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Rozdziaï 2.

DZIE PIERWSZY.
JAK WYZBYm SI}
NEGATYWNEGO MY¥LENIA?

Gdy nadszedï piÈtek, Joe udaï siÚ w miejsce, gdzie odbywaï siÚ wykïad.
Zgïosiï siÚ do jednego z asystentów. Elegancko ubrany czïowiek miaï
niebieski identyfikator z wyraěnym napisem „Trener”. Powitaï Joego
serdecznym uĂmiechem. ZaczÈï przeszukiwaÊ listÚ, a gdy znalazï na
liĂcie znajome nazwisko, powiedziaï: „A, brat Marii, jak rozumiem.
Joe, miïo ciÚ poznaÊ. Jestem Alan”.
Panowie uĂcisnÚli sobie dïonie.
— GdybyĂ czegoĂ potrzebowaï w trakcie kursu, jestem do twojej
dyspozycji.
Joe odebraï od Alana identyfikator i podrÚcznik, po czym skierowaï
siÚ do sali wykïadowej. Z przodu znajdowaïa siÚ scena, przed którÈ
ustawione zostaïy rzÚdy krzeseï. Joe usiadï w jednym ze Ărodkowych
rzÚdów po prawej stronie. GrajÈca gdzieĂ w tle muzyka pop mieszaïa
siÚ ze stïumionymi odgïosami rozmów zgromadzonych w sali uczestników warsztatów. Joe rozglÈdaï siÚ wokóï siebie z pewnym niedowierzaniem. Audytorium byïo peïne, a sala mieĂciïa mniej wiÚcej piÚÊset
osób. Najwyraěniej temat seminarium wzbudziï spore zainteresowanie, mimo ĝe sam Joe odnosiï siÚ do niego doĂÊ sceptycznie. Co ja tu
wïaĂciwie robiÚ?, zastanawiaï siÚ. To zupeïnie bez sensu. MarnujÚ
trzy dni.

Kup książkę

Poleć książkę

PRZEJMIJ KONTROL} NAD SWOIM ¿YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP

Odwróciï siÚ i zobaczyï uĂmiechniÚtÈ kobietÚ, która wïaĂnie rozsiadaïa siÚ na krzeĂle obok niego. WyciÈgnÚïa do niego rÚkÚ: „CzeĂÊ,
jestem Anna. JeĂli chcesz, moĝesz mówiÊ do mnie Aniu”.
Joe nie bardzo miaï ochotÚ na pogawÚdki, ale zmobilizowaï siÚ i odpowiedziaï grzecznie:
— CzeĂÊ, jestem Joe. Mów mi Joe. — Próbowaï skwitowaÊ wïasny
wysilony ĝart uĂmiechem.
— Miïo ciÚ poznaÊ, Joe. Jestem psychoterapeutkÈ. Jestem tu pierwszy
raz. Nie mogÚ siÚ doczekaÊ wykïadu doktora Bandlera. Ma opiniÚ zabawnego, ale teĝ kontrowersyjnego czïowieka.
Joe uĂmiechnÈï siÚ i z pewnym zaĝenowaniem odwróciï w kierunku sceny. Anna mówiïa dalej, tym razem z niemieckim akcentem.
— Ja, Guten Tag. Studiowaïam psychoterapiÚ metodÈ Freuda. Mam
doĂwiadczenie w zakresie psychoanalizy. Staram siÚ dotrzeÊ do przyczyn problemów, z którymi ludzie siÚ zmagajÈ. Spokojnie, bez obaw.
Nie bÚdÚ ciÚ analizowaÊ. — Anna Ămiaïa siÚ z wïasnego udawanego
akcentu.
Miaïa doĂÊ wyraziste rysy twarzy, a ciemne okulary doskonale siÚ
komponowaïy z formalnÈ szarÈ sukienkÈ i lĂniÈcymi czarnymi wïosami upiÚtymi z tyïu gïowy. Joe uĂmiechnÈï siÚ grzecznie.
Anna kontynuowaïa wywód na temat swojej pracy, a Joe w tym
czasie zajÈï siÚ wymianÈ spojrzeñ z kobietÈ o dïugich brÈzowych wïosach, którÈ wypatrzyï po drugiej stronie sali. W pewnym momencie
kobieta odwróciïa jednak wzrok tak samo nagle, jak nagle wczeĂniej
utkwiïa go w oczach Joego.
Joe tymczasem nie potrafiï oderwaÊ od niej wzroku. Kobieta go zafascynowaïa. Zdawaïa siÚ mieÊ wïasny styl, bo przyszïa w kwiecistej
sukience do kolan. WszÚdzie wokóï roztaczaïa aurÚ pewnoĂci siebie.
Kobieta uĂmiechaïa siÚ uroczo do dwóch swoich sÈsiadów, oni zaĂ odpowiadali uĂmiechem na ten wyraz serdecznoĂci. Nie mam u niej ĝadnych szans, pomyĂlaï nagle Joe. Odruchowo wciÈgnÈï brzuch i usiadï
na krzeĂle. Brunetka zajÚïa miejsce w tym samym rzÚdzie, mniej wiÚcej dziesiÚÊ krzeseï od niego. Miaïa bladÈ, jasnÈ cerÚ, która dodatkowo
podkreĂlaïa czerwieñ jej ust i blask zielonych oczu, lĂniÈcych jak latarnie ratujÈce statki przed niebezpieczeñstwem. Anna ciÈgle o czymĂ
opowiadaïa, gdy Joe odwracaï wzrok od nieznajomej.
22
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Muzyka rozbrzmiewaïa teraz gïoĂniej, a odgïos silnika zapowiedziaï
piosenkÚ Born to Be Wild. Wszyscy zgromadzeni zwrócili wzrok w kierunku sceny. Seminarium miaïo siÚ za chwilÚ rozpoczÈÊ. Joe siÚ odprÚĝyï: Spróbujmy! Moĝe jego siostra ma racjÚ?
PoĂród gïoĂnych oklasków na scenÚ wszedï mÚĝczyzna z ulotki. Joe
zwróciï uwagÚ przede wszystkim na spokój i niesamowitÈ pewnoĂÊ
siebie tego czïowieka. Miaï na sobie elegancki garnitur, ĂnieĝnobiaïÈ
koszulÚ i wyrazisty krawat. Po kilku sekundach piosenka przycichïa
i wtedy mÚĝczyzna siÚ odezwaï. Mówiï gïÚbokim i ciepïym gïosem.
A wiÚc to jest Richard Bandler… Joe zastanawiaï siÚ, jak siÚ ma rzeczywistoĂÊ do reputacji.

ZrozumieÊ wolnoĂÊ osobistÈ
Witam wszystkich. Chciaïbym dzisiaj zaczÈÊ od rozwaĝañ na temat
wolnoĂci osobistej. Wszystko zaczÚïo siÚ mniej wiÚcej czterdzieĂci lat
temu. Chciaïem pomagaÊ ludziom, którzy starajÈ siÚ zmieniÊ. Znalazïem caïÈ masÚ podrÚczników, które tïumaczyïy, co konkretnie jest
z luděmi nie tak. Nie znalazïem w nich natomiast ani sïowa o tym, co
konkretnie moĝna zrobiÊ, ĝeby tym ludziom faktycznie pomóc. ZaczÈïem siÚ wiÚc zastanawiaÊ, w jaki sposób ja mógïbym im pomóc osiÈgnÈÊ wolnoĂÊ. Do tego sprowadza siÚ w istocie dzieïo mojego ĝycia —
wiÈĝe siÚ ono z wolnoĂciÈ osobistÈ.
Joe rozsiadï siÚ wygodnie na swoim krzeĂle. Obiecaï sobie, ĝe wysïucha wykïadu w peïnym skupieniu.
Osobista wolnoĂÊ przejawia siÚ w poczuciu tego, czego siÚ chce.
DziÚki temu poczuciu moĝna siÚ wyzwoliÊ z oków strachu, smutku
i nienawiĂci. ZniewalajÈ nas bowiem negatywne uczucia, ograniczajÈce przekonania i destruktywne zachowania.
ZaczÈïem wiÚc zgïÚbiaÊ metody stosowane przez jednÈ z najskuteczniejszych terapeutek tamtych czasów, VirginiÚ Satir. Virginia byïa
Ăwietnie przygotowana do swojej pracy i wykonywaïa jÈ z duĝÈ wytrwaïoĂciÈ. W peïni koncentrowaïa siÚ na problemach swoich klientów i nie
ustawaïa w wysiïkach, dopóki nie pomogïa im siÚ od nich uwolniÊ. PoĂwiÚciïem mnóstwo czasu na analizÚ jej metod, wkrótce zaczÈïem teĝ
odwiedzaÊ wraz z niÈ szpitale psychiatryczne. Poniewaĝ pojawiaïem
siÚ w jej towarzystwie, ludzie zakïadali, ĝe jestem wykwalifikowanym
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terapeutÈ i chÚtnie ze mnÈ wspóïpracowali. W takich szpitalach moĝna
spotkaÊ absolutnie przedziwnych ludzi — i wcale nie mówiÚ tu o pacjentach. Pewnego razu podczas seminarium w Seattle zapytaïem, czy
ktoĂ potrafi wyjaĂniÊ róĝnicÚ miÚdzy psychiatrÈ a schizofrenikiem.
Wówczas z sali padïa odpowiedě, która bardzo mi siÚ spodobaïa. Pewna kobieta powiedziaïa: „OczywiĂcie! Schizofrenik moĝe wyzdrowieÊ
i iĂÊ do domu”.
Joe rozeĂmiaï siÚ pod nosem. Byï pozytywnie zaskoczony tonem
wypowiedzi tego faceta. Czuï, ĝe siedzÈca obok Anna zaczyna siÚ wierciÊ na krzeĂle.
Weěmy choÊby przykïad psychoanalizy, która juĝ sama w sobie jest
dziwna. Opiera siÚ na przekonaniu, ĝe nasze problemy wynikajÈ z marzeñ o wïasnej matce czy ojcu. BÈděmy powaĝni!
Joe po raz kolejny musiaï stïumiÊ Ămiech, gdy odwracaï wzrok
w kierunku Anny. Mocno siÚ zarumieniïa i zaczynaïa nerwowo przebieraÊ palcami.
Na kaĝdym kroku stykam siÚ z pytaniem o opór ze strony Ărodowiska
psychologów i psychoterapeutów. Prawda jest taka, ĝe nie zmagaïem
siÚ z ĝadnym wiÚkszym oporem. WiÚkszoĂÊ psychologów i psychoterapeutów z radoĂciÈ przejmowaïa ode mnie róĝne przydatne koncepcje,
dziÚki którym mogÈ skuteczniej pomagaÊ swoim klientom. To przecieĝ byli dobrzy ludzie, sfrustrowani nieco z powodu ówczesnych standardów psychologicznych. CzÚĂÊ terapeutów decydowaïa siÚ po latach
zmieniÊ stosowane metody, poniewaĝ moje rozwiÈzania wydawaïy im
siÚ bardziej przydatne.
Do niedawna zwykïo siÚ uwaĝaÊ, ĝe wszystkie problemy majÈ swoje ěródïo w przeszïoĂci. Tymczasem moim zdaniem ludzie majÈ problemy dlatego, ĝe siÚ urodzili, dorastali i uczyli siÚ myĂleÊ w pewnych
okreĂlonych warunkach.
Wielu ludziom wydaje siÚ, ĝe ĝyjÈ w puïapce przeszïoĂci, podczas
gdy tak naprawdÚ nic ich nie krÚpuje — oni po prostu nawykowo czujÈ
siÚ ěle.
Wielu ludzi spotkaïy w ĝyciu róĝne przykre rzeczy. Zamiast siÚ
cieszyÊ, ĝe te problemy juĝ ich nie dotyczÈ, ci ludzie ciÈgle przeĝywajÈ
w gïowie tamte nieprzyjemnoĂci i w ten sposób pozwalajÈ, aby przeszïoĂÊ niszczyïa ich teraěniejszoĂÊ.
