂci,
9 przekonañ i wartoĂci,
9 zdolnoĂci i umiejÚtnoĂci,
9 zachowania,
9 otoczenia.
Wspomoĝenie Roberta (bohatera powyĝszej anegdoty) w poszerzeniu zakresu jego
moĝliwoĂci umoĝliwiïo zmianÚ jego poglÈdów na temat jego wïasnej osoby. To z kolei
pozwoliïo mu przenieĂÊ siÚ w Ărodowisko, w którym mógïby czuÊ siÚ wartoĂciowy,
a reszta staïa siÚ samospeïniajÈcym siÚ proroctwem. „Nic ze mnie nie bÚdzie” zmieniïo
siÚ w „MogÚ mieÊ wartoĂciowy wkïad”, wiÚc choÊ wczeĂniej Robert zachowaï siÚ ěle,
nie oznaczaïo to, ĝe byï zïym czïowiekiem. Okazaïo siÚ, ĝe pomimo wczeĂniejszych
wybryków jest to kochajÈcy i uprzejmy czïowiek.
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Umysï i ciaïo sÈ poïÈczone
i oddziaïujÈ wzajemnie na siebie
Holistyczna medycyna opiera siÚ na zaïoĝeniu, ĝe umysï oddziaïuje na ciaïo, a ciaïo
wpïywa na umysï. Aby wiÚc zachowaÊ czïowieka przy zdrowiu, lekarz powinien nie
tylko zwalczaÊ objawy choroby, ale takĝe badaÊ i leczyÊ zarówno ciaïo, jak i umysï.
Ostatnie badania pokazaïy, jak bardzo silnie zintegrowany jest system umysï-ciaïo.
Neuroprzekaěniki to zwiÈzki chemiczne przekazujÈce impulsy nerwowe, które
stanowiÈ o tym, w jaki sposób mózg kontaktuje siÚ z resztÈ Twojego ciaïa. Kaĝda myĂl
podróĝuje do najdrobniejszej komórki ciaïa za poĂrednictwem neuroprzekaěników.
Dalsze badania pozwoliïy odkryÊ, ĝe te same neuroprzekaěniki, które znajdujÈ siÚ
w mózgu, mogÈ byÊ wytwarzane równieĝ przez inne organy. Tak wiÚc teoria mówiÈca
o tym, ĝe sygnaïy sÈ tworzone i przekazywane wyïÈcznie za poĂrednictwem neuronów,
nie jest juĝ prawdziwa, gdyĝ takie informacje mogÈ byÊ tworzone i przekazywane takĝe
przez inne organy. Dr Pert z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego uĝywa
okreĂlenia „ciaïoumysï”1, oznaczajÈcego ciaïo i umysï dziaïajÈce jako jednoĂÊ, poniewaĝ
na poziomie neuroprzekaěników nie ma rozróĝnienia na umysï i resztÚ organizmu.
Aby lepiej zrozumieÊ to poïÈczenie i zobaczyÊ je w dziaïaniu, skorzystaj
z nastÚpujÈcych kroków:
1. PoïÈcz lewy kciuk i palec wskazujÈcy w „kóïko”.
2. NastÚpnie zrób to drugÈ rÚkÈ, sczepiajÈc dïonie ze sobÈ.
(Kóïka sÈ poïÈczone i moĝna je rozdzieliÊ, tylko ciÈgnÈc silnie za dïoñ).
3. PomyĂl o kimĂ, kogo bardzo lubisz, i postaraj siÚ rozerwaÊ splot palców.
Trudne, prawda?
4. PomyĂl o kimĂ, kogo bardzo nie lubisz, i postaraj siÚ rozerwaÊ splot
palców.
Nieco ïatwiej?
Czy rozerwanie splotu palców byïo nieco ïatwiejsze, kiedy wczeĂniej udaïo Ci siÚ
przypomnieÊ sobie kogoĂ, kogo bardzo nie lubisz? Jeĝeli zatem zwykïa pojedyncza
myĂl moĝe wpïynÈÊ na siïÚ miÚĂni, to jak silnie musi na Twój organizm wpïywaÊ
ciÈgïy stres?

Wybór jest lepszy niĝ brak wyboru
NLP promuje wybór jako zdrowy sposób na ĝycie. Czasami czïowiek moĝe poczuÊ,
ĝe nie ma wyboru w kwestii pracy, wyjazdu za granicÚ czy zerwania zwiÈzku, w którym
nie jest szczÚĂliwy. Moĝe zdarzyïo Ci siÚ zïapaÊ na sïowach „nie mam wyboru” czy
„muszÚ to robiÊ”.

