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Rozdział 1.

WARSZTATY ZE WSPÓŁTWÓRCĄ NLP

Joe schowaï z powrotem telefon do kieszeni, zïapaï oddech i zaczÈï siÚ
uspokajaÊ. Przed momentem pokïóciï siÚ ze swojÈ dziewczynÈ, wiÚc nie
byï w najlepszym nastroju. Wiedziaï jednak, ĝe warto doïoĝyÊ wszelkich starañ, aby jak najwiÚcej wynieĂÊ z zaczynajÈcego siÚ dnia. Wszedï
do hotelowego holu, gdzie wĂród asystentów, którzy zajmowali siÚ rejestracjÈ, zauwaĝyï od razu znajomÈ twarz.
UĂmiechnÈï siÚ i poczuï siÚ nieco pokrzepiony widokiem Alana.
— Joe! — zawoïaï Alan. — CieszÚ siÚ, ĝe ciÚ znowu widzÚ!
— Nawzajem! — odpowiedziaï Joe. — Czekaïem niecierpliwie na
dzisiejszy dzieñ. Postanowiïem wreszcie dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej
o tym caïym NLP.
NLP to akronim utworzony z pierwszych liter angielskiego terminu
„Neuro-Linguistic Programming”, czyli „programowanie neurolingwistyczne”. Joe widziaï wiele ksiÈĝek na ten temat, wiÚc miaï ĂwiadomoĂÊ
popularnoĂci tego zjawiska. Wiedziaï teĝ, ĝe NLP to pewne podejĂcie
i metodologia, które pozwalajÈ ludziom myĂleÊ i komunikowaÊ siÚ
w skuteczniejszy sposób — a Joe chciaï popracowaÊ nad obiema tymi
umiejÚtnoĂciami. Aĝ do zeszïego roku trwaï w przekonaniu, ĝe byï, jaki
byï, ĝe jego ĝycie byïo, jakie byïo — i ĝe nic siÚ nie daïo z tym zrobiÊ.
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Póěniej jednak odkryï, ĝe moĝna wprowadzaÊ pewne zmiany w swoim
trybie funkcjonowania. Obecnie zaĂ naprawdÚ chciaï pracowaÊ nad sobÈ i ulepszaÊ swoje ĝycie.
— Pozwól, ĝe powiem parÚ sïów o tym, co ciÚ tutaj czeka — zaczÈï
Alan. — KiedyĂ juĝ miaïeĂ okazjÚ widzieÊ Richarda w akcji. Dzisiaj
poznasz bliĝej samÈ dziedzinÚ NLP.
Alan miaï oczywiĂcie na myĂli doktora Richarda Bandlera, wspóïtwórcÚ NLP. Joe poznaï go podczas kursu, w którym uczestniczyï
w poprzednim roku. Wtedy byï samotny i mocno przygnÚbiony. Aby
pomóc Joemu, jego siostra Maria daïa mu ulotkÚ, która reklamowaïa
trzydniowy warsztat pod tytuïem Wybierz wolnoĂÊ prowadzony wïaĂnie
przez Bandlera. Wtedy teĝ Joe poznaï Alana, który podczas kursu peïniï
funkcjÚ asystenta.
— I jak zawsze — dodaï Alan — bÚdÚ w pobliĝu, ĝeby ci pomóc
w razie potrzeby.
— ¥wietnie, bardzo to doceniam — odpowiedziaï Joe.
Podczas wczeĂniejszego kursu Joe stopniowo uĂwiadomiï sobie, ĝe
zmiany w ĝyciu sÈ moĝliwe, nawet gdy przeszkody wydajÈ siÚ nie do
pokonania. Obecnie pragnÈï dowiedzieÊ siÚ jeszcze wiÚcej na ten temat.
— Jakie zatem atrakcje czekajÈ mnie dzisiaj? — zapytaï Joe.
— Dzisiaj opanujesz parÚ waĝnych strategii, które pozwalajÈ wchodziÊ w intensywne stany emocjonalne, doskonaliÊ zdolnoĂci komunikacyjne oraz naprawdÚ skutecznie podnosiÊ poziom funkcjonowania w róĝnych
sferach swojego ĝycia. Prawdopodobnie hasïo, które najcelniej podsumowuje te zagadnienia, brzmi: „maïa zmiana moĝe zrobiÊ duĝÈ róĝnicÚ”,
bo tutaj chodzi o to, jak wieĂÊ ĝycie peïne sukcesów.
Joe odczuwaï naprawdÚ silnÈ potrzebÚ odniesienia wkrótce choÊby
drobnego sukcesu. Staï bowiem w obliczu dwóch istotnych problemów.
Od pierwszego kursu NLP sporo siÚ zmieniïo w ĝyciu Joego. Miaï dobrÈ pracÚ i tworzyï udany zwiÈzek z dziewczynÈ, za którÈ wprost szalaï.
Miaï wszystko, co tylko mógï sobie wymarzyÊ — co jednoczeĂnie oznaczaïo, ĝe miaï wiele do stracenia. Tymczasem gdzieĂ w Ărodku czuï siÚ
bardziej spiÚty niĝ dwanaĂcie miesiÚcy temu! KiedyĂ nie czerpaï z ĝycia
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szczególnej przyjemnoĂci, niemal obojÚtnie podchodziï do tego, czego
doĂwiadczaï. Obecnie zaĂ wiedziaï, ĝe jeĂli pragnie zachowaÊ wszystko
to, co siÚ dla niego naprawdÚ liczy, musi coĂ zrobiÊ — i to szybko.
