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Jak to się robi z NLP?
• Jak przyciągnąć uwagę słuchaczy i utrzymać ją?
• Jak dotrzeć do podœwiadomoœci odbiorców?
• Jak zachować spokój, równowagę i skupienie?
• Jak inscenizować i reżyserować prezentację?
Jeœli pragniesz stać się znakomitym prelegentem, kup tę książkę. Przeczytaj ją.
Zrób wszystkie ćwiczenia. Warta jest swojej ceny. Znajdziesz w niej tyle pomysłów
na poprawę swoich prezentacji, że wystarczy Ci do końca kariery zawodowej.
Peter Young, autor książki Zrozumieć NLP. Reguły i praktyka

Kompendium technik NLP w prezentacjach i szkoleniach
• Nawiązywanie efektywnego kontaktu ze słuchaczami.
• Posługiwanie się sugestywnym przekazem werbalnym.
• Operowanie gestem w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców.
• Wprowadzanie słuchaczy w odpowiedni stan emocjonalny.
• Planowanie prezentacji z uwzględnieniem indywidualnych stylów uczenia się.
NLP nie przestaje zadziwiać. Jest prawdziwym rogiem obfitoœci, z którego wciąż
wysypują się nowe możliwoœci, umiejętnoœci i fascynujące techniki. Zastosowanie
programowania neurolingwistycznego w wystąpieniach publicznych i prezentacjach
zapewnia magiczne wprost rezultaty.
Ta książka w jasny i czytelny sposób prezentuje liczne techniki wykorzystywane
przez najlepszych œwiatowych szkoleniowców, handlowców oraz ludzi show–biznesu.
Naszpikowana jest celnymi uwagami i okraszona wymownymi fotografiami. Zawiera
wskazówki oraz ćwiczenia kształcące umiejętnoœci, które pozwolą Ci odnaleźć i uwolnić
drzemiącą w Tobie energię ? osobistą siłę, dzięki której Twoje prezentacje zadziałają
jak magia.
Książka dedykowana jest osobom występującym publicznie oraz trenerom
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Praca z energi
Jedn z zasadniczych rónic w sposobie naszej pracy z grupami, zarówno w przypadku prezentacji, jak i szkolenia, jest sposób, w jaki
wydatkujemy swoj energi. Praca z energi jest dobrym sposobem
na zmian dynamiki grup. Szersza wiedza na temat wykorzystania
energii pozwoli Ci na wiksz elastyczno w dziaaniach, bdziesz
równie czerpa wicej radoci i zabawy z pracy!
Kada ywa istota ma jakie pole energetyczne, którego intensywno waha si w czasie, jednak zawsze jest ono obecne. Da si je
zmierzy za pomoc przyrzdów naukowych i wykorzystujc fotografi kirlianowsk; moesz te wykaza , e nasz stan w danej chwili
ma wpyw na energi pola znajdujcego si wokó.
Na pewno spotkae kiedy kogo, o kim pomylae: „Ten czowiek
ma dobr energi, wietnie jest by w jego towarzystwie”; lub
wprost przeciwnie: „Hej, co jest z tym czowiekiem? Odczuwam
dyskomfort, przebywajc w jego pobliu”. By moe unikaby go
bez okrelonego powodu, nawet gdyby go nie zna. Czy wszede
kiedy do pomieszczenia i miae uczucie, e „co si tu wydarzyo,
zanim wszedem”? To jest tak, jakby odebra jakie „ze wibracje”
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lub dosiga Ci „atmosfera” kótni lub walki, która si tu rozgrywaa. Z drugiej strony, moge wej do pokoju i odczu ulg, zrelaksowa si „jak w domu”. Twój stan zmieni si natychmiast i bye czym podbudowany.
Tego typu dowiadczenia s skutkiem interakcji Twojego pola energetycznego z polami energetycznymi innych ludzi oraz waciwoci
energii, która zostaa wytworzona w tym miejscu. Zawsze gdy zbiera si
grupa, generuje ona wasne „grupowe pole energetyczne”. Ogólnie
rzecz biorc, wikszo ludzi jest wiadoma energii emanujcej
z innych lub jakiej przestrzeni fizycznej. Jednak odbiera je równie
niewiadomie. Jedn z przyczyn zmian Twojego nastroju lub stanu
jest to, e wanie oddziauje na Ciebie energia innych ludzi.
Kontrolowanie energii
W niniejszym rozdziale znajdziesz informacje na temat energii, któr
masz w swoim ciele, i energii, któr emitujesz na zewntrz; ta z kolei oddziauje na innych ludzi. Dowiesz si, jak panowa nad energi  w przestrzeni fizycznej dookoa Ciebie i wewntrz grupy, do
której przemawiasz czy co jej prezentujesz.
Zatem jeli ju jeste wiadomy, e moesz natychmiast odczyta energi panujc w danym pomieszczeniu, wiesz, e gdy ludzie wchodz
w okrelone pole energetyczne, ich nastrój si zmienia, moesz wyobrazi sobie, co by byo, gdyby móg sam ustawia energi w danej
przestrzeni? Co by byo, gdyby móg dostosowa energi i tym samym samopoczucie w pomieszczeniu stosownie do tego, co chcesz
w nim robi ? Na przykad, jeli prowadzisz prezentacj handlow
lub przedstawiasz nowy pomys na biznes, co by powiedzia, gdyby móg stworzy w pomieszczeniu energi powodujc stan zaciekawienia, zainteresowania lub podekscytowania. Co wicej, ju
w momencie wejcia do sali suchacze zaczliby odczuwa zaciekawienie, zainteresowanie i podniecenie, nawet przed tym nim zacze
prezentacj? W ramach samorozwoju, odkrywajc procesy grupowe,
mógby, wykorzystujc wasn energi, stwarza poczucie bezpie-

