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Transkrypcje spotkañ terapeutycznych prowadzonych przez twórcê NLP
• Leczenie silnych lêków, fobii i obsesji
• NLP a wywo³ywanie b³yskawicznej zmiany
• Sposoby na zwiêkszanie mo¿liwoœci umys³u
• Kontrola nad nastrojami — w³asnymi i innych ludzi
• Sekrety najwiêkszego mistrza neurolingwistycznego programowania
Fascynuj¹ca ksi¹¿ka dla odwa¿nych
Bandler w akcji!
Raz, dwa, trzy… Twoje powieki staj¹ siê coraz ciê¿sze… oddech spokojny… zapadasz siê
w fotelu i zaczynasz wêdrówkê po œwiecie swojej podœwiadomoœci… wracasz do czasów
dzieciñstwa… Wiêkszoœæ z nas tak w³aœnie wyobra¿a sobie seanse hipnozy. Tymczasem
oddzia³ywaæ na podœwiadomoœæ w³asn¹ oraz innych osób mo¿esz bez u¿ycia kozetki, ³agodnej
muzyki i monotonnego odliczania.
Zacznijmy od NLP — neurolingwistycznego programowania, skutecznego sposobu wp³ywania
na pogl¹dy, zachowania i decyzje ludzi z wykorzystaniem tajemniczych kotwic, przeramowania
czy linii czasu tylko za pomoc¹ odpowiednich s³ów, gestów i modelowania g³osu.
To w³aœnie Richard Bandler, autor ksi¹¿ek Czas na zmianê. Podrêcznik hipnotycznego
wywierania wp³ywu oraz Struktura magii. Kszta³towanie ludzkiej psychiki, czyli wiêcej
ni¿ NLP (oba tytu³y wydane przez Onepress) jest g³ównym twórc¹ NLP. Bandler jest postaci¹
kontrowersyjn¹, pozostaj¹c¹ w opozycji do wiêkszoœci przedstawicieli spo³ecznoœci NLP
i bardzo ekscentryczn¹. Dwóch rzeczy na pewno jednak nie mo¿na mu odmówiæ — poczucia
humoru i niesamowitej skutecznoœci.
Trzymasz w rêku zapis z sesji terapeutycznych prowadzonych przez Richarda Bandlera. Wczytaj
siê w tekst uwa¿nie, by prawie us³yszeæ g³os Mistrza. Analizuj po kolei zawarte w ksi¹¿ce
æwiczenia, a wzniesiesz siê na wy¿yny wp³ywania na umys³y innych. Nauczysz siê sprawiaæ,
by ich problemy rozp³ywa³y siê jak po wypowiedzeniu magicznego zaklêcia. To bardzo potê¿na
wiedza, ale — wbrew pozorom — zaskakuj¹co prosta. Jeœli umys³ ludzki jest w stanie karmiæ siê
samodzielnie wygenerowan¹ fobi¹, nic nie stoi na przeszkodzie, by ten pêdz¹cy poci¹g
szaleñczych myœli skierowaæ na inne tory. I wreszcie dotrzeæ na stacjê z napisem SPOKÓJ.
Jeœli jesteœ laikiem, nie powinieneœ uczyæ siê robiæ tych rzeczy z ksi¹¿ki; na razie naucz siê
tego, co mo¿liwe. Chcê, by twoja nieœwiadomoœæ zrozumia³a, ¿e skoro osoby bior¹ce udzia³
w tych sesjach w ci¹gu kilku chwil zmieni³y kierunek swojego ¿ycia, równie szybko mog¹
znikn¹æ wszystkie Twoje problemy. Mo¿esz zacz¹æ koncentrowaæ siê na przysz³ych
mo¿liwoœciach. Poniewa¿ bez wzglêdu na to, jaka by³a twoja przesz³oœæ, zawsze masz przed
sob¹ przysz³oœæ. Richard Bandler
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ROZDZIA 2.