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Zawsze mamy wybór: moĝemy wykorzystaÊ przeszïoĂÊ, aby budowaÊ wïasnÈ przyszïoĂÊ, albo potraktowaÊ przeszïoĂÊ jako czynnik, który
nam tÚ przyszïoĂÊ ogranicza.
WïaĂnie na tym polega moja praca: uczÚ ludzi, co zrobiÊ, ĝeby przeszïoĂÊ stanowiïa dla nich ěródïo cennych wniosków, a nie cierpienia.
Joe zaczÈï siÚ nad tym zastanawiaÊ. Rozumiaï sens tych sïów, nie
bardzo potrafiï jednak stwierdziÊ, czy majÈ one dla niego jakieĂ konkretne znaczenie.
Gdy wraz z VirginiÈ odwiedzaïem szpitale, miaïem pewnego razu
okazjÚ pracowaÊ z Charliem. Charlie byï schizofrenikiem. Wierzyï, ĝe
rozmawia z nim Diabeï. Opowiadaï lekarzom i pielÚgniarkom, ĝe Diabeï go odwiedziï i naopowiadaï mu o nich strasznych rzeczy. Rodzina bardzo siÚ tym denerwowaïa, a poniewaĝ niektórzy z jej czïonków
mieli okazjÚ sïyszeÊ o moich metodach, zapytali, czy potrafiïbym mu
jakoĂ pomóc.
Charlie zostaï uznany za wariata, w moim odczuciu nie byï jednak
wcale bardziej szalony niĝ wiÚkszoĂÊ osób, z którymi miaïem okazjÚ
dorastaÊ. Ludzie po prostu myĂlÈ na róĝne sposoby — mniej i bardziej
praktyczne. Moim zadaniem jest nauczyÊ was myĂleÊ w sposób bardziej praktyczny, abyĂcie mogli cieszyÊ siÚ szczÚĂciem i wolnoĂciÈ.
Joe obserwowaï, jak Richard Bandler chodzi po scenie. Mówca urzekï
go swojÈ pasjÈ do poruszanego tematu. Gestykulowaï i modulowaï gïos,
aby jeszcze bardziej zainteresowaÊ sïuchaczy. KroczÈc po scenie, roztaczaï wokóï siebie aurÚ autorytetu i uroku. Joe nie miaï najmniejszych
wÈtpliwoĂci, ĝe ten czïowiek wie, co mówi.
Skutkiem ubocznym nieproduktywnego myĂlenia sÈ powaĝne problemy, które przejawiajÈ siÚ pod róĝnymi postaciami — od schizofrenii, poprzez depresjÚ, a na róĝnych niedorzecznie kontrproduktywnych
zachowaniach skoñczywszy.
Moim zdaniem kaĝdy, kto zaglÈda w gïÈb siebie i unieszczÚĂliwia
siÚ ponad miarÚ, po prostu zniewala sam siebie pÚtami przekonania,
ĝe istotÈ ĝycia jest cierpienie.
Tacy ludzie zapominajÈ, ĝe w ĝyciu nie chodzi o to, aby rozpamiÚtywaÊ i ciÈgle na nowo przeĝywaÊ róĝne przykre wydarzenia z przeszïoĂci, lecz o to, aby caïy czas spoglÈdaÊ przed siebie i patrzeÊ na ĝycie jak
na przygodÚ.
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Tacy ludzie powinni sobie zadawaÊ bardziej ambitne pytania, jak
choÊby: „Co mogÚ zrobiÊ, ĝeby bardziej cieszyÊ siÚ ĝyciem? Jak mogÚ
to sobie uïatwiÊ? Co mogÚ zrobiÊ, ĝeby siÚ lepiej bawiÊ?”.
Dzisiaj moĝemy pójĂÊ nawet o krok dalej. Dysponujemy bowiem
technikami, które pozwalajÈ nam cieszyÊ siÚ zupeïnie bez powodu.
Wówczas gdy powód do radoĂci siÚ pojawi, moĝemy czuÊ siÚ nawet lepiej. Na takim zaïoĝeniu opieraïa siÚ moja praca przez ostatnie czterdzieĂci lat.
Joe zaczÈï siÚ zastanawiaÊ nad wïasnym podejĂciem do przeszïoĂci
i swoim samopoczuciem w chwili obecnej.
Osobista wolnoĂÊ polega miÚdzy innymi na tym, ĝe czïowiek przeĝywa w swoim ĝyciu pozytywne stany wewnÚtrzne oraz znajduje miejsce na rzeczy, których chce. DziÚki wolnoĂci osobistej moĝe doĂwiadczaÊ miïoĂci, sukcesu, muzyki, sztuki i tym podobnych rzeczy.
Wcale nie trzeba mieÊ w tym celu milionowej fortuny.
Niektórym ludziom siÚ wydaje, ĝe duĝy samochód, piÚkny dom czy
wspaniaïa ïódě rozwiÈĝÈ wszystkie ich problemy. Wcale nie musi siÚ
tak staÊ. Ludzie powinni siÚ dobrze zastanowiÊ nad tym, co jest im tak
naprawdÚ potrzebne do szczÚĂcia.
Chodzi zatem o to, aby odsunÈÊ problemy na dalszy plan i skupiÊ
siÚ na rozwiÈzaniach. Chodzi o to, aby przez wiÚkszoĂÊ czasu czuÊ siÚ
dobrze. Chodzi o to, aby sprawnie i z wdziÚkiem radziÊ sobie z kïopotami i kïopotliwymi luděmi. Kaĝdy z nas ma wiÚkszÈ kontrolÚ nad wïasnym ĝyciem, niĝ mu siÚ wydaje.
Joe skrzywiï siÚ i pomyĂlaï: Brzmi to niby dobrze, ĝe kaĝdy z nas ma
kontrolÚ nad wïasnym ĝyciem, ale jakoĂ nie jestem co do tego przekonany. W ĝyciu zdarzajÈ siÚ rzeczy, na które nie mamy wpïywu. Interesowaïo go to, co usïyszy za chwilÚ. Richard kontynuowaï swój wywód.

Jak kontrolowaÊ swój umysï?
Co zatem zrobiÊ, aby zyskaÊ wiÚkszÈ kontrolÚ nad wïasnym umysïem?
Sami wpÚdzamy siÚ w puïapkÚ, korzystajÈc z wïasnego umysïu w taki,
a nie inny sposób. Informacje z zewnÈtrz pozyskujemy za pomocÈ piÚciu zmysïów, dysponujemy równieĝ piÚcioma wewnÚtrznymi mechanizmami ich przetwarzania: tworzymy obrazy, prowadzimy ze sobÈ
dialog, doznajemy odczuÊ, odbieramy smaki i zapachy. W ten sposób
26
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staramy siÚ nadaÊ sens otaczajÈcej nas rzeczywistoĂci. Nasze uczucia
i postÚpowanie zaleĝÈ od tego, jak uksztaïtujemy nasz wewnÚtrzny obraz Ăwiata. Ten obraz stanowi odzwierciedlenie funkcjonowania pewnych automatycznych, nawykowych mechanizmów myĂlowych.
Sposób myĂlenia oraz interpretacja Ăwiata majÈ wpïyw na nasze
uczucia i nasz stan ducha w danym momencie. Aby myĂleÊ i dziaïaÊ
bardziej skutecznie, aby mieÊ poczucie wiÚkszej kontroli nad sytuacjÈ,
musimy nauczyÊ siÚ modyfikowaÊ nasze naturalne, nawykowe programy myĂlowe.
Joe pochyliï siÚ i przesunÈï na krawÚdě krzesïa.
Zaïóĝmy, ĝe zapytaïbym, gdzie zaparkowaïeĂ samochód albo gdzie
siÚ znajduje stacja kolejowa. Aby udzieliÊ mi odpowiedzi na to pytanie, musiaïbyĂ zajrzeÊ do wnÚtrza swojego umysïu i stworzyÊ bÈdě odtworzyÊ drogÚ, która w to miejsce prowadzi. Gdybym zapytaï, co robiïeĂ wczoraj, musiaïbyĂ siÚ odwoïaÊ do pewnego konkretnego obrazu
— inaczej nie potrafiïbyĂ mi odpowiedzieÊ. Te obrazy powstajÈ dziÚki
podĂwiadomoĂci. Wszyscy je tworzymy, rzadko jednak zdajemy sobie
z tego sprawÚ. Caïa sztuka polega na tym, aby zaczÈÊ podchodziÊ do
nich w sposób Ăwiadomy. Wtedy bowiem moĝna coĂ w swojej sytuacji
zmieniÊ.
Wszystkie nasze myĂli skïadajÈ siÚ zatem z obrazów, děwiÚków
i odczuÊ. Kaĝdy powinien zrozumieÊ, w jaki sposób formuïuje myĂli,
poniewaĝ zyskuje dziÚki temu moĝliwoĂÊ ich zmiany. Nasze odczucia
i zachowania ksztaïtujÈ siÚ w znacznej mierze pod wpïywem naszych
przemyĂleñ. Dlatego teĝ dziÚki zmianie sposobu myĂlenia moĝemy
osiÈgnÈÊ naprawdÚ znaczÈce rezultaty.
PomyĂl na przykïad o kimĂ, kto ciÚ irytuje albo ma niekorzystny
wpïyw na twoje samopoczucie. Stwórz w gïowie obraz tej osoby. ZwróÊ
uwagÚ na charakterystyczne cechy tego obrazu, w szczególnoĂci na jego
rozmiary i umiejscowienie. Czy jest to obraz czarno-biaïy, czy kolorowy?
Joe wykonaï Êwiczenie zgodnie z zaleceniem. W gïowie pojawiï mu
siÚ wizerunek szefa, a konkretnie jego gïowy wyglÈdajÈcej zza framugi
drzwi i domagajÈcej siÚ przedïoĝenia raportu do koñca tygodnia. Szef
informowaï, ĝe wyjeĝdĝa, i w zwiÈzku z tym postanowiï zleciÊ to zadanie Joemu. Joe przypomniaï sobie treĂÊ nieprzyjemnej wymiany zdañ,
podczas której poinformowaï, ĝe nie czuje siÚ kompetentny do wykonania tego zadania i ĝe szef nie powinien oczekiwaÊ od niego realizacji
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tego rodzaju projektu w tak krótkim czasie. Przed oczami stanÈï mu
obraz szefa, który siÚ na to wszystko rozeĂmiaï i powiedziaï, ĝe Joe ma
siÚ po prostu zabieraÊ do roboty.
Kiedy juĝ bÚdziesz mieÊ przed oczami obraz osoby, która ciÚ denerwuje lub psuje ci humor, zrób rzecz nastÚpujÈcÈ: jeĂli ten obraz jest
kolorowy, przerób go na czarno-biaïy. Zmniejsz go teĝ do naprawdÚ
mikroskopijnych rozmiarów. Niech stanie siÚ malutki. Postaraj siÚ go
teĝ odsunÈÊ. Zastanów siÚ, co po tym wszystkim czujesz.
Richard uĂmiechnÈï siÚ znaczÈco, jak gdyby znaï odpowiedě na swoje pytanie. Wskazaï na czïowieka w pierwszym rzÚdzie.
Pan, proszÚ pana, jak pan siÚ poczuï? Uwaĝam, ĝe kaĝdy z was powinien wykonaÊ to Êwiczenie. ZdradzÚ wam pewien sekret.
Zniĝyï gïos i wyszeptaï w stronÚ publicznoĂci.
JeĂli nie wykonacie tego Êwiczenia, to ono nie zadziaïa.
Joe rozeĂmiaï siÚ tak samo jak wszyscy inni.
To Êwiczenie zajmuje tylko kilka sekund, a moĝe zupeïnie odmieniÊ wasze samopoczucie.