Alan wziÈï Joego na stronÚ.
— Jak leci? — zapytaï. — Co u twojej piÚknej dziewczyny?
— W porzÈdku. Powoli planujemy… Ale ĝycie nie zawsze jest usïane
róĝami, prawda? Zastanawiamy nad tym, czy nie zamieszkaÊ razem…
— ZamieszkaÊ razem? Joe, to Ăwietna wiadomoĂÊ! Mam nadziejÚ,
ĝe nie zapomnicie o mnie w ten wielki dzieñ!
— Wstrzymaj konie, Alanie. ¥lub to zupeïnie inna bajka! Ale jest
dobrze — Joe urwaï. Wiedziaï, ĝe nie brzmi zbyt przekonujÈco. —
OczywiĂcie teraz znamy siÚ duĝo lepiej… no i trochÚ siÚ róĝnimy, dlatego potrzebujemy czasu, ĝeby siÚ do tego przyzwyczaiÊ — Joe spuĂciï
wzrok na myĂl o tym, ĝe przed momentem pokïóciï siÚ z dziewczynÈ.
— Joe — powiedziaï Alan powaĝnie — jeĝeli czujesz, ĝe ona jest tÈ
jednÈ jedynÈ, musisz zrobiÊ wszystko, ĝeby jÈ zatrzymaÊ. W przeciwnym razie bÚdziesz ĝaïowaï do koñca ĝycia.
Kiedy Joe podniósï wzrok, zauwaĝyï szczególnÈ intensywnoĂÊ spojrzenia Alana. O co w tym wszystkim chodzi? Joe wiedziaï, ĝe Alan ma racjÚ, ale przez samÈ rozmowÚ o swoim zwiÈzku poczuï siÚ gorzej. Postanowiï wiÚc zmieniÊ temat.
— W pracy idzie mi duĝo lepiej — powiedziaï Joe z przekonaniem.
— Dostaïem awans, z czego oczywiĂcie bardzo siÚ cieszÚ. Czasami —
ciÈgnÈï nieco wolniej — zmagam siÚ trochÚ z moimi nowymi obowiÈzkami. Teraz mam znacznie wiÚcej do czynienia z klientami, no i…
Wydaje mi siÚ, ĝe nie jestem najbardziej kontaktowym czïowiekiem na
Ăwiecie.
Nagle Joe zdaï sobie sprawÚ, ĝe Alan przyglÈda mu siÚ badawczo,
i poczuï siÚ zakïopotany.
— Pewnie to wszystko brzmi gorzej, niĝ naprawdÚ wyglÈda. Po prostu myĂlÚ sobie, ĝe jest parÚ spraw, przy których NLP moĝe mi pomóc.
Sam zapytaïeĂ! — uĂmiechnÈï siÚ z zakïopotaniem.
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— Tylko sobie zapamiÚtaj — odpowiedziaï Alan z uĂmiechem —
ĝe nie istnieje nikt taki jak „najbardziej kontaktowy czïowiek na Ăwiecie”.
Moĝe jednak okazaÊ siÚ pomocne, jeĝeli nauczysz siÚ czuÊ bardziej komfortowo w towarzystwie innych ludzi i lepiej siÚ z nimi komunikowaÊ.
Joe pokiwaï gïowÈ.
— MyĂlÚ, ĝe seminarium ci pomoĝe — powiedziaï Alan krzepiÈco.
— Tyle formalnoĂci: zostaïeĂ juĝ zarejestrowany. Powodzenia, Joe!
— DziÚki!
Gdy tylko siÚ obróciï i ruszyï w kierunku sali seminaryjnej, zobaczyï
kolejnÈ znajomÈ twarz. Teresa, pani doktor z Irlandii, którÈ poznaï podczas pierwszego kursu z Richardem Bandlerem, rzuciïa siÚ Joemu na szyjÚ.
— Joe, co za wspaniaïa niespodzianka! Pozwól, ĝe przedstawiÚ ci
mojÈ piÚknÈ córkÚ, Emily.
Emily wyglÈdaïa na starszÈ nastolatkÚ. Miaïa dïugie, rude wïosy,
a ubrana byïa w dĝinsy i koszulkÚ z MyszkÈ Minnie. UĂmiechnÚïa siÚ
grzecznie, wymieniajÈc uĂcisk dïoni.
— Czy — zaczÈï Joe z zamiarem przeïamania pierwszych lodów —
dla ciebie teĝ to wszystko tu jest zupeïnie nowe, czy jestem jedyny?
— Tak, ja teĝ dzisiaj debiutujÚ — odpowiedziaïa Emily. — Przeczytaïam tylko parÚ ksiÈĝek, które mamy w domu, nic poza tym. To ona
jest ekspertem do spraw NLP w naszej rodzinie.
Dziewczyna wskazaïa kciukiem na matkÚ.
— Jak mówi przysïowie — dodaïa Emily — ucz siÚ, ucz, a garb ci
sam wyroĂnie.
— Bardzo zabawne, kochanie, ale wolÚ wersjÚ: ucz siÚ, ucz, bo nauka to potÚgi klucz! — odpowiedziaïa Teresa ciepïym, matczynym tonem. — To prawda, ĝe juĝ od paru lat uczÚ siÚ NLP, ĝe stosujÚ na co
dzieñ w domu i w pracy, ale w ĝadnym razie nie jestem ekspertem.