AGORAFOBIA
Cho Lee figuruje jako osoba z agorafobi, nie jest to standardowy przykad tej przypadoci. Lee moe wychodzi z domu;
po prostu nie jest w stanie opuszcza miasta, w którym mieszka. Zwyka myl o wyjedzie powoduje u niego reakcj silniejsz od ataku paniki (omawianego w poprzednim rozdziale).
Ten problem sta si tak uciliwy, e Lee podj tylko kilka
prób opuszczenia miasta w cigu adnych paru lat.
Zaburzenie Lee byo ju leczone psychiatrycznie i nadano
mu mnóstwo rónych etykiet. Trzeba jednak zacz od tego,
e ten problem nie jest zaburzeniem. Jest to przykad jego
zdolnoci do nauki. Bez wzgldu na to, co doprowadzio do
tego, by Lee kojarzy wyjazd z Huntington w Zachodniej Wirginii z uczuciem wszechogarniajcego przeraenia — a osoby,
które byy w Huntington, wiedz, e jest to miejsce oferujce
bardzo ograniczone moliwoci — wystarczy tylko seria dysocjacji, by zmniejszy wpyw reakcji semantycznej na przekaz
neurosynaptyczny. Obniy si w ten sposób intensywno
jego odczu do punktu, w którym bdzie umia sobie z nimi
poradzi , wywoujc w tym samym momencie dobry nastrój i podniecenie. Te nowe odczucia s nastpnie czone
z myl o wyjedzie z miasta. Po pitnastu minutach Lee
bdzie móg wyjeda nie tylko poza granice Huntington,
ale nawet stanu.
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W sytuacjach gdy odczucia staj si obezwadniajce, NLP
ma na celu najpierw zmniejszy ich intensywno , po czym
zastpi je czym bardziej odpowiednim.
Ujmowanie kadej trudnoci w kategoriach problemu psychiatrycznego lub koncentrowanie si na tym, co poszo nie
tak w czyjej przeszoci, niweczy zdolno tej osoby do przyswajania pozytywnych i uytecznych rzeczy równie atwo
co zupenie bezsensownych. W rodowisku komputerowym
obowizuje pewna zasada, która w jzyku angielskim brzmi:
garbage in garbage out, czyli mieci na wejciu — mieci na
wyjciu lub bdne dane — bdne wyniki. W przypadku ludzi
jest podobnie. Szesnacie lat terapeutycznego przetwarzania
bdnych danych nie wywoao adnego satysfakcjonujcego
wyniku, za pitnacie minut NLP umoliwio Lee wykorzystanie swej umiejtnoci szybkiego i atwego uczenia si. To
nie by problem, który naleao rozwiza , tylko co nowego,
czego powinien si nauczy . W tym sensie sesja nie uleczya
wcale fobii. Bya raczej czciowym modelem, który w rzeczywistoci dotyczy uczenia si.
_______________________
Bill:

Jest to jeden z serii filmów wideo przedstawiajcych Richarda Bandlera, twórc
i wspózaoyciela ruchu Programowania Neurolingwistycznego. Obok mnie siedzi Michael
Saggese, który bdzie dzi pomaga przy narracji filmu. Michael, to rzeczywicie niezwyke
szczcie, e w tej serii filmów uczestniczy
dr Bandler i pracowa z trzema bardzo wanymi
i odwanymi klientami, którzy stanli przed
kamer i do pewnego stopnia ujawnili swój
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problem. Jednak w wielu przypadkach okazao
si, e dr Bandler potrafi pracowa w sytuacjach,
w których nie musimy wcale wiedzie , co si
naprawd dzieje. By moe jest to wskazówka,
jak niepowtarzalne jest podejcie programowania neurolingwistycznego, jeli chodzi o sposób
radzenia sobie z ludmi. Czy chciaby co do
tego doda ?
Michael:

Chciabym rozwin dwie wspomniane przez
ciebie myli. Niepowtarzalnoci tej sytuacji
powoduje, e jest ona dla mnie bardzo ekscytujca. Dr Bandler siedzcy w studiu i pracujcy
na ywo z ludmi. Moliwo przeprowadzenia
z nimi póniejszego podsumowania. Obserwowanie, jak w jego wykonaniu nawet praca
z bardzo skomplikowanymi problemami staje
si atwa.

Bill:

Jest to prawdopodobnie równie jedna z rzeczy,
która do pewnego stopnia stwarza niebezpieczestwo. Niektóre osoby po obejrzeniu filmu
mogyby doj do wniosku, e moe tego dokona kady. Jednak wykonywanie tego rodzaju
pracy wymaga najpierw odbycia odpowiedniego
szkolenia.

Michael:

Cakowicie si z tob zgadzam. Wracajc do drugiej cz twojego pytania, tematem dzisiejszego
filmu jest praca z fobi, co na wiele sposobów
jest w NLP niepowtarzalne, poniewa pracuje si
nad struktur dowiadczenia, a w szczególnoci
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struktur dowiadczenia wewntrznego. Nie
musz wcale zna zawartoci materiau. Nie
musz spdza mnóstwa czasu na zadawaniu
komu kopotliwych pyta na temat spraw,
o które trudno pyta .
Bill:

Czyli rzeczywicie koncentrujesz si na procesie, a nie zawartoci.

Michael:

Rozmawiam o procesie, rozmawiam o strukturze. Dla mnie NLP jest tak niepowtarzalne, poniewa daje moliwo zrozumienia struktury
czyjego wewntrznego dowiadczenia. A struktura, o której mówi, to obrazy lub wizualizacje.
Dwiki lub cieka dwikowa, wewntrzne
odczucia kinestetyczne danej osoby, które skadaj si na jego dowiadczenia wewntrzne
i wpywaj na zachowanie zewntrzne.

Bill:

Jak si to wykorzystuje w pracy z osob cierpic
na fobi, co za chwil obejrzymy w wykonaniu
dr. Bandlera?