ENERGIA

123

czestwa, atmosfer zmian i postpu. Ludzie przekrocz próg Twojego
rewiru i ich nastrój zacznie si zmienia : poczuj si bezpiecznie
i bd chcieli transformacji samych siebie po prostu dlatego, e energia
w pomieszczeniu sprzyja rezultatom, które chciae osign poprzez
wpywanie na ludzi. Czy nie byaby to przydatna umiejtno ?
Wykorzystywanie energii oznacza prac na prawie niewidocznym
poziomie z ludmi w danej grupie. Uywajc wszystkich zdolnoci
treningowych i prezentacyjnych, nauczysz si jednoczenie kontrolowa poziom energii. I bdziesz zdolny do tego, niewane czy ludzie
w grupie s tego wiadomi, czy nie. Mog si tego do pewnego stopnia
domyli , by moe dostrzegajc szczególn atmosfer w pomieszczeniu lub to, e ulega ona zmianie.
Obserwowanie wasnej energii
Konieczne jest utrzymanie swojego wasnego poziomu energii. Kiedy bdziesz ju potrafi wykorzystywa energi w pracy z innymi
ludmi, bdziesz móg stosowa te techniki w pracy z samym sob.
Kiedy masz duo energii, moesz zapobiec sytuacjom, które prawdopodobnie przydarzyy Ci si w przeszoci; kiedy jednak poziom
Twojej energii obnia si, zaczynasz si mczy i myle :
„Nie mam ju siy na nic wicej”.
„Mógbym zrobi to lepiej, gdybym mia wicej energii”.
Wielu ludzi tego dowiadcza. To, co robisz, nie musi by fizycznie
wyczerpujce. Moe to by obcowanie z innymi ludmi lub cokolwiek wymagajcego Twojej uwagi lub wytonego mylenia. Jeeli
jeste trenerem lub prezenterem, moe to by :
„Mówiem cay dzie, jestem wykoczony”.
„Trenowaem pi godzin i teraz jestem padnity”.
„Wci czym si zajmowaem  jestem wypompowany”.
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Inne róda energii
Nauczymy Ci, jak utrzyma swój poziom energii. W ten sposób, mówic do publicznoci, zamiast zuywa ca swoj energi, bdziesz
móg wykorzysta energi, która w naturalny sposób znajduje si
wokó Ciebie, by móg pozosta aktywny przez cay dzie. Wtedy
pod koniec dnia, zamiast czu si zmczony, bdziesz si czu, jakby mia wicej energii ni wtedy, kiedy zaczynae. Oznacza to, e
kiedy wrócisz do domu, bdziesz mie wicej siy na co innego ni
tylko padnicie na fotel, wzdychajc: „Uff! Jestem wyczerpany…”.
wiczenia do pracy z energi
Nastpujce trzy wiczenia umoliwi Ci bezporedni prac z energi. Dziki nim dowiesz si wicej o tym, jak pracowa z ukadem
energetycznym w swoim ciele. Chcemy Ci take nauczy skupiania
uwagi, poniewa to, na czym j skupiasz, ma powane konsekwencje zarówno dla energii w Twoim ciele, jak i dla Twojej równowagi
fizycznej.
Te wiczenia pokazuj, e to, na czym skupiasz swój umys, dosownie
fizycznie zmienia Twoje ciao. S to przykady poczenia midzy
ciaem a umysem (ciao – umys). Gboko wierzymy, e umys i ciao
s cile powizane tak, e zachowuj si jak system, i e jedna z dróg
do panowania nad tym systemem wiedzie przez to, czemu powicasz swoj uwag.
Wykonaj ponisze wiczenia z partnerem, by odkry , jak dziaa poczenie ciao – umys. Najpierw przeczytaj uwanie instrukcje i przestudiuj fotografie. Dziki temu bdziesz móg bezpiecznie zrobi to
samo ze swoim partnerem.