Szczerze mówiÈc, najlepsza moim zdaniem lekcja w dziedzinie NLP
brzmi: „nauki nigdy doĂÊ”. JeĂli wiÚc ma siÚ wraĝenie, ĝe wie siÚ juĝ
wszystko, to jest to oczywiĂcie sygnaï, ĝe czegoĂ siÚ nie widzi! Najgorsze
jest to, ĝe czasami jest siÚ tak zaĂlepionym przez wïasnÈ pewnoĂÊ, ĝe
nawet siÚ nie zauwaĝa, ĝe coĂ siÚ przeoczyïo.
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— No, no — Joe zwróciï siÚ do Emily z zawadiackim uĂmiechem
— twoja mama jest w tym naprawdÚ niezïa!
— Jest najlepsza! — przytaknÚïa Emily. — Czasami siÚ zastanawiam, czy ona mówi na serio!
— Ach, przestañcie juĝ! — Teresa ĝartobliwie klepnÚïa Joego w ramiÚ.
Kiedy tak szli we troje w kierunku sali seminaryjnej, Joe i Teresa zaczÚli sobie opowiadaÊ, co siÚ wydarzyïo w ich ĝyciu od ostatniego spotkania. W pewnym momencie jednak przerwali rozmowÚ, poniewaĝ
zauwaĝyli kobietÚ, która energicznie szukaïa czegoĂ w swojej torbie.
Twarz kobiety byïa czerwona i wyraĝaïa przeraĝenie. Joe i Teresa juĝ
mieli zapytaÊ kobietÚ, czy coĂ siÚ staïo, gdy ona wyjÚïa z torby maïe lusterko i gïoĂno odetchnÚïa z ulgÈ.
Joe wymieniï znaczÈce spojrzenie z TeresÈ i potrzÈsnÈï gïowÈ. „Tyle
stresu z powodu lusterka do makijaĝu” — pomyĂlaï. — „Jeĝeli to seminarium bÚdzie choÊ trochÚ przypominaïo poprzednie, ta kobieta z pewnoĂciÈ z niego skorzysta”.
Joe, Teresa i Emily weszli do sali seminaryjnej i znaleěli trzy wolne
miejsca obok siebie mniej wiÚcej w poïowie gïównego przejĂcia. Joe
usiadï miÚdzy TeresÈ a mÚĝczyznÈ, który miaï okoïo piÚÊdziesiÚciu lat, byï
ubrany w elegancki garnitur, a na nos zaïoĝyï stylowe, czerwone okulary.
— Dzieñ dobry, mam na imiÚ Joe.
— Edgar Martin, tak mnie zwÈ, a na co dzieñ pomagam lu-dziom
— odpowiedziaï mÚĝczyzna ze Ămiechem. — Miïo ciÚ poznaÊ, Joe.
Co ciÚ tu sprowadza?
Joe uĂmiechnÈï siÚ szeroko.
— W duĝym skrócie: rok temu byïo mi naprawdÚ ěle w ĝyciu. Siostra
przekonaïa mnie, ĝebym wziÈï udziaï w pewnym seminarium i dziÚki
niemu zobaczyïem parÚ waĝnych spraw w zupeïnie nowym Ăwietle.
Wiem, ĝe stosowano tam wtedy techniki NLP, wiÚc dzisiaj jestem tutaj,
ĝeby bliĝej je poznaÊ. A ty?
— CiekawÈ drogÚ sobie wybraïeĂ — odpowiedziaï Edgar. — Ja przyszedïem tutaj, ĝeby wïoĝyÊ parÚ nowych rzeczy do swojej skrzynki z narzÚdziami, ĝe tak powiem. Chociaĝ nie jestem hydraulikiem. No chyba
ĝe hydraulikiem ludzkiego umysïu!
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MÚĝczyzna jeszcze raz zaĂmiaï siÚ z wïasnego ĝartu.
— Jestem psychiatrÈ i psychoterapeutÈ — dodaï.
— Nieěle — Joe uĂmiechnÈï siÚ uprzejmie i siÚgnÈï po swój dziennik.
— adny dziennik — skomentowaï Edgar. — Zawsze nosisz go
przy sobie?
Joe przytaknÈï.
— No moĝe nie zawsze.
Zrobiï perskie oko, aby siÚ dopasowaÊ do poczucia humoru Edgara,
ale ten zareagowaï tylko nierozumiejÈcym spojrzeniem.
— Wiem z poprzedniego kursu — ciÈgnÈï Joe, lekko siÚ rumieniÈc
— ĝe Richard Bandler uczy, opowiadajÈc historie, tak ĝe sïuchacze przyswajajÈ wiele koncepcji nieĂwiadomie. Mimo to chciaïbym Ăwiadomie
zapamiÚtaÊ chociaĝ czÚĂÊ najcelniejszych uwag, którymi bÚdzie siÚ dzieliï
w czasie warsztatów. Moim zdaniem notatki to naprawdÚ dobry sposób,
ĝeby póěniej sobie przypomnieÊ najwaĝniejsze zagadnienia i techniki.
Edgar byï pod wraĝeniem.
— Nie przyszïo mi do gïowy, ĝeby wziÈÊ ze sobÈ dziennik, ale byÊ
moĝe rozejrzÚ siÚ za czymĂ do notowania w czasie przerwy. Chociaĝ
tak naprawdÚ trzeba byïo przynieĂÊ iPada, ĝebym mógï synchronizowaÊ
dane zawarte tutaj ze swojÈ pamiÚciÈ zewnÚtrznÈ! — Edgar wskazaï na
swojÈ gïowÚ i znowu siÚ rozeĂmiaï.
Joe pokiwaï gïowÈ, tym razem bez uĂmiechu.