Michael:

NLP jest dla mnie niepowtarzalne take dlatego,
e jest to pierwszy model, który da mi prawdziw
wskazówk co do tego, co dzieje si z osob, która
ma fobi. Taka osoba dowiadczya w pewnym
momencie jakiego przeycia, którego wcale nie
musi pamita i które jest najlepszym przykadem
ekspresowego nabywania wiedzy. Jeli nigdy nie
widzielicie osoby, która boi si windy, wejdcie do windy i zapomnijcie o fobii. Ona przesza
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przez to jedno dowiadczenie i od tego czasu
zawsze, gdy znajdzie si blisko tego, co wywouje lk lub nieprzyjemne odczucie, wytwarza
to niemie uczucie. Lubi w tym miejscu uywa analogii do kolejki górskiej. Gdybymy siedzieli i patrzyli na wspinajc si na pierwsze
wzniesienie kolejk, moglibymy sysze dwik
turkoczcych po torach kó. Moglibymy sysze gosy podekscytowanych ludzi. Mielibymy zwizane z tym jakie odczucia. Gdybymy
jednak mieli zmieni pozycj w momencie, gdy
wagonik dotar do wierzchoka pierwszego wzniesienia i znaleli si w pierwszym wagoniku trzymajc si kurczowo porczy siedzenia, gdy
wszystko rusza z impetem w dó, to s to dwa
cakowicie odmienne dowiadczenia.
Bill:

Tak.

Michael:

A w przypadku osób z fobi, one zawsze s na
przednim siedzeniu. Po prostu masz pewne
wspomnienia i mylisz o nich, te wspomnienia…
przypominaj ogldanie filmu, w którym widzisz
siebie.

Bill:

Bandler chce wic zmieni perspektyw Lee…

Michael:

W tym dowiadczeniu. Od bycia kim, kto aktywnie uczestniczy w niemiym dowiadczeniu,
chce pomóc mu w wykonaniu czego, co nazywamy dysocjacj, aby móg spojrze na to dowiadczenie w inny sposób.
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Bill:

Wyleczenie kogo z fobii czsto zajmuje duo
czasu. Trwa od dziesiciu do osiemnastu sesji.
Programowanie neurolingwistyczne jest tu niepowtarzalne, poniewa dr Bandler bdzie za
chwil pracowa z tak osob i jak dobrze pójdzie, doprowadzi do zmiany w cigu okoo
dwudziestu minut.

Michael:

Sdz, e potrafi tego dokona dziki zrozumieniu
struktury dowiadczenia. Mona wybra okrelon dyscyplin i spróbowa odkry , kiedy co
si zaczo, co w zwizku z tym czuje pacjent
i jak przez to przechodzi. Mona te uchwyci
struktur tego dowiadczenia. Jeli dokona si
jego restrukturyzacji lub zmieni w okrelony
sposób, na pewno wpynie si na to, co pacjent
odczuwa w zwizku z tym dowiadczeniem. Dokonanie restrukturyzacji lub zmiany pozycji tej
osoby z takiej, która budzi obezwadniajce emocje, do takiej, która dziki cofniciu si umoliwi
spojrzenie z innej perspektywy, na pewno powoli zmieni sposób, w jaki dana osoba myli
o sobie i o dowiadczeniu.

Bill:

Widzom ogldajcym ten film chciabym przypomnie , e jest do niego doczona instrukcja
zawierajca wiele cennych wskazówek, czego
szuka i jak rozumie ogldane dowiadczenie.
Mógby jednak, Michael, nam teraz powiedzie ,
na co widzowie powinni zwróci szczególn
uwag?
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Michael:

Uwaam, e powinni poszuka i wsucha si
w kilka rzeczy. Po pierwsze, warto zwróci uwag na sposób, w jaki dr Bandler dowiaduje si,
co dokadnie dzieje si we wntrzu Lee. Jak on
wywouje swój lk lub reakcj lkow. Nastpnie warto zauway , co robi dr Bandler, aby
zmieni to wewntrzne dowiadczenie. Jak ju
wspominalimy przy okazji wczeniejszych filmów, patrzc na dr. Bandlera w akcji wydaje si,
e wszystko, czego dokonuje, jest niesamowicie
proste. Jednak usilnie zalecamy, by widzowie po
zrozumieniu i zapoznaniu si z modelem nie
zapominali, e tego modelu mona uywa naprawd skutecznie dopiero po odpowiednim
przeszkoleniu pod okiem certyfikowanego trenera NLP, aby na pewno wiedzie , co si robi.
To niezwykle skuteczna technika.

Bill:

To prawda. A teraz spójrzmy, jak t potn
technik wykorzystuje Richard Bandler.

Richard:

Jak si nazywasz?

Lee:

Lee.

Richard:

Lee. To twoje imi?

Lee:

Tak.

Richard:

Dobrze. Jak do tej pory to twoja pierwsza poprawna odpowied. Czego sobie yczysz, Lee? Dopiero
co widziae, jak przechodzia przez to twoja
poprzedniczka.
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Lee:

Có… mam co, co chyba nazywasz atakami
paniki.

Richard:

Co jest? Co tu tak wszystkich przeraa? Co si
tutaj dzieje?

Lee:

Fobia lub, jeli wolisz, atak paniki. Mam problem
z wyjedaniem z miasta. Kiedy prowadz samochód…

Richard:

Z wyjedaniem czy wjedaniem?

Lee:

Nie, wikszo zdarza si, gdy próbuj wyjecha . Najczciej.