wiczenie 12: Uwaga i równowaga
x Powiedz swojemu partnerowi: „Skup swoj uwag, ca uwag
swojego umysu w swojej prawej maowinie usznej”. On skupia
si na maowinie, tylko mylc o niej i wkadajc w sam jej
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rodek ca swoj uwag. Sprawd, czy jest cakowicie skupiony na swojej maowinie, pytajc go: „jeste tam?”.
x Sprawd, jak zrównowaony jest Twój partner, delikatnie popychajc jego rami. Pchnij go w rami od przodu, prosto
w jego stron (rysunek 10.1). Odkryjesz, e najlejszy dotyk
wystarczy, by wytrci go z równowagi. Cofnie si, stanie si
niestabilny, zacznie si chwia lub nawet upadnie. Kiedy jest
cakowicie skupiony na swej prawej maowinie, z atwoci
straci równowag.

Rysunek 10.1
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x Nastpnie powiedz partnerowi: „Wyobra sobie wielk kul lub
pik energii w okolicy twojego brzucha, w samym centrum
swojego ciaa, zaraz pod ppkiem. Teraz skup si cakowicie
na tej okolicy”. Wtedy „zmieni bieg” swojej uwagi na niszy,
skieruje j do miejsca pod ppkiem, które w rónych sztukach walki jest nazywane centrum energii lub centrum mocy.
W T’ai Chi1 jest nim tan tien2, w jodze  hara; wiele jest
nazw na to miejsce w rodku Twojego ciaa, 10 centymetrów
pod ppkiem. Zapytaj ponownie: „Jeste tam?”.
x Wykonaj ponownie ten sam test. Popchnij jego rami i zauwa rónic. Na rysunku 10.2 w rzeczywistoci pchamy duo mocniej, ale partner Davida w dalszym cigu utrzymuje
równowag. Chocia jego ramiona cofaj si, ciao wygina si
sprycie. Po zwolnieniu nacisku ramiona powracajca miejsce. Tym razem jest bardziej elastyczny.

Zmieniaj si z partnerem w trakcie wicze. Zwró uwag na to, co
si dzieje, kiedy zmieniasz miejsce skupienia swojej energii z maowiny usznej na brzuch lub centrum ciaa.

Podsumowanie
Kiedy ludzie wykonuj to wiczenie, zauwaaj, e ich równowaga
jest zupenie inna jako rezultat przeniesienia ich uwagi umysowej
do brzucha. Teraz rzecz wyglda nastpujco.
x Jeeli wci skupiasz uwag na swoim centrum, kiedy prezentujesz, bdziesz zrównowaony nie tylko fizycznie, ale równie pod innymi wzgldami.
1

T’ai Chi  chiska koncepcja filozoficzna zwizana z konfucjanizmem oraz
taoizmem, tumaczona jako „najwysza ostateczno ”. T’aj chi to nazwa stanu
wszechwiata, w którym doszo do podziau na yin i yang; jest przeciwiestwem
wu chi, stanu sprzed tego podziau  przyp. tum.