— Pierwszy raz bÚdÚ siÚ uczyï bezpoĂrednio od Richarda Bandlera
— ciÈgnÈï Edgar. — Dowiedziaïem siÚ tak duĝo od Alana, mojego pierwszego trenera NLP, wiÚc… PomyĂlaïem, ĝe nadszedï czas, ĝeby siÚ nauczyÊ czegoĂ od jego mentora. Dzisiaj Alan teĝ tu jest, tyle ĝe jako asystent.
— Tak, rzeczywiĂcie. Ja teĝ znam Alana — odpowiedziaï Joe zaintrygowany. — Jaki jest Alan jako trener?
Zanim Edgar zdÈĝyï odpowiedzieÊ, zaczÚïa graÊ muzyka i Richard
Bandler pojawiï siÚ na koñcu sali. Spojrzeniem i kiwniÚciem gïowy
Edgar i Joe uzgodnili, ĝe dokoñczÈ rozmowÚ póěniej. WïaĂnie zaczynaïo siÚ seminarium.
18
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Kiedy Richard Bandler szedï w stronÚ sceny, Joe przyglÈdaï mu siÚ
z nieskrywanym zaciekawieniem. Sïyszaï, ĝe najlepsi dyrektorzy firm,
olimpijczycy, a nawet prezydenci róĝnych krajów korzystali z NLP,
ale wciÈĝ nie miaï pewnoĂci, czym to dokïadnie jest. JednoczeĂnie
szczerze chciaï siÚ tego dowiedzieÊ, a poniewaĝ Richard Bandler jest
jednym ze wspóïtwórców tej dziedziny, która powstawaïa na poczÈtku lat siedemdziesiÈtych zeszïego wieku, rozpoczynajÈce siÚ seminarium wydawaïo siÚ najlepszym punktem wyjĂcia. Gdy tylko Richard
zaczÈï mówiÊ, Joe otworzyï dziennik.
— Pozwólcie, że zacznę od naszkicowania tła. Wszystko się zaczęło,
szczerze mówiąc, od szczęśliwego zbiegu okoliczności. Początkowo moja
edukacja koncentrowała się przede wszystkim na matematyce, logice
i przedmiotach przyrodniczych. Kiedy się uczyłem w koledżu, mieszkałem
w domu, który należał do pewnego psychiatry i który był po sufit wypełniony książkami. Ponieważ sam byłem molem książkowym, sięgałem po
kolejne książki ze zbioru właściciela domu — w nadziei, że dotrę do jakichś źródeł, które wreszcie mi powiedzą, co należy zrobić, żeby pomóc
pacjentowi.
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Niestety, jedyna książka, która rzeczywiście mówiła, jak postępować
z pacjentem, była poświęcona farmakoterapii. Proste: jeżeli pacjent choruje na przykład na depresję, należy mu przepisać antydepresanty. Najgorsze jednak było dla mnie to, że wielu ludzi, mimo przyjmowania przepisywanych im leków, nadal cierpi. Nie jest przecież dobrze, kiedy zażywa
się lekarstwa, a i tak się myśli: „Moje życie jest do niczego”.
Ponieważ jestem pragmatykiem, nie mogłem uwierzyć, że nic więcej
nie da się zrobić w tej dziedzinie — zacząłem więc zgłębiać temat.
Jeżeli miałbym wskazać na jedną rzecz, która przez te wszystkie lata
motywowała mnie do działania, to byłoby nią pragnienie, żeby znaleźć
proste rozwiązania trudnych problemów. Poszukiwania zaś zaprowadziły
mnie do wspaniałych ludzi. Dziś opowiem wam trochę o niektórych
z nich, a także o tym, czego miałem okazję się od nich nauczyć.
Na początku zajmowałem się wyłącznie obserwacją ludzkich zachowań. Byłem przekonany, że musi istnieć jakiś lepszy sposób na uporządkowanie wiedzy o tym, jak funkcjonuje człowiek. Kiedy się stykałem ze
schizofrenikami, myślałem sobie, że w gruncie rzeczy bardzo przypominają moich sąsiadów — naprawdę, nie umiałem powiedzieć, czym grupy
te miałyby się różnić od siebie. Schizofrenicy po prostu myślą o świecie
inaczej, a ich modele czy też mapy świata nie odzwierciedlają być może
powszechniejszych ludzkich doświadczeń.
Zresztą założenie, że mapa nie jest terytorium, stanowi jeden z fundamentów NLP. Oznacza to, że nasze rozumienie świata wyrasta ze sposobu, w jaki ten świat reprezentujemy na własny użytek — czyli z naszej
jego mapy — a nie ze świata jako takiego.

Joe miaï wraĝenie, ĝe wÈtek ten jest naprawdÚ waĝny, wiÚc staraï siÚ
bardzo uwaĝnie sïuchaÊ wszystkiego, co Richard miaï do powiedzenia.
— Żeby rozumieć świat, tworzymy jego mapę w swoim mózgu. Z kolei
żeby stworzyć taką mapę, przeprowadzamy trzy podstawowe procesy.
Po pierwsze, pomijamy część informacji, tak jak na planie miasta nie
umieszczamy samochodów, dachów czy innych tego rodzaju szczegółów. Proces ten jest przydatny, chyba że pomijamy coś naprawdę ważnego — na przykład na planie miasta nie został uwzględniony cały szereg budynków, a potem my staramy się tamtędy przejechać, ponieważ
według mapy nic w tym miejscu nie ma.