Richard:

To co innego. Ja panikuj, kiedy wjedam do
miasta. To chyba wie si z prawdziwymi
przeyciami. Oczywicie ja jed do takich
miast jak Nowy Jork, San Francisco, a to mogoby wywoa panik u kadego. Maj tam takie
wzgórza, e trudno uwierzy . Musisz si przyzwyczai do jazdy w tamtych rejonach. Ale, jak
sdz, to jest troch co innego. Czy dzieje si
dokadnie na granicy miasta czy te dochodzisz
do tego powoli? Czy stoi tam jaki znak, który
mówi, wyjedasz z miasta — panikuj!

Lee:

Nie, chyba po prostu sobie mówi… kiedy przygotowuj si do wyjazdu, to zaczyna si pojawia .

Richard:

Jeszcze przed wyjciem z domu?

Lee:

Wystarczy, e o tym pomyl.
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Richard:

Wystarczy, e o tym pomylisz? Kiedy o tym
mylisz, tworzysz obrazy, czy te o tym rozmawiasz ze sob?

Lee:

Kiedy kto tylko wspomni o jakim wyjedzie,
zaczynam…

Richard:

Nie mów ogólnikowo, nasz czas jest ograniczony.

Lee:

Kiedy kto wspomni o wyjedzie z miasta, jechaniu gdziekolwiek, to moj pierwsz reakcj jest
odmowa. Nie potrafi, wymawiam si.

Richard:

Czy co dzieje si w twojej gowie, czy ta reakcja jest bezwiedna?

Lee:

Teraz to chyba jest ju gównie reakcja. Po prostu mówi, e mam takie ataki paniki i mi to
przeszkadza, wic nie jad.

Richard:

Gdybym wic zasugerowa, e po wyjciu std
pojedziemy na wie, zaczynasz panikowa , gdy
o tym pomylisz?

Lee:

Gdybym wiedzia, e musz to zrobi , tak.

Richard:

Musisz. Sprawdzam rezultaty mojej pracy.

Lee:

Naprawd?

Richard:

Tak. yjemy w realnym wiecie. Jedyna rzecz,
która mogaby wywoa u ciebie wiksz panik,
jest mój gniew na ciebie — mojego klienta,
gdy zechc sprawdzi rezultat. Wcigaem
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wrzeszczcych i kopicych ludzi do windy, eby przetestowa ich fobi. Kiedy ju weszli, odkrywali, e jedyn rzecz , której si naprawd
boj, to ja. Nic im nie jest. Chc tylko wiedzie ,
jak dochodzisz do paniki. Czy moesz zrobi to
teraz? Pomyl o wyjedaniu…1
Lee:

Nie za bardzo. Gdybym by w samochodzie
przygotowujcym si do…

Richard:

Spróbuj. Zamknij oczy i wyobra sobie, co by
widzia, gdyby wsiada do samochodu. Pomyl,
jak wyglda jazda w kierunku…

Lee:

Otwartych przestrzeni. Tak.
Tylko lekkie uczucie mrowienia. Nic, co mam
zazwyczaj.

Richard:

Czy wyobraajc sobie to widzisz siebie?

Lee:

Tak. W samochodzie. Wygldam przez okno.

1

Kiedy kazaem mu pomyle o wyjedaniu, na skórze wystpiy
mu krople potu. Przeraenie malujce si na jego twarzy byo niesamowite. Nie potrafi o tym myle ; neurony zwizane z fenomenem wyjedania z miasta s bardzo naadowane. S w rzeczywistoci
fizycznie aktywne w jego mózgu i od razu wywouj przeraenie.
Stosowana przeze mnie technika nie ma prawdziwego sensu, ale
zmniejsza to napicie.
Dysocjacja nie jest fenomenem kognitywnym, tylko zdarzeniem
fizycznym. Po wyrównaniu naadowania próbuj spowodowa , by
co si w rzeczywistoci wydarzyo. Odwracam bieg rzeczy, poniewa
klient nigdy nie robi tego w ten sposób. To tworzy now ciek do
poczucia humoru, poniewa to przypomina film z Charlie Chaplinem.
Dlatego nastpnym razem, gdy taka osoba znajdzie si w sytuacji
wywoujcej fobi, pody w nowym kierunku.
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Richard:

Wygldasz. Wyjedae kiedy na wie?

Lee:

Tak.

Richard:

Czy moesz si cofn i sobie to przypomnie ?

Lee:

Tak.

Richard:

I gdy sobie to przypominasz, czy moesz zobaczy , co wtedy widziae?

Lee:

Kiedy miaem atak paniki?

Richard:

Tak! Zrozumiae.

Lee:

OK. Mylaem, e chodzio ci o to, co byo
przed atakami.

Richard:

Nie, masz da z siebie wszystko. Widzisz, ja nie
wiem. Czasami przychodz ludzie i kami, e
maj takie problemy.

Lee:

Nie. Pamitam pierwsz sytuacj.

Richard:

Pierwsz. Zaskoczya ci?

Lee:

Tak. Po prostu zrobiem si biay, serce zaczo
mi wali 150 km na godzin i wydawao mi si,
e zaraz zejd. Prawie zemdlaem.

Richard:

By jaki powód?

Lee:

Nic, o czym bym wiedzia.