1

W oryginale bodymind — przyp. tïum.
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LÚk przed zmianami, brak wiary w swoje zdolnoĂci, a czasami wrÚcz nieĂwiadomoĂÊ
wïasnych mocnych stron moĝe uniemoĝliwiÊ wprowadzanie zmian we wïasnym ĝyciu.
NLP pyta zaĂ: „Lecz gdyby wszystko byïo inaczej?”, i stara siÚ rozszerzaÊ nasze
horyzonty, uĂwiadamiajÈc nam, do jakich zasobów faktycznie mamy dostÚp i jakie
moĝemy osiÈgnÈÊ. NLP pomaga odkryÊ powody, dla których pragniemy zmiany,
nawet jeĝeli jest to drobny przebïysk niezadowolenia. Zmiana moĝe byÊ trudna, jak rejs
bystrzem rzeki, lecz ludzie, którzy przez to przeszli oraz podjÚli decyzje o zmianach
w swoim ĝyciu, sÈ teraz duĝo bardziej zadowoleni i lepiej kontrolujÈ swoje ĝycie.
Pomocne wskazówki dotyczÈce oceniania swoich pragnieñ i wprowadzania ich w ĝycie
znajdziesz w rozdziale 4.
Romilla: KiedyĂ pracowaïam w miÚdzynarodowej firmie, która szybko pozbywaïa siÚ
ludzi. Wielu z pracowników czekaïo w niepewnoĂci, sÈdzÈc, ĝe bÚdÈ mogli zostaÊ w tej
pracy. Branĝa IT weszïa w stan stagnacji, przez co etaty jej przedstawicieli byïy zagroĝone.
Ludzie w wiÚkszoĂci uwaĝali, ĝe nie majÈ ĝadnego wyboru, jak tylko trzymaÊ siÚ
aktualnej pracy, niezaleĝnie od tego, jak bardzo bÚdÈ naciskani przez swoich pracodawców.
Nie mieli wyboru. CzÚĂÊ pracowników nie czuïa jednak tego napiÚcia. Byli to ludzie,
którzy wiedzieli, czego oczekujÈ od pracy, i poczynili stosowne przygotowania
zwiÈzane ze zmianÈ miejsca zatrudnienia albo przyjrzeli siÚ wszystkim dostÚpnym
moĝliwoĂciom, niezaleĝnie od tego, jak maïo prawdopodobne siÚ one wydawaïy.

Modelowanie skutecznego dziaïania
prowadzi do doskonaïoĂci
Romilla: Kiedy Paula Radcliffe przekraczaïa liniÚ mety, patrzyïam na niÈ z niekïamanym
podziwem. Jak czuje siÚ ktoĂ, kto osiÈgnÈï takie wyĝyny sprawnoĂci? Wtedy dotarïo
do mnie, ĝe jeĝeli ktoĂ chce byÊ jak Paula Radcliffe i posiada stosowne predyspozycje
fizyczne, to przy odpowiedniej dozie determinacji i wsparcia moĝe rozwinÈÊ swoje
przekonania i wartoĂci tak, aby umoĝliwiïy one wykorzystanie otoczenia, zdolnoĂci
i zachowania do osiÈgniÚcia zaïoĝonych celów.
NLP oferuje Ci narzÚdzia do modelowania danej osoby, wybrania pewnych jej cech
i „skopiowania” ich. Nie musi byÊ to jednak zwiÈzane z marzeniami o byciu nastÚpnym
wybitnym sportowcem. Czasami moĝe to byÊ zadanie bardzo proste, jak modelowanie
umiejÚtnoĂci wspóïpracownika, który zawsze oddaje projekty na czas, albo przyjaciela,
który w kaĝdej sytuacji potrafi wymyĂliÊ stosowny komentarz. Moĝna zadawaÊ takim
osobom pytania dotyczÈce tego, co je inspiruje, skÈd wiedzÈ, co w danej chwili zrobiÊ,
i w jaki sposób skupiajÈ siÚ na zadaniu.
Punktualny pracownik moĝe posiadaÊ wypracowany ciÈg strategii pracy nad projektem;
ciÈg ten moĝesz „skopiowaÊ”. Modelowanie sukcesu innych ludzi jest wspaniaïym
sposobem opanowania uczucia zazdroĂci lub zawiĂci oraz przeksztaïcenia go
w konstruktywny proces osobistego doĂwiadczania sukcesu innych. WiÚcej na ten
temat znajdziesz w rozdziale 19.
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Ostatnie sïowo na temat zaïoĝeñ
— wypróbuj je na wïasnÈ rÚkÚ
Sprawdě na wïasnej skórze skutecznoĂÊ zaïoĝeñ, zachowujÈc siÚ tak, jakby faktycznie
byïy one prawdziwe. mwicz te, które wydajÈ Ci siÚ szczególnie uĝyteczne, dopóki nie
stanÈ siÚ TwojÈ drugÈ naturÈ. WypróbowujÈc zaïoĝenia NLP, stwórz ich listÚ i kaĝdego
dnia wybierz jedno z nich, którego bÚdziesz trzymaÊ siÚ przez caïy czas. W pewnej
chwili odkryjesz, ĝe ĝyjesz zgodnie z nimi, a „ĝycie staje siÚ prostsze”.
Jednym ze wspaniaïych sposobów na zrozumienie NLP jest badanie swoich
podstawowych zaïoĝeñ i poglÈdów dotyczÈcych ĝycia. Niezaleĝnie od tego, co myĂlisz
w danej chwili o ludziach, problemach, swojej komunikacji czy tym, co jest w ĝyciu
waĝne, musisz pamiÚtaÊ, ĝe czasami dobrze jest popatrzeÊ na sprawÚ z innej perspektywy.
Takie postÚpowanie moĝe uïatwiÊ pojawienie siÚ nowego dziaïania czy zachowania.
PamiÚtaj — nie ma jednej prawidïowej odpowiedzi. Kiedy juĝ zorientujesz siÚ
w gïównych zaïoĝeniach, przyjrzyj siÚ im uwaĝnie. Nie musisz zgadzaÊ siÚ z kaĝdym
z nich. Wystarczy, ĝe je wypróbujesz i samodzielnie zobaczysz, usïyszysz i poczujesz,
do czego mogÈ one doprowadziÊ.
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