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Ilu z was zna z własnego doświadczenia taką sytuację: idziemy dobrze
sobie znaną ulicą i nagle zauważamy, że chyba otwarto nowy sklep.
Wchodzimy do środka, pytamy, od jak dawna sklep funkcjonuje — i wtedy się okazuje, że od pięciu lat!

Sïuchacze kiwajÈ gïowami potakujÈco. Joe takĝe przypomniaï sobie,
ĝe czÚsto mu siÚ zdarza coĂ takiego.
— Po drugie, gdy tworzymy swoją mapę świata, uogólniamy. Na mapie
wszystkie drogi krajowe wyglądają tak samo — niezależnie od tego, jak
wyglądają w rzeczywistości; kiedy zaś widzimy niebieski kształt, domyślamy się, że to jezioro albo morze.
Uogólnienie stanowi część procesu uczenia się. Kiedy się bawimy
ogniem i się sparzymy, zapamiętujemy, że nie wolno dotykać tego, co
gorące. I to jest dobre. Gdy jednak współmałżonek nas zdradza, a my dochodzimy do wniosku, że wszystkie kobiety albo wszyscy mężczyźni to
świnie, wówczas może się to okazać nadmiernym uogólnieniem. Zatem
sam mechanizm nie jest ani dobry, ani zły — decyduje sposób, w jaki się
tym mechanizmem posługujemy.
Wreszcie, po trzecie, zniekształcamy część informacji. Plan miasta jest
zazwyczaj wyraźnie mniejszy niż samo miasto, prawda? Poza tym, wydrukowany na arkuszu papieru, jest płaski. W życiu codziennym dokonujemy
zniekształceń za każdym razem, kiedy tracimy należyte proporcje w podejściu do jakiejś sprawy: albo ją wyolbrzymiamy, albo pomniejszamy jej
znaczenie.
Inny — bardziej subtelny — sposób zniekształcania informacji polega
na przypisywaniu znaczeń temu, co się wydarzyło albo co ktoś powiedział czy zrobił. Kiedy znajomy wchodzi do biura i nie wita się z nami,
domyślamy się, że jest zły, przygnębiony, urażony.
I znów: w żadnym razie nie twierdzę, że zniekształcenie jest wyłącznie
złe. Przeciwnie, może prowadzić do całkiem trafnych wniosków. Istotne
jest jednak, by mieć w pamięci, że cały czas zachodzi pewien proces i że
sposoby, w jakie postrzegamy rzeczywistość, okazują się nieraz bardzo
odmienne. Co najważniejsze: cokolwiek się waszym zdaniem dzieje, chcę,
żebyście pamiętali, że macie do czynienia wyłącznie z mapą. I że wasza
mapa niekoniecznie jest identyczna z mapami innych ludzi.
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Pomyślcie o tym następnym razem, kiedy będziecie się z kimś kłócić.
Dopóki będziecie się trzymać kurczowo własnej mapy, dopóty będziecie
przekonani, że to wy macie rację. Tak samo druga osoba będzie przekonana, że to ona ma rację. Gdy się okazuje, że wasza mapa i mapy innych
ludzi się różnią, wówczas zaczynają się kłopoty.
Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, zrozumiałem pewną zależność:
żeby mieć więcej możliwości, pozytywniejsze uczucia i lepszy kontakt
z innymi ludźmi, warto poszerzać własną mapę. Warto umieć patrzeć na
to samo z różnych perspektyw. Im więcej szczegółów zawiera nasza mapa, w tym wyższym stopniu jesteśmy wolni i elastyczni.

Joe, notujÈc w dzienniku to, co uznaï za istotne, pomyĂlaï o relacji ze
swojÈ dziewczynÈ: o nieporozumieniach i o problemach, z którymi siÚ
ostatnio borykali, a takĝe o tym, ĝe uĂwiadamiaïy mu one boleĂnie,
jak bardzo siÚ boi straciÊ tÚ osobÚ. Kochaï jÈ, ale jednoczeĂnie czÚsto
czuï siÚ uraĝony tym, co mówiïa, albo miaï wraĝenie, ĝe partnerka
go nie rozumie i stopniowo siÚ od niego oddala. Teraz jednak Joe
zdaï sobie sprawÚ z tego, ĝe jego dziewczyna — jak i on sam — ma
przecieĝ swojÈ mapÚ i wïasny sposób myĂlenia o zwiÈzku.
SïuchajÈc Richarda, Joe stwierdziï, ĝe postara siÚ porozmawiaÊ ze
swojÈ dziewczynÈ, aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o tym, co ona czuje i myĂli
o zwiÈzku, zamiast skupiaÊ siÚ wyïÈcznie na wïasnych spostrzeĝeniach i niepokojach.
Richard tymczasem podsuwaï kolejne cenne wskazówki:
Radzę wam zatem, żebyście od czasu do czasu weryfikowali aktualność
swojej mapy w zestawieniu z rzeczywistością. Gdy ludzie przestają widzieć, co faktycznie znajduje się na mapie, a zaczynają przerabiać wyłącznie stare dane, gubią się — z dwóch powodów: albo wyobrażają sobie
jakieś ograniczenia tam, gdzie ich nie ma, albo działają w sposób, który
powinien być efektywny, a jeśli okazuje się, że nie jest, tylko intensyfikują
te same nieskuteczne działania.
Wiem, że wielu z was uogólnia doświadczenia z przeszłości i projektuje w przyszłość. Prawda jednak jest taka, że niczyja przyszłość nie została jeszcze przesądzona. Życie stwarza mnóstwo różnych możliwości,
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a te znajdują się dopiero przed wami, znajdują się w przyszłości. Nie pozwólcie nikomu ani niczemu — nawet własnej mapie — przekonać siebie, że jest inaczej.