Joe postanowiï przyïoĝyÊ siÚ do tego Êwiczenia. Skupiï siÚ na wizerunku rozeĂmianego szefa i najpierw przerobiï go na obraz czarno-biaïy,
a nastÚpnie zmniejszyï do rozmiarów puzzla, aby w koñcu odsunÈÊ go
moĝliwie najdalej od siebie. Nagle z duĝym zaskoczeniem stwierdziï,
ĝe negatywne uczucia, które jeszcze przed chwilÈ tak bardzo go drÚczyïy, zdecydowanie straciïy na sile. Teraz czuï siÚ tylko lekko poirytowany. Na pewno nie uwierzyïby nikomu na sïowo, ĝe to Êwiczenie moĝe
przynieĂÊ tak dobre efekty. „Fajne to” — wymamrotaï sam do siebie.
Co niesamowite, obraz funkcjonujÈcy w naszej gïowie moĝna bardzo ïatwo zmieniÊ — tym samym zmieniajÈc równieĝ nasze doĂwiadczenie z nim zwiÈzane. Na podobnej zasadzie moĝna skupiÊ siÚ na
obrazie, który poprawia nam samopoczucie. Moĝna go powiÚkszyÊ,
rozjaĂniÊ i przybliĝyÊ, aby dodatkowo zwiÚkszyÊ intensywnoĂÊ pozytywnych doĂwiadczeñ.
Joe postanowiï spróbowaÊ i tego. Przypomniaï sobie, jak braï udziaï
w waĝnym meczu futbolowym, który jego druĝyna wygraïa. To byï
naprawdÚ niesamowity wieczór. Przywoïaï z pamiÚci tamto wspaniaïe
uczucie. Oczami wyobraěni zobaczyï caïy stadion oraz rzesze fanów.
Od razu poczuï siÚ Ăwietnie. PowiÚkszyï ten obraz, rozjaĂniï go i do-
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datkowo nasyciï barwy. Poczuï, jak wzbiera w nim uniesienie. Na jego
twarzy pojawiï siÚ szeroki uĂmiech.
MyĂlenie o czymĂ wiÈĝe siÚ nieodïÈcznie z tworzeniem obrazów
bÈdě filmów na ten temat. Tego siÚ nie da uniknÈÊ. Tak po prostu dziaïa nasz mózg. Gdy zatem przywoïujemy z pamiÚci pewne doĂwiadczenie, wspomnienie przebiega zwykle jak film, a my albo w nim wystÚpujemy albo oglÈdamy go z naszej ówczesnej perspektywy. Te obrazy
i filmy wpïywajÈ na nasze samopoczucie. To one sprawiajÈ, ĝe ludzie
czujÈ siÚ dobrze albo ěle. Wszystko sprowadza siÚ czÚsto do tego, co
konkretnie ludzie myĂlÈ na temat tych obrazów i jakie konkretnie filmy
puszczajÈ sobie we wïasnej gïowie.
Caïa sztuka polega na tym, aby taki film, który ěle na nas wpïywa,
zamieniÊ na czarno-biaïy, zmniejszyÊ i od siebie odsunÈÊ — aby siÚ go
pozbyÊ i zastÈpiÊ go obrazem, który poprawia nam samopoczucie. Ten
drugi obraz naleĝy powiÚkszyÊ, rozjaĂniÊ i nasyciÊ. W ten sposób uczymy mózg, ĝe powinien wzmacniaÊ pozytywne uczucia, a te negatywne
marginalizowaÊ.
Logika tego wywodu byïa dla Joego duĝym zaskoczeniem. CzegoĂ takiego siÚ nie spodziewaï. ZaczÈï rozmyĂlaÊ o tym, jak daleko
idÈce konsekwencje bÚdzie to miaïo dla jego ĝycia. Czy ta technika
naprawdÚ moĝe zmieniÊ jego podejĂcie do otaczajÈcej go rzeczywistoĂci?
Odpowiedzi udzieliï mu krytyczny gïos, który juĝ niejednokrotnie
tïamsiï jego nadzieje. Ten gïos pojawia siÚ w naszych gïowach zawsze
wtedy, gdy zaczynamy rozmyĂlaÊ o nieprzyjemnych rzeczach i gdy rozwaĝamy pesymistyczne scenariusze. Nie bÈdě gïupi. NaprawdÚ dasz
siÚ na to nabraÊ? To jest za proste. NaprawdÚ ciÚĝko jest siÚ zmieniÊ.
Pokiwaï gïowÈ. Krytyczny gïos w jego gïowie miaï racjÚ. To byïo zbyt
piÚkne, aby mogïo byÊ prawdziwe. Co dalej?
Pora zrobiÊ przerwÚ. Teraz chciaïbym wam przedstawiÊ moich trenerów, którzy bÚdÈ z wami pracowaÊ przez kilka kolejnych dni.
Prosiïbym trenerów, ĝeby wstali i podnieĂli rÚce.
Richard pokrótce przedstawiï swoich wspóïpracowników. W koñcu
dotarï do trenera, którego Joe miaï okazjÚ poznaÊ przed rozpoczÚciem
zajÚÊ.
To jest Alan. Pracuje ze mnÈ od lat. To jeden z najlepszych trenerów,
jakich znam. Jest master trenerem. JeĂli macie jakiekolwiek pytania
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dotyczÈce Êwiczeñ, moĝecie mu je Ămiaïo zadaÊ. A teraz zapraszam
wszystkich na kawÚ!
Przerwa siÚ zaczÚïa, ale Joe nie ruszyï siÚ z miejsca. JakoĂ nie miaï
ochoty na pogawÚdki i nawiÈzywanie kontaktów z nowymi luděmi.
WziÈï do rÚki ulotkÚ, która leĝaïa na krzeĂle. Udawaï, ĝe czyta, tak
naprawdÚ jednak obserwowaï kÈtem oka brunetkÚ. Anna podskoczyïa
z krzesïa, gdy tylko przerwa siÚ rozpoczÚïa. Joe przypuszczaï, ĝe nie
bardzo wie, co ma o tym wszystkim myĂleÊ. Czyĝby metody proponowane przez Richarda podwaĝaïy jej przekonania?
Joe obróciï siÚ na krzeĂle, ĝeby odnaleěÊ poĂród zgromadzonych kobietÚ o dïugich, brÈzowych wïosach. W koñcu dostrzegï jÈ gdzieĂ w gïÚbi
sali. KrÈĝyïo wokóï niej dwóch facetów. Ona zdawaïa siÚ nie dostrzegaÊ ich zainteresowania i entuzjazmu, po prostu uprzejmie siÚ do nich
uĂmiechaïa. Caïy ten spektakl wywoïaï tylko grymas na twarzy Joego. Frajerzy, pomyĂlaï, kiwajÈc gïowÈ. Co oni sobie wyobraĝajÈ?
Wydaje im siÚ, ĝe zdoïajÈ jej zaimponowaÊ? Próbowaï przekonywaÊ
sam siebie, ĝe ci dwaj mÚĝczyěni zachowujÈ siÚ nierozsÈdnie. Gdyby
jednak byï ze sobÈ naprawdÚ szczery, musiaïby przyznaÊ, ĝe podziwia
ich za odwagÚ.
— Zamierzasz z niÈ porozmawiaÊ? — Za plecami usïyszaï znajomy
gïos. Odwróciï siÚ i zobaczyï trenera, którego miaï juĝ okazjÚ poznaÊ
wczeĂniej. Alan wskazywaï gïowÈ na brunetkÚ.
Joe siÚ zarumieniï.
— Nie, na pewno nie teraz.
— Dlaczego nie? — dociekaï Alan. W jego pytaniu pobrzmiewaï
ĝyczliwy ton.
— ZrobiÚ to, ale póěniej. Moĝe. JeĂli najdzie mnie ochota.
— Chcesz powiedzieÊ, ĝe teraz nie masz na to ochoty? — zapytaï
Alan, uĂmiechajÈc siÚ znaczÈco.
— Tak. Nie. To znaczy… OczywiĂcie, ĝe mam na to ochotÚ, ale nie
zamierzam z niÈ rozmawiaÊ. Jestem… jak by to powiedzieÊ… trochÚ
nieĂmiaïy, a juĝ z caïÈ pewnoĂciÈ jestem zbyt nerwowy. Tylko bym siÚ
oĂmieszyï.
— Pewnie dokïadnie tak samo jak wszyscy inni. — Alan zwróciï
wzrok w kierunku kobiety. Joe równieĝ na niÈ spojrzaï. Po jej lewej
stronie dostrzegï mÚĝczyznÚ, który skakaï wokóï niej jak goryl, ĝeby
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jÈ rozĂmieszyÊ. Ona siÚ rozeĂmiaïa, ale raczej przez grzecznoĂÊ niĝ
z rozbawienia.
— Niby tak — odparï Joe — ale ja bym nie wiedziaï, co powiedzieÊ.
Nie najlepiej sobie radzÚ z kobietami.
— Mam pewien pomysï. Znam wiele osób, które same nie majÈ
o sobie najlepszej opinii, a dziwiÈ siÚ, ĝe inni ěle siÚ czujÈ w ich towarzystwie. Musisz najpierw polubiÊ sam siebie, ĝeby inni mogli ciÚ polubiÊ. Potem moĝesz skupiÊ siÚ na tym, jak czujÈ siÚ inni ludzie w twoim
towarzystwie. W ĝyciu zdecydowanie zbyt czÚsto zdarza nam siÚ popeïniaÊ bïÈd, który polega na tym, ĝe próbujemy imponowaÊ innym.
Zamiast skupiaÊ siÚ na robieniu wraĝenia, lepiej skupiÊ siÚ na wïasnych
odczuciach oraz na reakcjach rozmówców. Przede wszystkim naleĝy
zaczÈÊ od siebie. JeĂli ty sam dobrze siÚ ze sobÈ czujesz, inni ludzie
najprawdopodobniej bÚdÈ chÚtnie spÚdzaÊ czas w twoim towarzystwie.
Ot, i wszystko.
Joe wziÈï to sobie do serca. Postanowiï zastosowaÊ siÚ do tej rady
przy najbliĝszej okazji, podczas rozmowy z kimĂ, kogo darzyï sympatiÈ. Rzecz wydaïa mu siÚ tak oczywista, ĝe miaïa szansÚ rzeczywiĂcie
zadziaïaÊ.
— Jak myĂlisz, co by siÚ takiego mogïo staÊ, gdybyĂ do niej podszedï?
— Alan uwaĝnie mu siÚ przyglÈdaï, czekajÈc na reakcjÚ.
— Przypuszczam, ĝe po prostu by siÚ na mnie gapiïa, nie do koñca
rozumiejÈc, co jest ze mnÈ nie tak. Potem zrobiïoby siÚ dziwnie, a potem ona znalazïaby jakÈĂ wymówkÚ i unikaïaby mnie do samego koñca kursu.
— Wow, niesamowite! Masz jednoczeĂnie dar przewidywania przyszïoĂci i czytania w jej myĂlach. ImponujÈce umiejÚtnoĂci. — Alan ĝartowaï z szerokim uĂmiechem na chïopiÚcej twarzy.
Joe odpowiedziaï mu uĂmiechem.
— Tak bym wïaĂnie zrobiï, gdybym nie miaï jej nic do powiedzenia.
— A co konkretnie robisz, gdy tak rozmyĂlasz o tym, jak ona siÚ na
ciebie gapi i jak siÚ zastanawia, co konkretnie jest z tobÈ nie tak?
— Nie rozumiem zbytnio twojego pytania. — Joe zmarszczyï brwi.
— Zasadniczo puszczasz sobie w gïowie film o tym, co siÚ stanie,
kiedy ona ciÚ odrzuci.
Joe skinÈï potakujÈco gïowÈ.
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— Niech zgadnÚ. To film peïnoekranowy, kolorowy, jasny. Zgadza
siÚ? — stwierdziï Alan.
Joe ponownie przytaknÈï.