2

Tumaczone te jako pole energetyczne  przyp. tum.
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Rysunek 10.2

Na przykad, jeeli w trakcie prezentacji kto zada Ci trudne pytanie albo jeeli kto z widowni przerwa Ci przemówienie, lub te jakie inne zakócenie wytrcio Ci z równowagi, to powodem tego
zachwiania równowagi jest przeniesienie Twojej uwagi ze wspomnianego centrum na osob zadajc owo trudne pytanie lub na jakie inne zakócenie. Poniewa stracie wewntrzn równowag,
stracie te Twoj równowag fizyczn. By moe przyczyn tego,
e nie moge wymyli odpowiedzi lub nie wiedziae, jak obej
si z tym, który Ci przeszkodzi, byo to, e nie bye ju zrównowaony fizycznie i psychicznie.
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Kiedy zauwaysz, e tracisz równowag, po prostu ponownie skup
uwag na swoim centrum. Wró do fazy szkolenia, odzyskaj równowag, kontroluj swój oddech, zanim zrobisz cokolwiek innego. Dobrze
jest zrobi sobie przerw i pozwoli publicznoci, aby poczekaa na
Ciebie. Odpowiedz na pytania i przywró równowag w grupie, dopiero jak sam w peni odzyskasz równowag i koncentracj. To wszystko
moe wydarzy si bardzo szybko, mowa o zaledwie kilku sekundach.

wiczenie 13: Pokrmy si raz jeszcze…
To wiczenie równie ilustruje, e umiejscowienie przez Ciebie uwagi
w danym miejscu wpywa na Twoje ciao. Moesz je wykona sam,
ale atwiej zrobi to z partnerem.
x Sta za partnerem i powiedz: „Unie wyprostowane rami
przed sob. Teraz, trzymajc rami wyprostowane, przekr
górn cz ciaa (od pasa w gór), krcc w prawo tak daleko, jak to moliwe, i zachowujc jednoczenie równowag”.
Kiedy Twój partner bdzie si skrca, zaznacz miejsce najwikszej rotacji, stajc w miejscu, gdzie jego rami przestao
si porusza (rysunek 10.3).
x A teraz powiedz partnerowi: „Powró teraz do pozycji wyjciowej. Chciabym te, by wyobrazi sobie, e skrcasz si
raz jeszcze, bdzie to tylko wizualizacja. A teraz wyobra sobie obrót o wiele gbszy”. W swojej wyobrani moesz obróci si o cae 360 stopni, a nawet wicej! Nie ma adnych fizycznych ogranicze dla Twojej fantazji. Jeeli ogldae
kreskówki albo filmy takie jak Egzorcysta, to wiesz, e w filmach nie ma rzeczy niemoliwych!
x Popro partnera, aby powtórzy t wizualizacj w swojej wyobrani par razy a do momentu, gdy bdzie móg w peni i bez
przeszkód wyobrazi sobie obrót o wiele dalszy. Kiedy to zrobi,
powiesz: „Teraz przekr si fizycznie w rzeczywistoci. Skr
swoje ciao i zwró uwag, jak daleko tym razem powdruje
twoje rami”.
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Rysunek 10.3

Jak daleko zajdzie jego rami podczas nastpnego obrotu (rysunek 10.4)?
Wykonaj teraz ten eksperyment ze swoim partnerem i zwró uwag
na to, co si dzieje, gdy najpierw wykona wizualizacj.