Na przykład to, że mamy pewne negatywne doświadczenia, dajmy na
to, z partnerami w biznesie, nie oznacza, że wszyscy ludzie na całym
świecie tylko czekają, żeby wbić nam nóż w plecy i nas okraść. Być może
oznacza to, że powinniśmy się nauczyć lepiej dbać o własne interesy; być
może oznacza to, że powinniśmy zmienić sposób, w jaki dobieramy sobie
partnerów w interesach.
Wyobraźcie sobie tylko, jakie byłoby nasze życie, gdyby przyszłość
miała być wyłącznie powtórką tego, czego doświadczyliśmy w przeszłości: świat stałby się wtedy naprawdę przygnębiającym miejscem. Nie
wspominając już o tym, że pewnie nadal mieszkalibyśmy w jaskiniach
oraz jedlibyśmy surowe mięso i gorzkie korzonki.
Na szczęście wszechświat cały czas ewoluuje — czyli podlega działaniu siły, która jest tak potężna, że pokonuje chaos, i która pobudza ludzi
do działania.

Joe poczuï swego rodzaju lekkoĂÊ, kiedy uĂwiadomiï sobie ten fakt.
Zapisaï w dzienniku: „Niewaĝne, kto ma racjÚ, a kto siÚ myli. Niewaĝne teĝ, jaka jest »prawda«. Dobra mapa to taka mapa, która pozwala nam patrzeÊ z róĝnych perspektyw i pomaga dziaïaÊ maksymalnie zaradnie w danej sytuacji”.
Richard zmierzaï do spraw najistotniejszych.
— Zatem NLP nie można się nauczyć, po prostu czytając albo rozmawiając o nim. NLP można się nauczyć tylko poprzez praktykę! Dlatego
program dzisiejszego spotkania koncentruje się na technikach i jest wypełniony przede wszystkim ćwiczeniami.
Chciałbym jednak zastrzec, że chociaż nasze spotkanie ma charakter
warsztatowy, mam zamiar włożyć do waszych głów dużo różnych wiadomości, które się przydadzą nieco później. Może się zdarzyć, że nie zrozumiecie wszystkiego od razu, ale pamiętajcie, że wasza nieświadomość
także wszystko słyszy.
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Wszystko się zaczęło od dość prostego pomysłu. Chciałem po prostu
znaleźć ludzi, którzy umieją robić coś szczególnie dobrze, a potem odkryć, jakim nieświadomym procesom zawdzięczają swoje sukcesy.

W tym momencie Joe usïyszaï, jak Emily szepcze do Teresy:
— Co to jest nieĂwiadomy proces?
— NieĂwiadome procesy — odpowiedziaïa cicho Teresa — sÈ to
jakby receptury, wedïug których powstajÈ nasze myĂli, uczucia, zachowania. JeĂli sobie uĂwiadomimy te procesy, bÚdziemy mogli je
doskonaliÊ albo zmieniaÊ, jak chcemy.
Emily pokiwaïa gïowÈ, myĂlÈc nad tym, co usïyszaïa.
— Uznałem, że taka wiedza pozwoli mi później uczyć innych ludzi, jak
świadomie kierować tymi procesami, żeby rozwiązywać własne problemy
albo opanowywać określone umiejętności.
To, co ludzie mówią, że robią, albo wierzą, że robią — często, niestety,
ma niewiele wspólnego z tym, co robią faktycznie.
NLP ma rewolucyjne znaczenie, bo — moim zdaniem — po raz
pierwszy posiadamy takie narzędzie, które pozwala nam świadomie i celowo kształtować treści naszych umysłów. Dzięki niemu jesteśmy w stanie znaleźć to, czego nie chcemy, i zastąpić to czymś, czego pożądamy.

Sïowa te nie przekonaïy Joego. Owszem, jego ĝycie doĂÊ wyraěnie
siÚ zmieniïo od pierwszego seminarium z Richardem. Mimo to koncepcja, wedïug której moĝna intencjonalnie ksztaïtowaÊ treĂci wïasnego umysïu, wydawaïa siÚ Joemu trochÚ naciÈgana.
Richard kontynuowaï.
— Nie rodzimy się ze złymi nawykami. Nie rodzimy się z umiejętnościami.
Nie rodzimy się z przekonaniami. Ogromnej większości rzeczy, które robimy teraz, po prostu się kiedyś nauczyliśmy — na przykład umiemy
chodzić bez zastanawiania się nad każdym krokiem albo wymieniać uściski dłoni z innymi ludźmi.
Wyuczyliśmy się nawet naszych lęków! Czy wiecie, że istnieją tylko
dwa rodzaje naturalnych lęków? Są to lęk przed głośnym dźwiękiem i lęk
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wysokości — tyle. Pozostałych lęków się wyuczyliśmy. Część z nich,
oczywiście, jest pożyteczna — na przykład to dobrze, że się boimy grzechotników. Część lęków jednak okazuje się mniej przydatna. Dlatego nie chodzi o to, żeby się pozbyć ich wszystkich, ale o to, żeby się nauczyć odczuwać
lęk we właściwych dla niego sytuacjach. Na przykład paniczny lęk przed
zdradzeniem swojego partnera — tak, taką fobię naprawdę warto mieć!
Kiedy zaczynałem, ludzie mówili mi: „Richardzie, ty nic nie rozumiesz.