— Dobrze, to moĝe w takim razie powinieneĂ zastosowaÊ siÚ do rady Richarda? Moĝe powinieneĂ zmniejszyÊ ten film, przerobiÊ go na
czarno-biaïy obraz i daleko od siebie odsunÈÊ? Moĝe powinieneĂ zastÈpiÊ go innym filmem, w którym podchodzisz do niej i zaczynasz rozmowÚ, a potem udaje ci siÚ jÈ rozbawiÊ, rozĂmieszyÊ i poprawiÊ jej humor? Moĝe ten film powinieneĂ zobaczyÊ w gïowie jako jasny i barwny
obraz w skali rzeczywistej?
Joe nakreĂliï w gïowie ten nowy obraz. Na chwilÚ nabraï pewnoĂci
siebie i z fascynacjÈ myĂlaï o tym, ĝe mógïby porozmawiaÊ z tÈ kobietÈ. Spojrzaï w jej kierunku i mógïby przysiÈc, ĝe ich oczy spotkaïy siÚ
na kilka sekund, a ona siÚ do niego uĂmiechnÚïa. Potem jednak przyszïo otrzeěwienie.
— Przyjemna myĂl, ale rzeczywistoĂÊ wyglÈda inaczej — powiedziaï
do Alana. Jego krytyczny gïos odezwaï siÚ bardzo gïoĂno: To zbyt piÚkne, ĝeby mogïo byÊ prawdziwe. To nie moĝe byÊ takie proste.
Alan przez chwilÚ wpatrywaï siÚ w niego bez sïowa, a potem powiedziaï:
— Moĝe rzeczywistoĂÊ wcale nie wyglÈda tak, jak myĂlisz. Moĝe to
twoje myĂli ksztaïtujÈ rzeczywistoĂÊ.
Po tych sïowach udaï siÚ na drugi koniec sali, bo uczestnicy seminarium zaczÚli powoli wracaÊ na swoje miejsca.
Doktor Richard Bandler powróciï na scenÚ i kontynuowaï swój
wykïad.
W zeszïym miesiÈcu podczas seminarium podeszïa do mnie mïoda
kobieta. Powiedziaïa, ĝe byïa w autobusie, w którym tamtego pamiÚtnego 7 lipca doszïo w Londynie do wybuchu. Tamte wydarzenia wstrzÈsnÚïy caïym miastem, poniewaĝ zamachowcy obrali sobie za cel metro
i miejskie autobusy.
Ten straszliwy akt terroru oczywiĂcie wzburzyï nas wszystkich, którzy tego doĂwiadczyliĂmy, w najwiÚkszym stopniu dotknÈï jednak ludzi,
którzy bezpoĂrednio przeĝyli tÚ tragediÚ, a takĝe ich bliskich. Ta mïoda kobieta staïa przede mnÈ i nerwowo przestÚpowaïa z nogi na nogÚ.
Opowiadaïa mi o tamtym wybuchu, zaciskajÈc dïonie ze zdenerwowania.
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Powiedziaïa, ĝe chociaĝ uszïa wtedy z ĝyciem, teraz drÚczy jÈ strach,
z którym nie potrafi siÚ uporaÊ. Kaĝdy czïowiek z plecakiem, kaĝdy
pakunek, kaĝda torba — wszÚdzie widzi bomby. Taki widok sprawia
oczywiĂcie, ĝe na nowo przeĝywa tamten koszmar.
Kobieta byïa przekonana, ĝe wkrótce umrze. Nie byïa w stanie snuÊ
ĝadnych sensownych planów. Zatraciïa zupeïnie poczucie ciÈgïoĂci.
Podobnie jak wiÚkszoĂÊ ofiar, którym nie udaje siÚ uporaÊ ze wspomnieniem katastrofalnych zdarzeñ, pozostawaïa niewolnikiem swojego doĂwiadczenia. Chyba trudno by byïo znaleěÊ kogoĂ, komu bardziej
przydaïaby siÚ lekcja wolnoĂci.
Za niÈ ustawiïa siÚ jeszcze caïa kolejka innych ludzi, którzy mieli
do mnie pytania. Kolejnych czterystu byïo w trakcie wykonywania Êwiczeñ, bo przecieĝ trwaïo wïaĂnie seminarium. Nie bardzo miaïem czas,
ĝeby siÚ niÈ zajmowaÊ. Mimo wszystko chciaïem jej jakoĂ pomóc, ĝeby mogïa poczuÊ siÚ lepiej.
Zadaïem jej pytanie, na które znaïem juĝ odpowiedě. Wraz z pytaniem przekazaïem jej wskazówki, które pozornie wydajÈ siÚ banalne, ale
majÈ wielkÈ moc i mogÈ uwolniÊ nas z oków zniewalajÈcej przeszïoĂci.
Zapytaïem jÈ, czy kiedy myĂli o tamtych wydarzeniach, to widzi je
w gïowie w naturalnych rozmiarach — czy przed oczami stajÈ jej obrazy w rzeczywistej wielkoĂci? Odpowiedziaïa twierdzÈco. ¥ciĂlej rzecz
biorÈc, powiedziaïa: „SÈ nawet wiÚksze”.
W jej oczach od razu pojawiïy siÚ ïzy i zaczÚïa siÚ trzÈĂÊ. Tacy ludzie czÚsto sïyszÈ zewszÈd, ĝe muszÈ po raz kolejny przeĝyÊ straszliwe
doĂwiadczenia, ĝeby siÚ od nich uwolniÊ. Jej przykïad potwierdzaï ponad wszelkÈ wÈtpliwoĂÊ, ĝe to nieprawda. Ona przez lata raz po raz
przeĝywaïa tamte wydarzenia, ale czuïa siÚ od tego tylko gorzej. Wiedziaïem, ĝe pora odwoïaÊ siÚ do poczucia humoru.
Zapytaïem:
— Boisz siÚ pociÈgów, autobusów i samolotów?
SkinÚïa potakujÈco gïowÈ. Wtedy jej powiedziaïem, ĝe czïowiek ma
naprawdÚ maïe szanse paĂÊ ofiarÈ ataku terrorystycznego, a prawdopodobieñstwo, ĝe stanie siÚ to dwukrotnie, jest juĝ zupeïnie Ămiesznie
maïe. Potem powiedziaïem, ĝe w takim razie chÚtnie jÈ zatrudniÚ, ĝeby
lataïa ze mnÈ tym samym samolotem, towarzyszyïa mi podczas podróĝy taksówkÈ i ogólnie peïniïa funkcjÚ mojego ochroniarza podczas
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przemieszczania siÚ z miejsca na miejsce — ĝe dziÚki niej czuïbym siÚ
bezpiecznie.
RozeĂmiaïa siÚ. Zaleĝaïo mi na tym, ĝeby siÚ rozluěniïa, poniewaĝ
tylko w ten sposób mogïem oderwaÊ jej myĂli od strachu i skupiÊ na
tym, co chciaïem jej przekazaÊ. Ludzie czÚsto bojÈ siÚ ĝartowaÊ w towarzystwie ofiar traumatycznych zdarzeñ, a tymczasem tacy ludzie
powinni siÚ czasem ĂmiaÊ ze swoich problemów, poniewaĝ pozwala
im to spojrzeÊ na nie z innej perspektywy.
Teraz mogliĂmy zaczÈÊ.
Ta kobieta miaïa dwa podstawowe problemy. Po pierwsze raz po
raz przywoïywaïa obrazy zwiÈzane z tamtymi wydarzeniami, a po drugie pozwoliïa im urosnÈÊ do ponadnaturalnych rozmiarów i zawïadnÈÊ
jej teraěniejszoĂciÈ. Wiedziaïem, ĝe te dwie rzeczy muszÚ zmieniÊ.
Poprosiïem jÈ, ĝeby zrobiïa coĂ innego niĝ dotychczas.
— ZdajÚ sobie sprawÚ, ĝe te straszliwe wspomnienia napawajÈ ciÚ
przeraĝeniem, ale chciaïbym ci pomóc zaczÈÊ przesuwaÊ je tam, gdzie
ich miejsce, czyli do przeszïoĂci. Spróbuj moĝe przypomnieÊ sobie,
gdzie byïaĂ juĝ po tym, jak doszïo do wybuchu. Gdzie byïaĂ na przykïad kilka godzin póěniej, gdy dotarïo do ciebie, ĝe uszïaĂ z ĝyciem
i ĝe nic zïego ci siÚ nie staïo?
Kobieta zamknÚïa oczy i zaczÚïa przywoïywaÊ z pamiÚci wydarzenia, które miaïy miejsce po tragedii. Pokiwaïa gïowÈ.
Mówiïem dalej:
— Teraz chciaïbym, ĝebyĂ zrobiïa rzecz nastÚpujÈcÈ. Otóĝ spróbuj
sobie wyobraziÊ, ĝe w tym wspomnieniu unosisz siÚ wewnÈtrz siebie
samej. Gdy juĝ to zrobisz, spróbujemy przywoïaÊ tamte doĂwiadczenia
w odwróconej kolejnoĂci.
Chodzi o to, ĝeby wszystko biegïo wstecz. Ludzie powinni chodziÊ
do tyïu, autobus powinien wróciÊ do swojej pierwotnej postaci. Wszystkie jego elementy powinny wróciÊ na miejsce, ĝeby mógï pojechaÊ do
tyïu. Caïy film z tamtych wydarzeñ powinnaĂ odtworzyÊ od koñca do
poczÈtku, obejrzeÊ go od tyïu do przodu. Cofnij siÚ aĝ do momentu,
w którym wsiadasz do tego autobusu.
Gdy dotarïa do wskazanego punktu, poleciïem jej przerwaÊ Êwiczenie. Nakazaïem powtórzyÊ tÚ samÈ sekwencjÚ jeszcze kilka razy. Podczas gdy ona wykonywaïa moje polecenie, nuciïem cyrkowÈ muzyczkÚ:
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„Dunt, dunt, dulluduh, en duhduhdeh”. RozeĂmiaïa siÚ. Jak juĝ powiedziaïem, Ămiech ma ogromne znaczenie. Zapytaïem:
— SkoñczyïaĂ juĝ?
SkinÚïa potakujÈco gïowÈ. Kazaïem jej odtwarzaÊ ten film od koñca do poczÈtku, poniewaĝ zdÈĝyïa wyrobiÊ sobie nawyk wyobraĝania
sobie tych wydarzeñ jako elementu swojej przyszïoĂci — mnie tymczasem zaleĝaïo, ĝeby zaczÚïa przenosiÊ je do przeszïoĂci. Odwrócenie
kolejnoĂci wspomnieñ skïoniïo jej mózg do caïkowitej zmiany spojrzenia na tamte chwile.
— Teraz chciaïbym, ĝebyĂ zmniejszyïa wspomnienie o tej tragedii
do rozmiarów mikrofilmu. — WyciÈgnÈïem dïonie i umieĂciïem je
w odlegïoĂci mniej wiÚcej metra od niej. — Powinien byÊ, o, taki malutki. PrzyglÈdaj siÚ tamtym wydarzeniom, jak gdyby rozgrywaïy siÚ
na malutkim ekranie. Niech film biegnie od poczÈtku do koñca, ale
w zmniejszonej wersji i gdzieĂ w oddali.
Kobieta wypeïniïa moje polecenie co do joty.
— Teraz chciaïbym jeszcze, ĝebyĂ wyobraziïa sobie siebie w tym
autobusie. Wyobraě sobie wszystkich ludzi, jak ze swoich toreb i plecaków wyjmujÈ dïugopisy i ksiÈĝki, ĝeby siÚ uczyÊ.
Kobieta zrobiïa to, o co prosiïem. UĂmiechnÚïa siÚ. To byï bardo
znamienny uĂmiech.
Potem poprosiïem, ĝeby wróciïa myĂlami do obrazu, który napawa
jÈ przeraĝeniem. MinÚïo zaledwie kilka minut, a ja prosiïem jÈ, ĝeby
zrobiïa to, czego siÚ baïa i czego od lat staraïa siÚ uniknÈÊ.
PotrzÈsnÚïa gïowÈ i powiedziaïa:
— JakoĂ inaczej to odbieram.