Richard:

adnych psychologicznych podtekstów?
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Lee:

Nic, o czym bym wiedzia.

Richard:

Po prostu twój mózg zacz krzycze aaach,
mam do . Niele ci przerazio?

Lee:

Tak.

Richard:

Taki jest ju nasz umys. Mam nawet teori dlaczego. Syszae kiedy moj teori?

Lee:

Nie.

Richard:

Wedug mojej teorii to dlatego, e o wiata jest
przechylona o dwadziecia stopni, wic w rzeczywistoci mamy mózg innej osoby, co go
wkurza.

Lee:

(miech) Rozumiem.

Richard:

To tyle, jeli idzie o teori i moje teoretyczne podteksty. W porzdku. Mógby cofn si w czasie
i zobaczy i usysze to, co widziae i syszae,
gdy po raz pierwszy dowiadczye ataku paniki?

Lee:

Wanie wyszedem z domu mojego wuja i wsiadem do samochodu. Ruszyem w kierunku
autostrady i zanim si obejrzaem…

Richard:

Chc, by zrobi to od wewntrz. Zobacz to samo,
co widziae w tamtym momencie, i usysz te
same dwiki.
(pauza)
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W porzdku.
(pauza)

Richard:

Dojd do chwili, gdy zaczynasz mie atak.
(pauza)

Lee:

W porzdku.
(pauza)

Richard:

Czy czujesz go, gdy to (zniajc gos) robisz?

Lee:

Nie tak samo, ale co odczuwam.

Richard:

Dobrze. Czy jest intensywne?

Lee:

Tak.

Richard:

W porzdku. Po prostu chciaem, eby si upewni, e wci masz ten problem. Czasami problemy znikaj. S cae ycie i nagle bum — i znikaj.

Lee:

Jest troch inaczej. Nie tak jak bycie tam w rzeczywistoci. To takie dziwne uczucie. Czujesz,
jak co ci tam mówi.

Richard:

Co masz na myli mówic, e co ci mówi?

Lee:

Mówi mi, przez co przeszedem i przez co
przejd ponownie, jeli zrobi to jeszcze raz.

Richard:

By moe. Kto wie? Co mylisz po obejrzeniu
poprzedniej sesji?
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Lee:

Bardzo interesujce. Niezwykle pouczajce. Zaczynasz w to wierzy … tak.

Richard:

Widzisz… chodzi o to, e mam bardzo dobre
ukady z ludzk niewiadomoci. W wikszoci
przypadków nie za dobrze radz sobie z ich
wiadomymi umysami. Wiem wiele o tym, jak
ucz si ludzie. Gdy wycign rk na powitanie,
twoja rka bdzie wiedzie , jak to wykona . Po
pewnym czasie robi to automatycznie. Co to
byby za kopot, gdyby musia pamita ucisk
doni. W porzdku… prawa rka do góry… jeli
musiaby nauczy si od nowa, to po prostu
psss… dziaa automatycznie. Lubi, gdy rzeczy
s automatyczne. Gdzie w pewnym momencie
twój mózg nauczy si panikowa poza granicami
miasta. Teraz jeli twój mózg potrafi nauczy
si takiej rzeczy, moe… próbuje ci tu zatrzyma .
Moe ma dobry powód. Ale równie dobrze s
inne sposoby robienia takich rzeczy. Wydaje
si, e to byoby do niewygodne. Zwaszcza
tutaj. Prawdopodobnie poza granicami miasta
jest wiele adnych miejsc. Co ley za miastem?

Lee:

Pikna wie. Praca. W której trzeba podróowa .

Richard:

Praca? Có… moe jaka cz ciebie wolaaby
by biedna i siedzie w miecie.

Lee:

Moe…
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Richard:

Nie. Nie wierz w te bzdury. Nie kupuj tego.
Wiem, e uczymy si przerónych rzeczy. By
moe kiedy to miao jak funkcj, ale po pewnym czasie sdz, e te funkcje… pomyl, ilu
rzeczy ludzie ucz si bezsensownie, poniewa
kiedy peniy jak funkcj, ale teraz ju jej nie
maj. Nie zapomn, jak na jedno z moich seminariów szkoleniowych uczszcza przez dziewi
miesicy pewien uczestnik, który mia okoo
dwóch metrów wzrostu. By wielkim czowiekiem, a to seminarium odbywao si w pokoju,
gdzie byy tylko trzy krzesa, a reszta to byy
poduszki i tym podobne rzeczy. To byo jedno
z tych miejsc, gdzie prowadzono grupy otwarcia,
i wynajem od nich t sal. Musiaem siedzie
na krzele. Nie lubi siedzie na pododze. Pewnego dnia podszed wic do mnie, spojrza i powiedzia: „Rany, zawsze sdziem, e jest pan ode
mnie wyszy”. Poniewa wewntrz nie czuje, e
ma dwa metry. Czuje si znacznie mniejszy. Jakby
zapomnia. Ludzie z atwoci zapominaj o takich sprawach. Czsto nie wiedz, e uroli.
W rodku czuj si wic niscy, mali i tym podobne. Ale ty to nabye, to naprawd do zdumiewajce, e pamitasz, i masz spanikowa . Ile
razy wyjechae poza granice miasta i miae taki
atak? Pamitasz, ile razy si to wydarzyo?