Zmiana zawsze jest powolna i bolesna”.
Tymczasem mnie nie brakuje wyrozumiałości dla ludzi — ja po prostu
sprzeciwiam się akceptowaniu przekonań, które mnie ograniczają, tylko
dlatego, że ktoś mi każe w nie wierzyć. Uważam, że ludzie najczęściej
zmieniają się szybko, bez żadnych zbędnych nonsensów, na bardzo różne sposoby. Zdarza się, że obejrzymy film, przeczytamy książkę, porozmawiamy z przyjacielem albo z kimś obcym w autobusie i takie zdarzenie
odmieni nasze życie. Natychmiast. Nie musimy czytać tego samego zdania przez trzynaście lat — czasami wystarczy, że przeczytamy je raz,
i stwierdzamy: „Tak, to naprawdę ma sens!”.

„Trudno siÚ z tym nie zgodziÊ” — pomyĂlaï Joe.
— Często też słyszę, jak ludzie mówią: „Trzeba odkryć, kim się naprawdę
jest, i zaakceptować samego siebie”. Cóż, stoję tutaj, żeby wam powiedzieć, że nie ma takiej konieczności. Nie musicie być nikim, kim nie chcecie
być. To, że dotychczas zachowywaliście się jak nieśmiałe osoby, nie oznacza, że jesteście skazani na nieśmiałość do końca życia. To, że wcześniej ulegaliście lenistwu albo postępowaliście lekkomyślnie, nie oznacza, że będziecie już zawsze leniwi i lekkomyślni — to tylko pewne wzorce zachowań,
które nie są tożsame z wami. Możecie być, kimkolwiek tylko zechcecie.
Zmiany zachodzą cały czas — to jedyna niezmienna rzecz w naszym
życiu. Ważne jest więc to, czy postanowicie samodzielnie nadawać swojemu
życiu określony kierunek i stawać się takimi, jakimi chcecie, czy też będziecie
siedzieć z założonymi rękami i przyglądać się swojemu życiu z boku.
Dzięki NLP możemy zmieniać swoje sposoby myślenia, odczuwania
i zachowania. Wystarczy, że weźmiemy to, co robimy — wewnątrz siebie
i na zewnątrz — a następnie się przeprogramujemy, żeby wprowadzić
w swoim umyśle ważne zmiany. Jak więc widzicie, dzięki NLP macie szansę
25
Kup książkę

Poleć książkę

NLP — NAJWYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA, CZYLI JAK BUDOWAĆ WŁASNY SUKCES

przejąć kontrolę nad własnym życiem i zdołacie to osiągnąć, pod warunkiem że naprawdę się zaangażujecie, przygotujecie niezbędny grunt,
a następnie urzeczywistnicie pożądaną zmianę.
Możecie się czuć nie tylko tak dobrze jak kiedyś w przeszłości, ale nawet jeszcze lepiej. Trzeba się tylko nauczyć, jak sobie odpicować mózg!

Joe siÚ zaĂmiaï. Bardzo mu siÚ spodobaïo porównanie procesu przeprowadzania zmian w ludzkim umyĂle do programu telewizyjnego,
w którym stare, przerdzewiaïe graty sÈ przemieniane w lĂniÈce supersamochody! Joe przypomniaï teĝ sobie wïasny sceptycyzm, kiedy siostra proponowaïa, by wziÈï udziaï w poprzednim seminarium. Wtedy czuï, ĝe utknÈï w martwym punkcie, ĝe zostaï przyparty do muru,
a pomysï dokonywania jakiegokolwiek wyboru, kim naprawdÚ chce
byÊ, wydawaï siÚ, w najlepszym razie, poboĝnym ĝyczeniem. Teraz Joe
miaï zgoïa inne odczucia. Sïuchaï wiÚc uwaĝnie, co jeszcze Richard
miaï do powiedzenia.
— Pewnego dnia zadzwonił do mnie właściciel domu, w którym wynajmowałem pokój. Powiedział, że niedługo zatrzyma się w naszej okolicy
Virginia Satir, i zapytał, czy mógłbym w tym czasie się nią zająć. Szczerze
mówiąc, właśnie przez Virginię rzuciłem matematykę i nauki przyrodnicze,
a włączyłem się w tworzenie NLP: była bardzo utalentowaną psychoterapeutką, która umiała konsekwentnie osiągać w swojej pracy dobre wyniki.
Pierwszy raz zobaczyłem Virginię, kiedy zmieniałem jakiś filtr w samochodzie. Pojawiła się nagle na podjeździe przed domem. Wyglądała zjawiskowo: wysoka, ubrana w lekko błyszczącą, zieloną sukienkę, na nogach
miała jasnoczerwone buty na obcasach, a na nosie spoczywały duże
okulary w rogowej oprawie. Patrzyła na mnie z szerokim uśmiechem, więc
wstałem, spojrzałem na nią i zapytałem: „Czy mogę pani jakoś pomóc?”.
Odpowiedziała: „Tak, jestem pewna, że tak. Nigdy wcześniej nie korzystałam z pieca opalanego drewnem, a nie chciałabym z tego powodu
puścić z dymem całego domu”.
Kiedy szliśmy w kierunku jej miejsca pobytu, powiedziałem: „A więc to
pani jest tą Virginią Satir. Wszyscy mówią o pani, że jest świetną psychoterapeutką. Czym dokładnie się pani zajmuje?”.
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„Cóż”, odpowiedziała, „nie robię tego samego, co robią zazwyczaj psychoterapeuci. Po prostu staram się pomagać klientom być szczęśliwymi”.