Poleciïem jej przyjrzeÊ siÚ obcym ludziom, którzy podróĝujÈ z plecakami albo kïadÈ na podïodze w pociÈgu wiÚksze pakunki. Po raz kolejny potrzÈsnÚïa gïowÈ. Spojrzaïa na mnie, wzruszyïa ramionami i powiedziaïa:
— JakoĂ mi to juĝ tak bardzo nie przeszkadza.
Ta kobieta bynajmniej nie usunÚïa tamtych zïych wspomnieñ ze
swojego umysïu. One na zawsze pozostanÈ straszliwym elementem
jej przeszïoĂci. Udaïo jej siÚ natomiast zapobiec oddziaïywaniu tych
wspomnieñ na teraěniejszoĂÊ. Pokazaïem jej, jak moĝe przeobraziÊ
swoje wspomnienia. To pozwoliïo jej zapanowaÊ nad uczuciami, które
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towarzyszyïy tym obrazom. DziÚki temu kobieta mogïa sobie ïatwiej
poradziÊ z caïÈ sytuacjÈ. OczywiĂcie musiaïa kontynuowaÊ wykonywanie Êwiczeñ, idÈc za kaĝdym razem o krok dalej. Nauczyïa siÚ jednak
czegoĂ, co miaïo jej pomóc uwolniÊ siÚ od tego wspomnienia.
Tragedie trwajÈ tylko w umysïach ludzi, tylko w postaci tragicznych
wspomnieñ. Wspomnienia stanowiÈ zaĂ zaledwie odzwierciedlenie doĂwiadczenia. Poprzez zmianÚ sposobu prezentowania doĂwiadczenia
moĝna zmieniÊ wïasne odczucia z nim zwiÈzane. Teraz pora, abyĂ i ty
wykonaï pewne Êwiczenie w tym zakresie.
Joe jakoĂ nie bardzo mógï uwierzyÊ, ĝe tamta kobieta z takÈ ïatwoĂciÈ uporaïa siÚ z traumÈ po tak straszliwym doĂwiadczeniu, ale sama
koncepcja przedstawiona przez Richarda brzmiaïa zupeïnie sensownie. To niewÈtpliwie prawda, ĝe ta kobieta czuïa siÚ tak strasznie ěle
wïaĂnie pod wpïywem wspomnieñ tamtych przykrych wydarzeñ. Joe
nie miaï najmniejszych wÈtpliwoĂci co do tego, ĝe zmiana tych wspomnieñ mogïa mieÊ wpïyw na jej samopoczucie. Tylko czy wspomnienia
naprawdÚ moĝna tak radykalnie zmieniÊ? I to w tak krótkim czasie?
Richard poinformowaï sïuchaczy, ĝe oto nadeszïa pora, aby i oni wykonali to Êwiczenie. Kaĝdy z uczestników seminarium miaï sobie znaleěÊ kogoĂ do pary. Partnerzy mieli razem pracowaÊ nad negatywnymi
doĂwiadczeniami z przeszïoĂci. W ramach Êwiczenia kaĝdy z uczestników miaï pomóc drugiej osobie obejrzeÊ przykrÈ historiÚ na telewizorze umysïu, a nastÚpnie uruchomiÊ film od tyïu przy děwiÚkach
cyrkowej muzyczki. Potem naleĝaïo przekonaÊ partnera, aby zobaczyï
samego siebie jako uczestnika tych wydarzeñ i aby jednoczeĂnie skupiï
siÚ na innym zakoñczeniu caïej sytuacji. Joe miaï pewne wÈtpliwoĂci,
czy uda mu siÚ wykonaÊ to Êwiczenie. Zastanawiaï siÚ, czy nie wymknÈÊ
siÚ z sali do czasu zakoñczenia tej czÚĂci. Ostatecznie jednak doszedï
do wniosku, ĝe skoro juĝ siÚ zdecydowaï tu przyjĂÊ, to przynajmniej
pierwszego dnia powinien wykonaÊ wszystkie Êwiczenia. Za jego plecami stanÈï lekko ïysiejÈcy pan w Ărednim wieku. Poczuï dotkniÚcie
jego dïoni na ramieniu.
— CzeĂÊ, mam na imiÚ Ross. — MÚĝczyzna uniósï brwi w oczekiwaniu na odpowiedě.
— Jestem Joe.
— Masz juĝ partnera do tego Êwiczenia, Joe?
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— Juĝ mam. — Joe siÚ uĂmiechnÈï. — Tylko nie bardzo wiem, co
mielibyĂmy robiÊ.
— Nie szkodzi. Jestem licencjonowanym praktykiem NLP, pomogÚ
ci. Miaïem juĝ okazjÚ pracowaÊ z Richardem.
Joe zetknÈï siÚ juĝ z okreĂleniem praktyk, i to caïkiem niedawno.
Maria opowiadaïa o praktykach i master praktykach, o trenerach i master trenerach. Joe czuï siÚ trochÚ tak, jak gdyby uczestniczyï w scenie
z filmu Powrót Jedi. Moĝe siÚ okaĝe, ĝe jedno z tych Êwiczeñ bÚdzie
dotyczyÊ posïugiwania siÚ mieczem Ăwietlnym?
— Wierzysz w tÚ historiÚ, którÈ wïaĂnie opowiedziaï Richard? O tej
kobiecie, która przeĝyïa traumÚ? Po czymĂ takim chyba nie moĝna
wróciÊ do siebie tak od razu. DziesiÚÊ minut to trochÚ maïo.
— Wiesz, moĝe i trudno w to uwierzyÊ. Ja teĝ swego czasu miaïem
sporo wÈtpliwoĂci, ale nieraz miaïem okazjÚ zobaczyÊ, jak zarówno
Richard, jak i Alan robiÈ róĝne nadzwyczajne rzeczy. Podczas seminariów Richard opowiadaï o leczeniu fobii dokïadnie takÈ samÈ metodÈ,
którÈ zastosowaï w przypadku tej kobiety. To naprawdÚ dziaïa. Znam
wielu psychoterapeutów i psychiatrów, którzy z powodzeniem leczÈ
stany lÚkowe tÈ metodÈ.
Z pewnymi oporami Joe pozwoliï partnerowi przeprowadziÊ siÚ
przez proces analizy tego wspomnienia z przeszïoĂci, które wzbudzaïo
w nim nie najlepsze skojarzenia. Joe myĂlaï o Lenie, o ich rozstaniu
i o goĂciu z szeĂciopakiem na brzuchu. Na myĂl o tym wszystkim ciÈgle jeszcze skrÚcaïo go w ĝoïÈdku.
— Dobrze, proponujÚ zatem, ĝebyĂ wróciï myĂlami do doĂwiadczenia, które psuje ci nastrój. Spróbuj puĂciÊ sobie ten film od tyïu. Obejrzyj go od koñca do poczÈtku. OglÈdaj obrazy od koñca, sïuchaj děwiÚków od koñca, odbieraj doznania od koñca. Cofnij siÚ do chwili, zanim
siÚ to wszystko wydarzyïo.
Joe zaczÈï sobie przypominaÊ, jak zerwaï z LenÈ. Przywoïywaï kolejne obrazy w odwrotnej kolejnoĂci. Najpierw zobaczyï jÈ z tym drugim
facetem, jak od niego odchodzi. Potem stopniowo cofaï siÚ w czasie,
jak gdyby na DVD nacisnÈï przycisk przewijania do tyïu. Od ciÈgïych
kïótni pod koniec trwania ich zwiÈzku przeszedï do poczÈtkowego okresu, a potem cofnÈï siÚ jeszcze bardziej. Przypomniaï sobie, jak byïo
na krótko przed tym, zanim siÚ poznali. Powtórzyï to samo Êwiczenie
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kilkakrotnie i ze zdziwieniem stwierdziï, ĝe jakoĂ inaczej siÚ na to
wszystko zapatruje.
Fakty siÚ nie zmieniïy: Lena od niego odeszïa. Mimo to skrÚcanie
w ĝoïÈdku staïo siÚ jakby mniej dolegliwe. To samo Êwiczenie wykonaï z Rossem i on równieĝ stwierdziï, ĝe odczuwa poprawÚ.
Ross zaczÈï mu wyjaĂniaÊ szczegóïy techniki, którÈ razem stosowali. Tïumaczyï, jak to dziaïa w praktyce. Joe sïuchaï go uwaĝnie.
— Sposób prezentacji wspomnieñ ma wpïyw na to, jak je odczuwamy. JeĂli wiÚc zaczniemy je inaczej przedstawiaÊ, bÚdziemy czuÊ
siÚ inaczej.
Ross wydawaï siÚ przekonany o skutecznoĂci metody.
— To mi naprawdÚ pomogïo. ZajmujÚ siÚ sprzedaĝÈ. MogÚ siÚ pochwaliÊ, ĝe w ostatnim roku finansowym miaïem najlepsze wyniki
w firmie. Od czasu do czasu mam okazjÚ prowadziÊ prezentacje produktów przed szerszÈ publicznoĂciÈ. W mojej gïowie pojawiajÈ siÚ czasem negatywne emocje zwiÈzane z prezentacjami, które siÚ nie udaïy.
Wtedy po prostu zatrzymujÚ te obrazy czy filmy, zmniejszam je i uruchamiam od koñca do poczÈtku. To pomaga. Cuda dziaïa teĝ Genialny Kwadrat…
— Co takiego? — przerwaï mu Joe.
— Przepraszam, juĝ wyjaĂniam. To bardzo fajna koncepcja. —
Ross promieniaï z dumy. — Genialny Kwadrat to prosta technika,
która pozwala wygenerowaÊ dowolne uczucie i wzbudziÊ je u siebie.
— Taa… — Joe uniósï brwi w wyrazie niedowierzania. SpoglÈdaï
na Rossa sceptycznie.
— To naprawdÚ dziaïa. Caïa sztuka polega na tym, ĝeby wyobraziÊ
sobie siebie w pewnym poĝÈdanym stanie umysïu. Wyobraĝasz sobie,
ĝe masz przed sobÈ wielki kwadrat i w nim stoisz. Wybierasz jakiĂ kolor dla tego kwadratu. Moĝe Ci po prostu pokaĝÚ?
Ross poprosiï Joego, aby wstaï, zamknÈï oczy i gdzieĂ przed sobÈ
wyobraziï sobie kolorowy kwadrat.
— Wyobraě sobie, ĝe ten kwadrat ma kolor, który kojarzy ci siÚ
z pewnoĂciÈ siebie. Teraz sobie wyobraě, ĝe stoisz w tym kwadracie
i ĝe w zwiÈzku z tym jesteĂ zupeïnie pewny siebie. Robisz wraĝenie
silnego, jesteĂ pewny wïasnych moĝliwoĂci, czujesz moc. Wyobraě sobie, jak wyglÈdaïbyĂ w takiej sytuacji. ZwróÊ uwagÚ na swój wyraz twa-
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rzy, postawÚ ciaïa, tempo oddychania, na Ăwiatïo w twoich oczach, na
wdziÚk i ïatwoĂÊ swoich ruchów.
Joe wyobraziï sobie, ĝe ma przed sobÈ kwadrat. Kwadrat byï czerwony. Gdy tylko ten obraz siÚ pojawiï, gdy tylko przed oczami stanÈï
mu kwadrat, Joe od razu zaczÈï sobie teĝ wyobraĝaÊ swoje odczucia
i swój wyglÈd. Zobaczyï samego siebie jako czïowieka wysokiego i silnego. Staï prosto, pewny siebie, pozytywnie nastawiony. Zobaczyï czïowieka o wyprostowanych plecach, któremu nogi zapewniajÈ mocne podparcie. Kwadrat promieniowaï intensywnÈ czerwieniÈ.