Lee:

Chyba od piciu do omiu razy.

Richard:

Jak dawno temu to byo?
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Lee:

Po raz pierwszy dwa, dwa i pó roku temu.

Richard:

Próbowae tylko osiem razy. Ile dróg prowadzi
z miasta?

Lee:

Pewnie sze lub osiem.

Richard:

Wyglda na to, e ja bardziej lubi eksperymentowa . Spróbowabym wszystkich dróg,
aby zobaczy , czy mog uciec. To moe chodzi o samochód.

Lee:

Mam ten sam samochód.

Richard:

Czy za kadym razem obierae t sam drog?

Lee:

Nie.

Richard:

To dobrze. Poniewa by moe stoi tam znak
mówicy: „Nie panikuj!”, czy co równie miego.
Miaem przyjaciela, który wyksztaci w sobie
co cudownego, poniewa gdy by mody, kto
zwizany z medycyn powiedzia mu, e bdzie
musia si nauczy y z czym, co byo z nim
nie tak, lub skoczy z mostu Golden Gate. Cud
nad cudy, po piciu latach wynaleziono na to
lek. Wtedy odkry, e bez adnego powodu
chodzi w t i we w t w San Francisco w pobliu
mostu Golden Gate, walczc z samobójczymi
mylami. Jestem pewny, e intencje tego lekarza
byy wtedy dobre, ale wypowied bya na tyle
sugestywna, e mu po prostu utkwia w pamici.

Lee:

Po prostu nie móg jej zapomnie .
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Richard:

Dla niego bya to powana sprawa. W kadym
razie powiem ci, co masz zrobi . Twój problem
jest prosty. Zgodny z moimi zainteresowaniami.
Nikt ci nie powiedzia, co jest moim konikiem…
moim konikiem s fobie, poniewa nie mam… nie
zostaem obdarzony dobr pamici. W pewnym
stopniu jak dure, wikszo mojego ycia spdzam szukajc czego, co gdzie odoyem. Chc,
by teraz zrobi… chc, by po prostu cofn si
w mylach i przypomnia sobie moment, w którym wyszede z… to by dom twojego wuja?

Lee:

Tak.

Richard:

W porzdku. Dom wuja i wiesz, co by zobaczy,
gdyby jecha. Jak jest daleko?

Lee:

Chyba z 10 kilometrów.

Richard:

Dziesi kilometrów. W porzdku. I wtedy up
i, no wiesz, kiedy wpade w panik. Poniewa
potrafisz zrobi to bardzo szybko w swojej gowie.
Zobacz to, co wtedy widziae i tego typu rzeczy.
Tylko tym razem masz jedynie szybko to przewin , aby upewni si, e to pamitasz. Chc,
eby zobaczy si w tym wspomnieniu. Innymi
sowy, ogldaj to, jakby lecia obok samochodu
i widzia wyraz swojej twarzy. Chc, by oglda
si poprzez to dowiadczenie.
(duga przerwa)

Lee:

W porzdku.
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Richard:

Teraz, gdy si ogldasz, czy masz jakiekolwiek
z tego samego typu odczu ?

Lee:

Niezupenie. Naprawd nie wiem. Wygldam
jak wrak nerwowy.

Richard:

Nie naley uywa takich sów, gdy si mówi
o prowadzeniu samochodu.

Lee:

Wiem. Taki byem. Nerwowy wrak.

Richard:

Nie rozbie samochodu?

Lee:

Nie, dotarem do domu.

Richard:

Ale gdyby si nie denerwowa, nie musiaby…
w istocie, jeli si zdenerwujesz, sugeruj, by
si uspokoi. Czy kiedykolwiek o tym pomylae?

Lee:

Próbowaem sobie tumaczy : „Uspokój si”.
Ale kiedy jeste w trakcie napadu, to raczej
trudno si z niego wydosta .

Richard:

Tak. To prawda. Tym razem chc, by zrobi…
chc, by zrobi to ponownie. Tym razem zrób
to od rodka.

Lee:

Mam si znale tam, gdzie byem?

Richard:

Tak, tylko tym razem wejdziesz do rodka i zrobisz to od wewntrz. Zaczby wic mie te
odczucia, które mówi ci, e…
(pauza)
Wci je odczuwasz?
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Lee:

Nie. Naprawd. Mog o tym myle . Mog
wyobrazi siebie, jak wsiadem do samochodu
i zaczem jecha , gdy mnie to trafio. Ale ja nie
miaem tego lekkiego mrowienia, które pojawia
si, gdy o tym myl.

Richard:

Naprawd? Có…
eby si upewni , zrobimy co nastpuje. Chc,
by tym razem ponownie spojrza na to z zewntrz. Chc, by przewin to w bardzo szybkim
tempie i kiedy dojdziesz do koca, do punktu
zaraz po tym, jak panikujesz, koca tego okrelonego wspomnienia, chc, by to zatrzyma
w formie slajdu. Nastpnie masz wpyn do
ogldanego z zewntrz samochodu obrazu,
masz wpyn do rodka, aby zobaczy to, co
by widzia w tej sytuacji. Chc, by puci ten
film wstecz, a wrócisz do domu swojego wuja.
Musisz cofn si do tego punktu. Koniecznie
musisz odtwarza go wstecz.
(pauza)

Lee:

W porzdku.