Energia idzie za myl
Oto inny przykad energii podajcej za myl. Rezultatem wyobraenia danej czynnoci przed jej wykonaniem jest to, e rami obraca si dalej. Elastyczno w Twoim umyle pokazuje wiksz elastyczno w ciele, co z kolei wskazuje na to, e Twój umys i ciao s
nierozerwalnie powizane; s raczej jednym systemem, nie za dwoma
osobnymi ukadami.
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Rysunek 10.4

Moesz chcie eksperymentowa z innymi aspektami wiadomego
kierowania swoj uwag. Na przykad, co by si stao, gdyby wykorzysta wiedz pync z wiczenia 12. w tym wiczeniu? Umiejscowienie uwagi w swoim centrum i póniej w Twoim umyle, w którym widzisz siebie skrcajcego si gboko, sprawia, e Twoje ciao
moe take obróci si bardziej ni poprzednim razem. Spróbuj
zrobi to sam i zobaczy , co si wydarzy.
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wiczenie 14: Nieugite rami
W wiczeniu NR Twój partner powinien mie ten sam wzrost co Ty
i dysponowa podobn si fizyczn.
Wykonaj nastpujce czynnoci:
x Sta naprzeciw partnera na odlego ramienia. Poó swoje
prawe rami na lewym ramieniu partnera. Jeeli jeste praworczny, uyj prawego ramienia; jeeli jeste leworczny, posu si ramieniem lewym. Oprzyj ty nadgarstka na ramieniu
partnera; okie winien by skierowany ku doowi, aby móg
ugi si pod naporem.
x Zacinij pi .
x Popro partnera, by obiema rkami cisn Twój staw okciowy.
x Twój partner uywa wasnej siy fizycznej i cignie rce w dó,
by zgi Twoje rami. Natomiast Ty opierasz si temu, uywajc swej siy fizycznej po to, by utrzyma rami wyprostowane (rysunek 10.5).
x Kiedy chcesz utrzyma wyprostowane rami, zwró uwag,
e wymaga to wielkiego wysiku.

Kiedy za penisz funkcj osoby zginajcej rami, zobacz, jak duej
siy potrzebujesz, by zgi rami drugiej osoby.
W wiczeniu NR zwykle udaje si zgi rami w okciu na skutek
uytej siy. Jest to zwizane ze sposobem, w jaki dziaaj dwignie
w ramieniu. Kiedy uyta przez partnera sia jest podobna do Twojej,
nie jeste w stanie utrzyma wyprostowanego ramienia jedynie za
pomoc siy mini.
A teraz zrób to samo. Wyobra sobie przy tym, e masz w ciele kul
energetyczn.
x Tym razem Twoja rka z doni, która spoczywa na ramieniu
partnera, jest otwarta, a palce s wyprostowane.
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Rysunek 10.5

x Wyobra sobie, e tworzysz energi w swoim centrum, czyli
tam, gdzie znajduje si Twój brzuch. Ujrzyj energi, która pynie w gór Twojego ciaa, pynie przez ramiona i wzdu rk,
wypywajc przez czubki Twoich palców. Wyobra sobie, e
energia, która pynie z rozwartych palców Twojej otwartej
doni, rozchodzi si w nieskoczono .
x Jeeli chcesz, moesz widzie t energi w postaci biaego
wiata, które wydobywa si z koniuszków palców i kieruje si
w najbardziej odlege obszary wszechwiata.
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x Gdy ta wizualizacja stanie si wyrana i bdzie trwa w Twoim
umyle, powiedz partnerowi, by ponownie wygi Twoje rami. Obserwuj, co dzieje si tym razem (rysunek 10.6).

Rysunek 10.6

Teraz wykonaj z partnerem obie czci wiczenia NR i zwró uwag
na to, co si wydarzy wskutek przesunicia Twojej uwagi.