— Dobrze, a teraz policz do trzech i wejdě do tego wyobraĝonego
kwadratu. PoïÈcz siÚ z tym wyobraĝonym sobÈ. TrochÚ tak, jak gdybyĂ zakïadaï nowe ubranie. ProponujÚ, ĝebyĂ wszedï w buty tej pewnej siebie, potÚĝnej osoby, ĝebyĂ spojrzaï na Ăwiat jej oczami, ĝebyĂ sïyszaï i odczuwaï to, co ona sïyszy i czuje. Gotowy? Raz…, dwa…, trzy…
Wejdě do kwadratu i zwróÊ uwagÚ, ĝe te uczucia zaczynajÈ ci siÚ udzielaÊ, a ten kolor przepeïnia caïe twoje ciaïo. Poczuj, jak przepeïnia ciÚ
poczucie pewnoĂci siebie oraz siïy. WïaĂnie tak.
Joe wykonaï krok w przód i od razu poczuï, ĝe kwadrat daje mu zupeïnie nowe poczucie pewnoĂci siebie. Jego energia rozlaïa siÚ z duĝÈ
intensywnoĂciÈ po caïym ciele.
Po kilku sekundach Ross odezwaï siÚ znowu:
— A teraz wyjdě z kwadratu i otwórz oczy.
Joe i Ross powtórzyli to samo Êwiczenie piÚÊ razy z rzÚdu. W koñcu po wyjĂciu z kwadratu Joe otworzyï oczy i wróciï do rzeczywistoĂci
sali wykïadowej.
— Wow!
Ross siÚ uĂmiechnÈï.
— Podobaïo ci siÚ? To poczekaj, pokaĝÚ ci coĂ jeszcze. — W gïosie
Rossa sïychaÊ byïo ekscytacjÚ. — Zamknij oczy i wyobraě sobie, ĝe
wchodzisz do kolorowego kwadratu. Zastanów siÚ nad tym, co czujesz.
Ja siÚ nie bÚdÚ odzywaÊ.
Joe zamknÈï oczy i wyobraziï sobie kwadrat. Staraï siÚ nadaÊ mu
moĝliwie ĝywÈ barwÚ. Potem wszedï do Ărodka. Natychmiast poczuï
przypïyw pewnoĂci siebie, zupeïnie jak gdyby coĂ go podniosïo z ziemi.
Ponownie wyszedï z kwadratu i otworzyï oczy.
— Wow, to byïo…
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— Genialne! — Ross dokoñczyï zdanie za niego. — StÈd nazwa.
Joe byï ciekaw, co powie mu na ten temat jego krytyczny wewnÚtrzny gïos, ale ten siÚ nie odezwaï. Najwyraěniej zaczynaï doĂwiadczaÊ
czegoĂ, czego ten krytyczny gïos nie potrafiï wyjaĂniÊ. Joe podziÚkowaï
Rossowi i wróciï na swoje miejsce.
Nadeszïa pora lunchu. Anna zaprosiïa go, aby wspólnie coĂ zjedli.
Z poczÈtku chciaï siÚ wykrÚciÊ, ale byï trochÚ ciekaw jej opinii na temat krytycznego stosunku Richarda do psychoanalizy. RozglÈdaï siÚ po
sali w poszukiwaniu swojej upatrzonej brunetki. Stwierdziï, ĝe wpadïa
juĝ w rÚce Goryla i jego przyjaciela. Aby zïagodziÊ nieco ton rozmowy
z AnnÈ, Joe zaprosiï na lunch równieĝ Rossa.
Jeszcze na ulicy Joe siÚ przekonaï, ĝe Anna wcale nie reaguje na
treĂÊ wykïadu tak defensywnie, jak przypuszczaï.
— Cóĝ, nie do koñca tego siÚ spodziewaïam, kiedy tu przyszïam
dzisiaj rano — oznajmiïa.
— On na pewno trochÚ sobie ĝartowaï. — Joe wyciÈgnÈï do niej
przysïowiowÈ gaïÈzkÚ oliwnÈ. — Pewnie mówi czÚĂÊ tych rzeczy po to,
ĝeby zszokowaÊ sïuchaczy. Pewnie sam w to do koñca nie wierzy.
Anna skinÚïa gïowÈ.
— Doskonale rozumiem, po co on to mówi. Po prostu próbuje przekonaÊ sïuchaczy, ĝe nie zawsze warto wracaÊ do zïych doĂwiadczeñ.
Zawsze uwaĝaïam, ĝe jeĂli tylko uda siÚ znaleěÊ przyczynÚ, to moĝna
zapobiegaÊ skutkom.
To stwierdzenie wyraěnie poruszyïo Rossa, który postanowiï wïÈczyÊ siÚ do rozmowy.
— Alan sugerowaï, ĝe przyczynÈ sÈ nie tyle same wydarzenia, ile raczej sposób ich przedstawiania. Uczucia moĝna zmieniÊ poprzez zmianÚ obrazu, który pojawia siÚ w naszej gïowie. CiÈgïe przywoïywanie
przykrych wspomnieñ nie poprawi nam nastroju.
Anna próbowaïa siÚ z nim spieraÊ.
— Tylko ĝe tïumione objawy w koñcu znajdÈ sobie jakieĂ inne
ujĂcie.
Ross skwitowaï to krótko:
— Tak, ale kto powiedziaï, ĝe wtedy pojawiÈ siÚ jako coĂ negatywnego?
Joe straciï zainteresowanie tÈ wymianÈ zdañ i wróciï myĂlami do
treĂci porannego wykïadu Richarda. Miaï ochotÚ zostaÊ na chwilÚ sam,
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ĝeby zastanowiÊ siÚ nad tym wszystkim, czego siÚ dowiedziaï. Chciaï
pomyĂleÊ, jak to siÚ moĝe przeïoĝyÊ na jego ĝycie. Caïa trójka ostatecznie wybraïa sobie miejsce na lunch. Joe szybko zjadï kanapki, wymówiï siÚ i poszedï na samotny spacer.
Wracaï do sali wykïadowej innÈ trasÈ, a po drodze zatrzymaï siÚ
w sklepie na rogu i kupiï paczkÚ papierosów. Musiaï ukoiÊ nerwy zszargane myĂlami o tamtej brunetce. Tego ranka przyswoiï sobie strasznie
duĝo nowych informacji. Zaczynaï siÚ w tym wszystkim gubiÊ. Zapaliï papierosa i wciÈgnÈï dym gïÚboko do pïuc. Natychmiast poĝaïowaï,
ĝe jest uzaleĝniony od tytoniu — straciï przez to kondycjÚ i powaĝnie
sobie szkodziï. Staï siÚ grubaskiem woniejÈcym papierosowym dymem.
W jego gïowie ponownie rozbrzmiewaï donoĂnie krytyczny gïos.
Po powrocie do sali stwierdziï, ĝe niektórzy sïuchacze siÚ poprzesiadali. Sam teĝ zajÈï miejsce nieco bliĝej brunetki. Przynajmniej znalazï siÚ trochÚ dalej od Rossa i Anny. Niestety po powrocie z lunchu
dwójka jego znajomych zajÚïa miejsca po jego prawej i lewej stronie,
oddzielajÈc go od reszty Ăwiata. WestchnÈï. Zanosiïo siÚ na dïugie popoïudnie.

Nowa wersja dialogu wewnÚtrznego
Richard rozpoczÈï popoïudnie od kolejnego stwierdzenia, które miaïo
podnieĂÊ na duchu jego widowniÚ. WsïuchujÈc siÚ w děwiÚczny gïos
prelegenta, Joe coraz bardziej siÚ odprÚĝaï.
Witajcie po przerwie! Wiele osób nauczyïo siÚ ode mnie zasad skuteczniejszej komunikacji z innymi. Moim zdaniem jeszcze waĝniejsza
jest jednak sprawna komunikacja z samym sobÈ. Ze sobÈ rozmawiamy
przecieĝ codziennie. CzterdzieĂci lat temu czïowiek, który by siÚ przyznaï, ĝe mówi sam do siebie, zostaïby okrzykniÚty wariatem. Gdyby
ktoĂ wtedy powiedziaï psychiatrze, ĝe mówi sam do siebie, ten powiedziaïby (teĝ do siebie): „Hm, ten czïowiek prowadzi dialog wewnÚtrzny.
Musi byÊ niespeïna rozumu”.
Richard poruszaï siÚ po scenie miarowo i z wdziÚkiem. Mówiï zdecydowanym tonem, a jego sïowa brzmiaïy autentycznie.
Nasze odczucia ksztaïtujÈ siÚ nie tylko pod wpïywem obrazów i filmów, ale równieĝ na podstawie treĂci rozmów, które prowadzimy sami
ze sobÈ.
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WiÚkszoĂÊ ludzi zdaje sobie sprawÚ, ĝe jeĂli bÚdÈ sami sobie opowiadaÊ przykre rzeczy, to mogÈ siÚ od tego ěle poczuÊ. Nie zdajÈ sobie
natomiast sprawy, ĝe liczy siÚ przede wszystkim nie to, co siÚ mówi,
ale jak siÚ to mówi. RobiÈc sobie wyrzuty, na ogóï przemawiamy do
siebie innym tonem niĝ wtedy, gdy skïadamy sobie gratulacje. Nastrój
czÚsto ksztaïtuje siÚ wiÚc pod wpïywem tonu gïosu, którym do siebie
przemawiamy.
Niektórzy ludzie przemawiajÈ do siebie naprawdÚ w okropny sposób, a potem zachodzÈ w gïowÚ, dlaczego sami siebie nie lubiÈ. Warto
siÚ wiÚc dowiedzieÊ, jak zmieniÊ sposób mówienia do samego siebie.
Gïos krytyczny. Joe próbowaï go uciszyÊ, ale jakoĂ nigdy mu to specjalnie dobrze nie wychodziïo. Od czasu do czasu próbowaï czegoĂ nowego, o czym usïyszaï w telewizji czy od kogoĂ znajomego albo przeczytaï w ksiÈĝce — na przykïad pozytywnego myĂlenia, wizualizacji
zwiÈzanej z tworzeniem piÚknych obrazów czy powtarzania sobie sïów
wsparcia. Negatywny, krytyczny gïos niemal zawsze byï jednak w stanie zagïuszyÊ te pozytywne komunikaty.
ZdradzÚ wam teraz pewien sekret, dziÚki któremu ïatwiej wam bÚdzie ten cel osiÈgnÈÊ. Przypomnijcie sobie coĂ bardzo przykrego, co
regularnie sobie powtarzacie — coĂ okropnego, co czÚsto sobie wytykacie. ZwróÊcie uwagÚ, jakim tonem wypowiadacie tego typu sïowa.
WïaĂnie! Teraz chciaïbym, ĝebyĂcie powtórzyli te same sïowa, tyle ĝe
Ămiesznym tonem.
Wyobraěcie sobie, ĝe te same ostre sïowa wybrzmiewajÈ gïosem
Myszki Miki albo Kota Sylwestra. Od razu inaczej, prawda? Ma to zwiÈzek z faktem, ĝe czÚsto to wïaĂnie ton gïosu jest noĂnikiem uczuÊ zawartych w konkretnych sïowach. Ludzie zastanawiajÈ siÚ, dlaczego ich
odczucia nie ulegajÈ zmianie, gdy zaczynajÈ opowiadaÊ sobie coĂ innego niĝ wczeĂniej. Warto pamiÚtaÊ, ĝe liczÈ siÚ nie tyle konkretne sïowa,
ile raczej sposób ich wypowiadania.
Te sïowa wzbudziïy w Joem bardzo silnÈ reakcjÚ. Czyĝby to wïaĂnie
z tego powodu zmagaï siÚ ciÈgle z tym samym gïosem wewnÚtrznym?
Gdy skierowaï do siebie krytyczne sïowa gïosem Myszki Miki, nagle
zaczÈï chichotaÊ. Brzmiaïo to absurdalnie. Co jednak szczególnie waĝne, absurdalna wydaïa mu siÚ nie tylko sama wypowiedě, ale teĝ zawarta w niej negatywna treĂÊ.