Richard:

Dobrze. Teraz chc, by obejrza to ponownie.
Zobacz, czy uda ci si odnale cz tej paniki.
Czy nie byoby szkoda, gdyby to byo tak atwo
zmieni ? A spdzie dwa lata…

Lee:

Na terapii.
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Richard:

Wiesz co? To dlatego, e nikt ci nie powiedzia
co zrobi . Widzisz, chodz do szkoy i nawet
robi to tam czasami. Mówi ci, e musisz umie
literowa . Ale nie mówi ci jak. Wic wiele osób
pisze fonetycznie. Uczye si w szkole fonetyki?

Lee:

Nie.

Richard:

Nie mona fonetycznie przeliterowa sowa
„fonetyka” (ang. phonetics).2 Zastanawiae si
kiedy nad tym? Ktokolwiek tak nazwa ten
system, nie traktowa si zbyt powanie. Kiedy
chodziem do szkoy, uczyli mnie literowa
fonetycznie. A jest mnóstwo sów, w których
nie da si tego zrobi . Nawet sami nauczyciele
nie potrafi dobrze literowa . Podchodzisz i pytasz: „Jak si pisze to sowo?”. Zawsze uciekaj
si do starej wymówki: „Id i zajrzyj do sownika”.
Gdybym wiedzia, jak si to pisze, od razu zajrzabym do sownika. Ale wikszo osób wyobraa sobie sowa w postaci obrazków. Nastpnie
je kopiuj. Nie wiedziaem, e ludzie to robi.

Lee:

Ja te nie.

Richard:

Tak robi osoby dobre z ortografii. Dlaczego nie
mówi o tym w szkole? W szkole nie mówi ci,
e w razie paniki naley si zatrzyma , spojrze
na siebie od zewntrz, odtworzy ca sytuacj,

2

Jest to spowodowane wystpowaniem dwiku f , który w pisowni
przyjmuje posta ph. Literujc sowo phonetics musimy oddzielnie wymówi po angielsku litery p oraz h. Fonetycznie syszymy f — przyp. tum.
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zmieni w slajd i odtworzy wstecz. Tego nie mówi. Gdyby kto przyszed i to zrobi… Mylaem
o napisaniu ksiki na temat sztuki przetrwania.
Poniewa stwierdziem, e ycie jest powodem
mierci, a egzystencja przysparza wielu trudnoci.
Lee:

Tak.

Richard:

Gdyby nie y, nie miaby adnych problemów.

Lee:

Nie da si ukry .

Richard:

Samobójcy o tym pomyleli. Mieli problem, który
by ich nie drczy, gdyby go nie byo… nie mieliby
z nim do czynienia, gdyby si w ogóle nie urodzili. Cofnij si i zrób to od nowa. Zobaczmy,
czy uda si nam wywoa w tobie troch paniki.
Masz kopoty, zaczynam si rozgrzewa .

Lee:

Nie, mog teraz o tym myle i nie mam tego
lekkiego uczucia mrowienia, które zazwyczaj
temu towarzyszy.

Richard:

Nie ma nawet mrowienia? Musisz si lepiej postara . Dojdziesz do mrowienia.

Lee:

Spróbuj.
Nie, nie potrafi.

Richard:

No, dalej. Chcesz mie pewno .

Lee:

Tak.
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Richard:

W porzdku. To moe pojedziemy na wycieczk
za miasto?

Lee:

Mog spróbowa .

Richard:

Zatrzymaj si i przemyl to. Jeli jeste gotów
spróbowa .
(pauza)

Lee:

Tak. Jak powiedziaem… jestem gotów spróbowa .

Richard:

To rónica. Na wycieczk wyruszymy za chwil.
Musz jeszcze zrobi kilka rzeczy, a potem
przejedziemy si na wie. Waciwie, jeli to
tylko 12 kilometrów, moe poprosz kogo, by
pojecha z tob i wróci. Moesz potem opowiedzie tamtym ze wiata wideo…

Lee:

Jak si czuem. Kiedy si naprawd skoncentruj,
mog wywoa to wraenie. Ale to nie przypomina prawdziwego wsiadania do samochodu i jazdy.

Richard:

Tak, wiem.

Lee:

Nie potrafi si zmusi do…

Richard:

Ale mówie mi, e gdy kto zaprasza ci na
wyjazd, zawsze mówie: „Nie mog”.

Lee:

Tak.

Richard:

Nie powiedziae tego, poniewa przestao to
by prawd. Zrobimy wic to. Moe teraz zrobimy przerw i przetestujemy to.
___________________________
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Bill:

Mina ju godzina od czasu, gdy Lee wyszed
z sesji z dr. Bandlerem, eby sprawdzi , co si
stanie z jego lkow reakcj po wyjedzie poza
granice miasta. Wraca wanie do studia, aby
podzieli si z nami swoim wraeniami.