Brzmiało to bardzo przekonująco, więc zapytałem: „Czy udaje się to pani?”.
„Mam dużo szczęścia”, odpowiedziała, „ponieważ udało mi się pomóc
wielu ludziom, którym nikt inny nie był w stanie udzielić pomocy”.
„A komu pani pomogła?”
„Pracowałam często między innymi z hospitalizowanymi schizofrenikami. Odkryłam wtedy, że niektórzy przestają się zachowywać jak chorzy
psychicznie, jeżeli zbierze się wokół nich całą rodzinę”.
Bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ sam uczyłem trochę o funkcjonowaniu systemów.
Virginia zaproponowała więc, że mnie weźmie ze sobą — a miała
właśnie poprowadzić szkolenie dla pracowników szpitala psychiatrycznego. Kiedy ją obserwowałem przy pracy, wszystko, co tylko robiła, miało
dla mnie głęboki sens. Pytania, jakie zadawała, okazywały się niezwykle
trafne, a zarazem bardzo uporządkowane. Niemniej od pracowników
szpitala słyszałem tylko: „Jest wspaniała! Ma genialną intuicję!”. Tłumacząc
te wypowiedzi na ludzki język: „Nie jest moim obowiązkiem opanowywanie tego rodzaju umiejętności, ponieważ wynikają one z tego, kim ta
kobieta jest, a nie z tego, co umie”.
Virginia dobrze rozumiała, że mapa to nie terytorium, dlatego mogła
wcielać w życie tę koncepcję w taki sposób, który dla mnie graniczył z objawieniem. Oczywiście, robiła też wiele innych rzeczy — niektóre opanujecie jeszcze dzisiaj — ale zasadniczo to, co mówią ludzie, Virginia odczytywała nie metaforycznie, ale dosłownie. Gdy ktoś mówił, że sprawa nie
„wygląda” dobrze, terapeutka zakładała, że osoba ta mówi o pewnym
obrazie, jaki ma w głowie. Gdy ktoś stwierdzał, że coś „brzmi” w jakiś sposób, Virginia wiedziała, że osoba ta odwołuje się do dźwięku, który słyszy
w swoim wnętrzu. Co jednak najważniejsze, terapeutka rozumiała, że ludzie niezmiennie poszukują kogoś, kto „mówi tym samym językiem”, „widzi świat tak samo” czy też, jak kto woli, „chwyta w lot, o co chodzi”.

Joe poczuï siÚ zdezorientowany: „Co wïaĂciwie Richard ma na myĂli?”.
— Pozwólcie, że podam przykład, który rozjaśni wam to, o czym mówię.
Pewnego razu Virginia pracowała z małżeństwem, które tak często się
kłóciło, że było na krawędzi rozpadu.
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„On nigdy nic nie robi w domu”, zaczyna żona, „jakby tam wcale nie
mieszkał. To ja cały dzień biegam i staram się, żeby dom wyglądał jako tako, a on tylko przychodzi i bałagani”.
„Widzę, co masz na myśli, Lucy”, odpowiada Virginia.
Virginia po prostu zauważyła, że kobieta opisuje kolejne obrazy, które
widzi w głowie.
Następnie terapeutka patrzy na męża i pyta: „A jakie jest twoje zdanie,
Bob?”.
„Ona cały czas się drze”, mówi Bob. „Nie da się z nią normalnie porozmawiać. W jednej chwili nic nie mówi, ale już w następnej zaczyna
lamentować nad czymś, o czym ja nie mam bladego pojęcia”.
Mąż często posługuje się słowami, które opisują wrażenia dźwiękowe.
Słyszycie?
Dobrze. Wtedy Virginia odpowiada: „Słucham cię uważnie, Bob. Lucy,
czy próbowałaś powiedzieć mężowi to samo, ale jeszcze zanim się zdenerwujesz?”.
„Nie da się”, mówi Lucy. „Popatrz, stawiam worek ze śmieciami przy
drzwiach, żeby go na pewno zobaczył, kiedy będzie wychodził, i żeby go
wyniósł. Czy Bob to robi? Oczywiście, nie. Przeczekuję więc, bo może Bob
wyniesie śmieci po powrocie z pracy. Następnego dnia rano worek ze śmieciami cały czas stoi przy drzwiach. Wtedy sama idę wyrzucić śmieci, a kiedy
w moim polu widzenia pojawia się Bob, we mnie już wszystko się gotuje”.
„W porządku”, mówi Virginia, „zobaczmy teraz, czy będę potrafiła
przedstawić Bobowi jaśniejszy obraz sytuacji. Bob, usłyszałeś zdanie żony.
A co ty chciałbyś powiedzieć na ten sam temat?”
„Jest tak, jak już powiedziałem: kiedy do niej mówię, ona jakby się
wyłącza, głuchnie. Skąd mam wiedzieć, o co chodzi, skoro nie chce ze
mną rozmawiać? Przecież nie mam szczególnego upodobania w słuchaniu przez cały czas lamentów i krzyków”.
Po krótkich negocjacjach Virginia — za każdym razem dostosowując
swój język do osoby, z którą w danej chwili rozmawia — przekonuje Lucy,
żeby próbowała mówić mężowi, czego raczej nie powinien przeoczać.
Wtedy klientka porusza kolejny palący problem.
„Cały czas mówi, że mnie kocha”, stwierdza Lucy, „ale nigdy mi tego
nie okazuje”.
„Jak chciałabyś, żeby Bob okazywał ci miłość?”, pyta Virginia.
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