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Zmiana tonu powoduje, ĝe sïowa budzÈ w nas zupeïnie inne emocje. Moĝe zatem powinniĂmy wykonaÊ nastÚpujÈce Êwiczenie? PoïÈczcie siÚ w pary. ProponujÚ, ĝebyĂcie spróbowali przekonaÊ partnera, aby
przywoïaï z pamiÚci kilka sytuacji, w których formuïowaï pod wïasnym
adresem uwagi krytyczne. Gdy to zrobi, przekonajcie go, aby powtórzyï
te uwagi na kilka róĝnych sposobów Ămiesznym gïosem — a potem
powiedziaï, czy odbiera je jakoĂ inaczej. Po kilku próbach negatywny
gïos zacznie zmieniaÊ charakter, a wy zaczniecie siÚ inaczej czuÊ. Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe na skutek wykonania tego Êwiczenia negatywny gïos zmieni siÚ raz na zawsze.
Joe staraï siÚ uciec przed wzrokiem Rossa i Anny. Wstaï ze swojego krzesïa. Odwróciï siÚ i zobaczyï, ĝe jego brunetka siedzi zaledwie
kilka miejsc od niego. Wyobraziï sobie swój genialny kwadrat i wszedï
do Ărodka. Juĝ miaï podejĂÊ do swojej wybranki, gdy wyrosïa przed nim
pewna starsza pani, na oko po piÚÊdziesiÈtce.
— Witaj, moĝe miaïbyĂ ochotÚ wykonaÊ to Êwiczenie razem ze mnÈ?
Joe spojrzaï jej przez ramiÚ i zobaczyï, ĝe do brunetki wïaĂnie ktoĂ
podszedï i ĝe ma juĝ partnera do tego Êwiczenia.
— Czemu nie. Mam na imiÚ Joe. — Szybko wróciï myĂlami do nowej partnerki.
— Jestem Teresa, miïo ciÚ poznaÊ. — Usiadïa zgrabnie obok niego,
poprawiajÈc dïugÈ sukienkÚ w grochy. Zebraïa wïosy do tyïu.
Przedstawiïa siÚ Joemu jako lekarka z Irlandii. Powiedziaïa, ĝe czÚsto trenuje z Richardem. Wydawaïa siÚ bardzo konkretna, a gdy siÚ
odzywaïa, w jej gïosie pobrzmiewaïo jakieĂ takie matczyne ciepïo. Joe
z luboĂciÈ wsïuchiwaï siÚ w jej typowo irlandzki akcent.
— Jeszcze kilka lat temu zmagaïam siÚ z atakami paniki — powiedziaïa Teresa — wiÚc zaczÚïam szukaÊ sposobu na to, aby przejÈÊ kontrolÚ nad moimi uczuciami. DziÚki doktorowi Bandlerowi doszïam do
wniosku, ĝe gdy ogarnia mnie panika, w mojej gïowie wyĂwietla siÚ film,
w którym nie mogÚ oddychaÊ, nie potrafiÚ znaleěÊ wyjĂcia z sytuacji,
a niekiedy nawet umieram, przez co oczywiĂcie sprawa tylko siÚ pogarsza. Potem dowiedziaïam siÚ, w jaki sposób mogÚ przejÈÊ kontrolÚ nad
tym, co dzieje siÚ w mojej gïowie. Nie staïo siÚ to oczywiĂcie z dnia na
dzieñ, ale stopniowo coraz lepiej sobie radziïam z tymi obrazami i czuïam siÚ dziÚki temu lepiej. No dobrze, moĝe wykonajmy Êwiczenie.
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Na to Êwiczenie Joe naprawdÚ miaï ochotÚ. Bardzo by siÚ cieszyï,
gdyby udaïo mu siÚ zmieniÊ ton gïosu rozbrzmiewajÈcego w jego gïowie. Najpierw w roli mediatora wystÈpiïa Teresa. Z poczÈtku Joe radziï sobie dobrze, ale potem pojawiïy siÚ problemy. Im gorzej mu szïo,
tym trudniej mu byïo skupiÊ siÚ na zmianie brzmienia wewnÚtrznego
gïosu. W rezultacie wykonywaï Êwiczenie z coraz wiÚkszym mozoïem.
— JakoĂ nie mogÚ tego zaïapaÊ. Nie wiem, czy dobrze zrozumiaïem,
o co chodzi w tym Êwiczeniu.
— MogÚ ci coĂ zasugerowaÊ? — powiedziaïa Teresa.
— OczywiĂcie.
— Uĝyj innego tonu nawet wtedy, kiedy mówisz, ĝe nie rozumiesz,
o co w tym chodzi.
Z pozoru wydawaïo siÚ to proste. Joe powtórzyï swojÈ wypowiedě
na kilka gïupkowatych sposobów i nagle doszedï do wniosku, ĝe ona
rzeczywiĂcie brzmi nieco absurdalnie. Próbowaï dalej i po pewnym
czasie udaïo mu siÚ zmieniÊ caïkiem sporo negatywnych wypowiedzi.
W miarÚ nabierania wprawy w coraz mniejszym stopniu odczuwaï lÚk,
który towarzyszyï mu juĝ od dïuĝszego czasu.
Po zakoñczeniu Êwiczenia Joe i Teresa odbyli bardzo miïÈ pogawÚdkÚ. Joe pomyĂlaï sobie, ĝe chÚtnie by z niÈ jeszcze porozmawiaï przy
innej okazji. Byïa ĝyczliwa, a Joe miaï poczucie, ĝe mógïby siÚ od niej
sporo dowiedzieÊ.
Po poïudniu miaïa miejsce kolejna przerwa w zajÚciach. Joe zrezygnowaï z papierosa i postanowiï zostaÊ na swoim miejscu tak jak wczeĂniej. Te wszystkie koncepcje wydawaïy mu siÚ bardzo sensowne, nadal
jednak z pewnym sceptycyzmem podchodziï do ich rzekomo radykalnej skutecznoĂci. Przerzucaï kartki podrÚcznika, który dostaï przed wykïadem. Nasïuchaï siÚ w ĝyciu, ĝe zmiany zachodzÈ powoli i w bólach,
a potem czÚsto okazujÈ siÚ krótkotrwaïe.
Gdy uniósï wzrok znad podrÚcznika, zobaczyï, ĝe brunetka siedzi kilka krzeseï od niego i mu siÚ przyglÈda. Wpatrywaïa siÚ w niego swoimi
duĝymi, zielonymi oczami, przy okazji posyïajÈc mu szeroki uĂmiech.
Wstrzymaï oddech i stwierdziï, ĝe serce wali mu w piersi jak mïotem.
Miaï poczucie, ĝe nie zdoïa wykrztusiÊ ani sïowa. CiÈgle siÚ uĂmiechajÈc, kobieta wstaïa z krzesïa. Zdoïaï zapanowaÊ nad wïasnÈ twarzÈ
na tyle, aby odwzajemniÊ ten uĂmiech. Brunetka ruszyïa w jego stronÚ, ale zanim do niego dotarïa, drogÚ zagrodziï jej Goryl.
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Joe byï niepocieszony. Czy kiedykolwiek uda mu siÚ z niÈ porozmawiaÊ? Nie traciï jednak nadziei, bo ten uĂmiech oznaczaï, ĝe kobieta równieĝ pragnie go poznaÊ. Nie mogïo byÊ inaczej. Nagle, jak gdyby
na zawoïanie, w jego gïowie odezwaï siÚ gïos: Daj spokój! ¿artujesz
sobie? KtoĂ tak piÚkny jak ona miaïby byÊ zainteresowany tobÈ? Dobre sobie! Joe spuĂciï nos na kwintÚ i osunÈï siÚ na krzeĂle, po chwili
jednak zebraï siÚ w sobie. Przypomniaï sobie Êwiczenie, które przed
chwilÈ wykonywaï. Powtórzyï to samo stwierdzenie, tyle ĝe Ămiesznym
gïosem. Wybraï MyszkÚ Miki. Cicho zachichotaï pod nosem. Spojrzaï
w stronÚ brunetki i posïaï jej szeroki uĂmiech. Ona dostrzegïa jego gest
i go odwzajemniïa. Joe wróciï do swojego podrÚcznika z przyjemnym
poczuciem satysfakcji.
PrzerzucajÈc lĂniÈce strony, rozmyĂlaï o koncepcji wolnoĂci osobistej. Czy faktycznie potrafiïby sam uczyniÊ siebie szczÚĂliwszym? Czy
naprawdÚ mógïby przejÈÊ kontrolÚ nad swoim ĝyciem? CoĂ w Ărodku
podpowiadaïo mu, ĝe nie ma wpïywu na to, co siÚ z nim dzieje. JednoczeĂnie jednak pojawiïo siÚ w nim poczucie, ĝe moĝe ksztaïtowaÊ
wïasnÈ interpretacjÚ i przedstawienie doĂwiadczeñ — czyli robiÊ dokïadnie to, o czym wspomniaï Richard.
Joe zastanawiaï siÚ, jak duĝÈ ma kontrolÚ nad obrazami i filmami,
które pojawiajÈ siÚ w jego gïowie, na ile moĝe kontrolowaÊ brzmienie
wewnÚtrznego gïosu. Gdyby udaïo mu siÚ czÚĂciej to ÊwiczyÊ, moĝe
w koñcu zaczÈïby siÚ bardziej pozytywnie odnosiÊ do samego siebie
i swojego ĝycia.

UmieÊ byÊ szczÚĂliwym
Doniosïy gïos prelegenta ponownie sprowadziï Joego do rzeczywistoĂci
sali wykïadowej. Richard zaczÈï wyjaĂniaÊ, ĝe uczucia i emocje to nie
jest coĂ, co siÚ ma, ale coĂ, co siÚ robi.
Bardzo czÚsto zgïaszajÈ siÚ do mnie klienci, którzy mówiÈ: „Mam
depresjÚ”. Ja zwykle odpowiadam: „To proszÚ mi jÈ podaÊ, ĝebym siÚ
mógï jej przyjrzeÊ”. Wtedy klienci patrzÈ na mnie jak na wariata. MówiÈ o lÚku tak, jak gdyby ten pojawiaï siÚ i znikaï. Tymczasem lÚk tak
nie dziaïa. Depresji czy lÚków siÚ nie ma. Sami tworzymy te uczucia,
podejmujÈc w gïowie takie albo inne czynnoĂci.
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Richard zrobiï pauzÚ. Joe próbowaï przyswoiÊ sobie tÚ informacjÚ.
Na sali zapanowaïa peïna oczekiwania cisza.
WyrabiajÈc pogodne, szczÚĂliwe i pomyĂlne nawyki, moĝemy zapewniÊ sobie szczÚĂliwe i pomyĂlne ĝycie. WyrabiajÈc sobie natomiast ponure i deprymujÈce nawyki przepeïnione rozczarowaniem, doskonalimy siÚ wyïÈcznie w dziedzinie zïego samopoczucia. SzczÚĂcie to forma
aktywnoĂci. To umiejÚtnoĂÊ, którÈ moĝna opanowaÊ. Im wiÚcej Êwiczymy, tym lepiej nam idzie — dokïadnie tak jak w przypadku kaĝdej
innej umiejÚtnoĂci, choÊby jazdy na rowerze czy posïugiwania siÚ jÚzykiem obcym. To samo dotyczy myĂlenia o przeszïoĂci. Moim zdaniem
zupeïnie dobrze podsumowaï to Dalajlama, kiedy powiedziaï, ĝe czasami w ĝyciu dziejÈ siÚ zïe rzeczy. Caïa sztuka polega na tym, aby ich
nie rozpamiÚtywaÊ. JeĂli wrzuci siÚ kamyk do stawu, jego powierzchnia
na chwilÚ pokryje siÚ drobnÈ falÈ, ale potem ponownie siÚ wyrówna.
RozpamiÚtujÈc róĝne wydarzenia, ludzie przypisujÈ im zbyt duĝÈ wagÚ.