Richard:

W porzdku. Lee wanie wróci. Stwierdziem,
e mógby nam zoy raport z tego, co si wydarzyo.

Lee:

Wyjechaem poza granice miasta i stanu.

Richard:

Wyjechae poza granice stanu!

Lee:

Tylko przez most. Std to okoo 3, 4 kilometrów.

Richard:

Jaki most?

Lee:

Most na Sixth Street w Huntington, Chesapeake
w Ohio.

Richard:

Bye na wsi?

Lee:

Wyjechaem poza granice miasta, to gwarantuj.
To mae miasteczko. Nawet mylaem o tym,
przejedajc przez most.

Richard:

Jak dawno temu przejedae przez ten most?

Lee:

Cztery i pó roku temu.

Richard:

Cztery i pó roku temu. Co o tym sdzisz?
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Lee:

Po prostu trudno w to uwierzy . To jak wyjcie
z wizienia. Czy to si dzieje naprawd? Wszystko sprowadza si do tego. Zawsze przed prób
wyjechania poza granice miasta czekaem na
atak paniki. Czasami nadchodzi, w wikszoci
przypadków nie. Tym razem nawet nie… nawet
go nie oczekiwaem. Po prostu przejechaem
i wróciem.

Richard:

Jak dawno temu bye na wakacjach?

Lee:

Przynajmniej sze , siedem lat temu. Naprawd
chciabym wzi urlop, ale nie mog. Chciaem
jecha z rodzin na Targi Midzynarodowe…

Richard:

Teraz moesz.

Lee:

Tak.

Richard:

Czy tam wanie pojedziesz, na Targi wiatowe?

Lee:

Jeli nie zostan zamknite, zanim tam dotr.

Richard:

Kiedy si kocz?

Lee:

Chyba w…

Richard:

Czy nie trwaj cay rok?

Lee:

Nie, chyba tylko do padziernika.

Richard:

To lepiej wsid w samochód i ruszaj.

Lee:

Istotnie.
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Richard:

Gdzie jeszcze? Jak sdzisz… co si zdarzy, gdy
wrócisz do domu?

Lee:

Nie uwierz mi. Wic ich gdzie zabior. Moj
rodzin.

Richard:

Zabierzesz ich gdzie dzi wieczorem?

Lee:

Tak sdz.

Richard:

Zabierz ich na przejadk. Pewnie bdziesz
musia to zrobi , eby ich przekona .

Lee:

Na pewno.

Richard:

Wtedy bdziesz musia im pewnie powiedzie ,
e przywizano ci do supa i wbijano w gow
gwodzie. Ludzie sdz, e zmiana nie moe by
za prosta.

Lee:

Tak. Nie sdziem, e to bdzie takie proste.

Richard:

Jak ty odczuwasz t prostot?

Lee:

Po prostu trudno uwierzy . Ciko poj ,
e w rzeczywistoci mona tego dokona .

Richard:

Dzikuj.

Lee:

To ja dzikuj.

Richard:

Nie ma za co. Miej zabawy. wiat stoi otworem.

Lee:

Tak, tak przypuszczam i wykorzystam to.
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Richard:

Moe za jaki czas ruszysz na zachód. Ale nie
jed tam, gdzie mieszkam.

Lee:

To byoby zbyt trudne, prawda?

Richard:

Wanie. To duga jazda przez ocean.

Wnioski
W przypadku Lee niepotrzebne byo podsumowanie po szeciu miesicach, by zna wynik sesji. Wystarczya wycieczka
poza miasto, aby przekona go, e móg robi co, co uwaa za nieosigalne.
Jego gotowo do wejcia do samochodu i wyruszenia na
wycieczk bya waciwie waniejsza ni sam fakt, e tego
dokona. Wczeniej nie móg o tym myle ; jego umys nie
pozwala mu nawet tego rozwaa . Teraz by podekscytowany wycieczk. To bya zmiana. Nie powiedzia: „To bardzo trudne”. Nie byo adnego zawahania. Kluczowy jest tu
brak wysiku. Nie odwróci si i stawi czoa swojemu problemowi; po prostu wyjecha ze stanu i napi si coli.
Majc to na uwadze, wiedziaem, e reakcja lkowa Lee nie
powróci. Teraz potrzebowa sposobu, by radzi sobie z problemami, które zrodz si z tej nowej sytuacji. Potrzebowa
sposobu, by wytumaczy swojej rodzinie i przyjacioom szybk zmian i korzystajc z okazji stworzy nowe moliwoci,
zamiast zajmowa si analizowaniem starych problemów.
W NLP mówimy o tym jako o „ekologii”. To po prostu normalne, e kady po przejciu przez nag zmian, której próbowa dokona od lat, bdzie sysze mnóstwo: „Mówiem ci”.
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To kolejny wany powód, by skierowa ludzi w przyszo .
W przeciwnym razie wróc do przeszoci i bd aowa
wszystkich straconych lat.
Czasami mówi moim klientom, by po prostu mówili, e
uleczy ich Pan i nie dodawali nic wicej. Wikszo ludzi
nie bdzie si kóci z bosk zdolnoci tworzenia szybkich
i wszechogarniajcych zmian.