Podsumowanie
Najpierw Twoje rami ugina si pod naciskiem. Potem nikt nie potrafi ugi Twojej rki nawet wtedy, gdy wkada w to duo wysiku.
Pozostaje ona wyprostowania nie dlatego, e nagle pojawio si w niej
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wicej mini, i nie dlatego, e Twój partner si zmczy. Dzieje si
tak dziki wizualizacji przepywu energii. Twoja fizjologia te jest
wtedy zupenie inna  pozbawiona napi i stresów, co bynajmniej
nie jest tosame z posugiwaniem si si fizyczn.
Kiedy jeste osob wytwarzajc nacisk, dostrzegasz, e prawdopodobnie Twój partner bardzo si wysila i napina. Na jego twarzy widoczny jest wysiek, który wkada w opór. Za drugim razem widzisz,
e i twarz, i reszta ciaa jest znacznie spokojniejsza i zrelaksowana.
Rozumiesz wtedy, e wysilanie si i napinanie nie s Twojemu partnerowi potrzebne.
Moe chciaby poeksperymentowa z innymi metodami. Moe si
wówczas okaza , e jeste bardziej stabilny, kiedy Twoja energia
mocno czy Ci z ziemi. Wyobra sobie, e zapuszczasz korzenie
a do rodka Ziemi i czysz si z ca jej energi.
W pierwszej czci wiczenia NR zdae sobie spraw, e wtedy, gdy
opierasz si partnerowi cigncemu w dó Twoje rami, masz wraenie, e Twoje ciao unosi si nad ziemi. Póniej przeciwdziaasz
temu, przenoszc swoj uwag na stopy. Czujesz si tak, jakby zapuci korzenie. „Uziemiajc” si, która na Ciebie dziaa, sprawiasz,
e traci ona wpyw na Twoje ciao. Natomiast Twoje rami staje si
sztywne, a Ty zachowujesz równowag. To co zupenie innego ni
opieranie si cudzej sile przy uyciu j wasnej tylko siy fizycznej.
Ludzie wykonujcy to wiczenie martwi si, e mog wyczerpa
pokady swej energii. Jeeli Ciebie te to dotyczy, po prostu wyobra sobie energi przybywajc spoza Twojego ciaa, na przykad
gboko spod ziemi, ze soca, z nieba czy z innych tylko Tobie
znanych obszarów.
Jeszcze inni obawiaj si, e ich energia moe zagin lub ulec rozproszeniu. Dlatego te nie do koca wizualizuj wypywanie energii
z palców, a wcale nie wizualizuj jej dalekiej wdrówki, a ju na pewno
nie za bezkresny horyzont. Jednak hamujc przepyw energii, moesz poczu , e rami si wypenia lub staje si przekrwione wskutek niedronoci bd ogranicze w przepywie energii.
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Wzmacnianie energii
By moe zastanawiasz si nad tym:
x Jak moesz si upewni , e masz wystarczajco duo energii?
x Jak moesz wytworzy wiksze zapasy energii?
x Jak moesz doj do innych róde energii, tak aby nie zuywa
cakowicie swej wasnej?

Jeeli tak, to powiniene wiedzie , jak zgromadzi wiksze rezerwy
energii i jak pozyska j z innych miejsc.
Czsto prowadzimy dusze treningi. Trwaj one siedem albo szesnacie dni i nastpuj jeden po drugim. Bywamy wic na scenie a
36 dni z parodniow przerw w rodku. Kadego dnia moemy szkoli
od 10:00 do 20:00. Ludzie czasem pytaj: „Skd bierzecie ca sw
energi? A ja siedz tylko wród publicznoci i czuj si zmczony.
A wy jestecie tam na górze z mnóstwem energii i robicie swoje”.
Praca na scenie przez 200 dni w roku wymaga wiele energii, wic
musimy by pewni, e mamy wystarczajce jej iloci. Uycie technik tu opisanych sprawia, e o 8:00 wieczorem zostaje Ci jeszcze
niewykorzystana energia. Nasi uczniowie, którzy opanowali te techniki,
mówi nam, e pod koniec dnia te maj wicej energii. Nawet po
36 dniach treningu zawsze mamy wicej energii, ni mielimy w chwili
rozpoczcia pracy. Oznacza to, e moemy dalej cieszy si yciem.
Wane, by ludzie czerpali rado nie tylko z pracy i kariery, ale take z innych zaj .
Wiksza ilo energii, tzn. siy yciowej, pozwoli nam bardziej cieszy si yciem i czerpa z niego niemao przyjemnoci i satysfakcji.
To wicej ni tylko sia niezbdna do prowadzenia prezentacji i szkole. Moesz mie mnóstwo energii w rónych okolicznociach i o kadej porze. Nawet wtedy, gdy pracujesz z klientami, których kolejno
przyjmujesz. (Czyni tak wielu terapeutów, lekarzy czy prawników
i uwaaj to za wyczerpujce). Moesz nauczy si wytworzy rezerwy
energii. Kady z nas jest zaabsorbowany praktyk terapeutyczn.
Czsto przyjmujemy klientów czy pacjentów przez dziesi godzin
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dziennie bez przerwy i na finiszu czujemy si naenergetyzowani dziki
zastosowaniu przedstawionych wanie technik energetycznych.
Wszystko jest energi
Skd zatem bierze si energia? Waciwie wszystko we wszechwiecie
jest energi: jestemy z niej zbudowani, dziki niej trwamy. Wszystkie
ywe istoty maj energi biologiczn, któr niektórzy nazywaj si
yciow. Nierzadko takie mylenie definiowane jest jako korzystanie
z naszej energii umysowej. Jak wic zaczerpn tej energii, by mona
j byo potem wykorzysta ?
Signe ju po ni do swego wntrza, kiedy skupiae uwag. Udao
Ci si, wic zacze kierowa energi przez ramiona i poczue, e
miaa ona gboki wpyw na Twoje ciao. Uye energii ze swych wewntrznych pokadów. Kiedy uwiadomisz sobie ilo tej wewntrznej
energii, zrozumiesz, e moesz skupi j w okrelonym kierunku
i w danym celu, nadajc jej podane cechy.
Huna3 i energia
Zwikszasz energi w swoim ciele dziki czemu, co wszyscy robimy przez cae ycie, ale niewielu z nas nauczyo si, jak robi to poprawnie  przez oddychanie.
3