Joe zaczÈï rozmyĂlaÊ o swoim ojcu, o Lenie, o szefie i o tym, jak
zostaï zmuszony do wystÈpienia w przyszïym miesiÈcu przed zarzÈdem w celu przedïoĝenia raportu. RozmyĂlaï o tym, jak straciï formÚ
i jak bardzo chciaï rzuciÊ palenie, ĝeby jÈ odzyskaÊ. Przypominaï sobie
róĝne trudne chwile z przeszïoĂci. Gdy jednak tym razem w jego gïowie zaczÚïy siÚ pojawiaÊ obrazy dawnych niepowodzeñ, Joe niemal instynktownie przystÈpiï do ich przetwarzania. Odpychaï je od siebie i je
zmniejszaï, zanim jeszcze zaczÚïy niekorzystnie oddziaïywaÊ na jego
samopoczucie.
Nie ma na przykïad sensu rozpamiÚtywaÊ w kóïko zdrady. Wiem
o tym z wïasnego doĂwiadczenia. Byïem u terapeuty, a on mi kazaï
sobie wyobraziÊ, ĝe ten, kto mnie skrzywdziï, siedzi przede mnÈ na
krzeĂle. Potem kazaï mi spuĂciÊ temu krzesïu lanie. Twierdziï, ĝe takie sÈ zaïoĝenia metody Gestalt! Byï przekonany, ĝe zrobi mi siÚ lepiej,
jeĂli wyïadujÚ swój gniew na krzeĂle.
Ja mam na ten temat odmienne zdanie, chociaĝ muszÚ powiedzieÊ,
ĝe zdobyïem czarny pas w terapii Gestalt. ¿aden mebel mi niestraszny!
Ten terapeuta kazaï mi wyobraĝaÊ sobie, ĝe widzÚ na krzeĂle przed
sobÈ kogoĂ, kto mnie skrzywdziï. Potem pytaï, czy czujÚ gniew. Powiedziaï, ĝe powinienem sobie wyobraziÊ na tym krzeĂle kogoĂ innego,
kogo darzÚ nienawiĂciÈ. Znowu pytaï, czy czujÚ gniew. Powiedziaïem,
ĝe jestem naprawdÚ wĂciekïy. Wtedy on stwierdziï, ĝe powinienem go
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uderzyÊ, to siÚ poczujÚ lepiej. wiÚc ja wstaïem i uderzyïem… terapeutÚ. MuszÚ powiedzieÊ, ĝe faktycznie zrobiïo mi siÚ od tego lepiej.
Po sali rozszedï siÚ cichy chichot. Joe uĂmiechnÈï siÚ od ucha do
ucha.
Z przeszïoĂci naleĝy wyciÈgaÊ wnioski. Gdy juĝ siÚ to zrobi, naleĝy
pozostawiÊ jÈ za sobÈ. Czïowiek zawsze ma wybór. Moĝe czerpaÊ z przeszïoĂci i dÈĝyÊ ku lepszej przyszïoĂci albo pozwoliÊ, aby przeszïoĂÊ ograniczaïa mu przyszïoĂÊ.
DziÚki tej ĂwiadomoĂci moĝna wyrobiÊ sobie nawyk wyciÈgania
wniosków z przeszïoĂci i przestaÊ tÚ przeszïoĂÊ rozpamiÚtywaÊ. Od tego czïowiek staje siÚ mÈdrzejszy. Moĝe tworzyÊ dla siebie lepszÈ przyszïoĂÊ i podejmowaÊ lepsze decyzje.
Joe po raz pierwszy stwierdziï, ĝe gdyby tylko zechciaï, rzeczywiĂcie
mógïby siÚ uwolniÊ od bïÚdów przeszïoĂci i ĝyÊ innÈ przyszïoĂciÈ. Przez
uïamek sekundy jego krytyczny gïos usiïowaï go odwieĂÊ od tej myĂli
i zasiaÊ w nim zwÈtpienie, ale Joe po prostu ten gïos oĂmieszyï. Nie
zamierzaï siÚ przejmowaÊ tym, co mu usiïuje powiedzieÊ Myszka Miki.
Za kaĝdym razem przychodziïo mu to z wiÚkszÈ ïatwoĂciÈ. Richard
mówiï dalej o tym, ĝe kaĝdy ma wybór: moĝe patrzeÊ w przyszïoĂÊ albo
w przeszïoĂÊ. WyjaĂniaï, ĝe z ĝyciem jest trochÚ tak jak z prowadzeniem samochodu: jeĂli siÚ patrzy w lusterko wsteczne, ïatwo o stïuczkÚ. To samo dotyczy skupienia na zïych wspomnieniach.
Wkrótce Richard zaczÈï podsumowywaÊ pierwszy dzieñ zajÚÊ.
W przeszïoĂci najlepsze jest to, ĝe ona siÚ juĝ skoñczyïa. W teraěniejszoĂci najlepsze jest to, ĝe to jest dar. W przyszïoĂci zaĂ najlepsze
jest to, ĝe stwarza nam ona wiele wspaniaïych okazji do tego, aby dobrze siÚ poczuÊ. Gdy dziĂ w nocy bÚdziecie spaÊ i ĂniÊ, pozwólcie umysïowi wchïonÈÊ caïÈ tÚ wiedzÚ i wszystkie te przemyĂlenia, które dziĂ
staïy siÚ waszym udziaïem. DziÚki temu mózg kaĝdego z was bÚdzie
mógï zaczÈÊ funkcjonowaÊ bardziej efektywnie.
Richard zszedï ze sceny wĂród burzy oklasków. Joe siedziaï zupeïnie znieruchomiaïy. To byï fascynujÈcy dzieñ.
Z transu wyrwaïa go myĂl o brunetce. Odwróciï siÚ na krzeĂle, liczÈc
na to, ĝe gdzieĂ jÈ dostrzeĝe. Okazaïo siÚ jednak, ĝe zdÈĝyïa juĝ ruszyÊ
do drzwi. Zmarszczyï brwi. Pewnie idzie siÚ spotkaÊ z chïopakiem, powiedziaï sam do siebie. Potem jednak przypomniaï sobie o Myszce Miki.
Zmieniï gïos tak jak wczeĂniej — i tym razem metoda zadziaïaïa.
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Anna próbowaïa coĂ do niego mówiÊ, gdy przeciskaï siÚ w kierunku wyjĂcia.
— To, co mówiï Richard. My w sumie wïaĂnie tak pracujemy. Pomagamy ludziom bardziej pozytywnie odnieĂÊ siÚ do wïasnej przeszïoĂci.
Z drugiej strony atakowaï go Ross.
— Nie, tu chodzi o coĂ innego. Wy skïaniacie ludzi do tego, aby na
nowo przeĝywali zïe wspomnienia. My staramy siÚ nakïoniÊ ludzi do
zmiany sposobu myĂlenia o tych wspomnieniach, ĝeby juĝ nie musieli
ich przeĝywaÊ.
— Czasami proponujemy im inny sposób myĂlenia, pomagamy
im dojĂÊ do ïadu ze zïymi wspomnieniami, dokïadnie tak jak Richard.
OsiÈgamy ten cel poprzez akceptacjÚ dla traumy, która zostaïa poddana analizie i zrozumiana.
Anna i Ross zaczÚli siÚ kïóciÊ. W ĝartobliwym geĂcie Joe wywróciï
oczami. Te ich sïowne pojedynki zaczynaïy go bawiÊ. Coraz bardziej
fascynowaïy go te ich róĝnice poglÈdów.
Przed opuszczeniem budynku Joe podszedï jeszcze do Alana, aby
podziÚkowaÊ mu za wczeĂniej udzielonÈ radÚ.
— DziÚkujÚ za wszystko, co dzisiaj dla mnie zrobiïeĂ, Alanie.
— Bardzo proszÚ, Joe. Fajne to byïo, nie? — odparï Alan z entuzjazmem w gïosie.
— Tak, to wszystko bardzo ciekawe. Ogólnie sprowadza siÚ to do
przekonania, ĝe moĝemy dowolnie ksztaïtowaÊ nasze odczucia.
— WïaĂnie. W ĝyciu mamy kontrolÚ nad tym, co siÚ dzieje w naszych gïowach. Gdyby ktoĂ wtargnÈï ci do domu i namalowaï na Ăcianie coĂ okropnego, to przecieĝ byĂ tego tam nie zostawiï. OczywiĂcie,
ĝe nie. ZamalowaïbyĂ to. Dlaczego w takim razie pozwalasz na to, aby
w twojej gïowie pozostawaïy zïe myĂli i niechciane, negatywne obrazy
albo okropne gïosy? To bez sensu. Musisz przejÈÊ kontrolÚ nad sytuacjÈ i czym prÚdzej zaczÈÊ jÈ samodzielnie ksztaïtowaÊ. WiÚkszoĂÊ ludzi zbyt duĝo czasu poĂwiÚca na praktykÚ zïego samopoczucia. Caïa
sztuka polega na tym, aby zostaÊ — jak to ujÈï Richard — kierowcÈ
wïasnego autobusu.
Joe przytaknÈï skinieniem gïowy.
— Jeszcze jedno, Joe. Zauwaĝyïem, ĝe podczas przerw nie robisz
notatek. Chciaïbym ciÚ gorÈco zachÚciÊ do prowadzenia dziennika.
Zapisuj w nim wszystko, czego siÚ uczysz, zapisuj wszystkie pomysïy.
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Zostañ studentem wïasnego ĝycia, a dowiesz siÚ, jak moĝesz zmieniaÊ
Ăwiat na lepsze. DziĂ wieczorem po powrocie do domu zastanów siÚ
nad tym, czego siÚ tu dowiedziaïeĂ. Zapisz te przemyĂlenia, ĝebyĂ mógï
do nich wracaÊ przez caïe swoje ĝycie.
Joe poĝegnaï siÚ z Alanem i postanowiï po drodze do domu sprawiÊ
sobie dziennik. Wybraï brulion w oprawie z brÈzowej skóry, o grubych
i gïadkich kartkach. Poznaï wiele fascynujÈcych technik, dziÚki którym
mógï zmieniaÊ swoje myĂli i swoje samopoczucie. Chciaï pisaÊ o tym,
czego siÚ dowiedziaï na temat ksztaïtowania wïasnego odbioru Ăwiata.
Dotychczas szedï przez ĝycie z nadziejÈ na to, ĝe spotka go to, co najlepsze. Teraz poznaï narzÚdzia, które pozwalajÈ mu siÚgaÊ po to, co
najlepsze.
Wróciï myĂlami do tamtej kobiety o brÈzowych wïosach. Chciaï
z niÈ porozmawiaÊ. Robiïa bardzo dobre wraĝenie, ale przecieĝ nic
o niej nie wiedziaï. Moĝe jest juĝ w kimĂ zakochana. A moĝe nie. Moĝe byïaby zainteresowana nawiÈzaniem znajomoĂci. A moĝe nie. Krytyczny gïos wewnÚtrzny usiïowaï zagïuszyÊ przemyĂlenia peïne nadziei,
ale tym razem Joe i Myszka Miki wziÚli nad nim górÚ.
Juĝ w domu Joe jeszcze raz siÚgnÈï po ulotkÚ, która przekonaïa go
do wziÚcia udziaïu w kursie. Uwaĝnie przestudiowaï jej treĂÊ. Czy to
jest na serio?, zastanawiaï siÚ. Te techniki bez wÈtpienia dziaïaïy, ale
czy ten efekt siÚ utrzyma? Natura ciÈgnie przecieĝ wilka do lasu. Potem
przypomniaïy mu siÚ sïowa Alana: „Moĝe rzeczywistoĂÊ wcale nie wyglÈda tak, jak myĂlisz. Moĝe to twoje myĂli ksztaïtujÈ rzeczywistoĂÊ”.
Tamtej nocy Joe ponownie zasnÈï bez problemu. Tuĝ przed odpïyniÚciem w krainÚ snu stwierdziï jeszcze, ĝe przecieĝ nie jest wilkiem,
a jego myĂli i uczucia to nie to samo co pociÈg do lasu. NastÚpny dzieñ
zapowiadaï siÚ naprawdÚ ciekawie.
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