Huna to nazwa nadana przez Maxa Freedoma Longa opracowanej przez niego
wersji dawnych wierze hawajskich. W celu bliszego ich poznania i wyjanienia
Freedom spdzi znaczn cz ycia na poszukiwaniach specyficznego jzyka owej wiedzy magicznej. W 1945 r. ufundowa on „Huna Fellowship”, a od
roku 1948 zacz publikowa seri ksiek na ten temat. Opisuje w nich wiele
przypadków praktycznego wykorzystania Huny, jak te pokazuje, w jaki sposób
mona si nauczy czci magicznych praktyk. Antropolodzy, historycy i eksperci
kultury polinezyjskiej zaliczaj zwykle Hun do nowych ruchów spirytualistyczno-religijnych, które stay si modne na fali New Age. W ramach Huny
istnieje rodzaj systemu opisowej psychologii czowieka, który przypomina
psychoanaliz. Zgodnie z jego zaoeniami czowiek skada si z ku (serce, ciao,
podwiadomo ), lono (umys lub wiadomo ) i kane (duch lub Nadwiadomo ).
Huna uczy czowieka, jak zachowa harmoni midzy nimi — przyp. tum.
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W Huna, staroytnej nauce Hawajczyków, dowiadujemy si, e byli
oni bardzo zainteresowani energi i osobistymi poziomami energetycznymi. W ich przekonaniu to, e kto psychicznie lub fizycznie
czuje si le, jest spowodowane brakiem energii. Jej przekazanie
miao poprawi jego stan. Jednym ze sposobów zdobycia potrzebnej
iloci energii byo oddychanie  oddychanie w sposób szczególny.
Pobierasz równie energi z poywieniem. Zdajemy sobie z tego
spraw, jednak czsto nie bierzemy pod uwag naszych zachowa
i przyzwyczaje ywieniowych. Nasza kultura kwitnie: mamy do czynienia z dietami, z tzw. zdrow ywnoci. Dostpne s najprzeróniejsze diety. Wszyscy znamy podstawowe zasady ywieniowe. Wiemy,
jak naley si zdrowo odywia , a mimo to rzadko kiedy rozwaamy
skutki spoywanych pokarmów w naszym poziomie energetycznym.
Kto kiedy zapyta: „Czy nie wydano nigdy ksiki o hawajskiej
diecie Huna?”. Odpowiedzielimy: „Nie sdzimy, by ksika o diecie
Huna dobrze si sprzedaa. Pewnie nie daoby si nawet znale wydawcy”. Wszystko dlatego, e staroytne hawajskie wskazówki dietetyczne brzmiayby:
x Jeeli po zjedzeniu czego masz mniej energii ni przed jedzeniem, nie jedz tego wicej.
x Jeeli po zjedzeniu czego masz wicej energii ni przed zjedzeniem, jedz tego wicej.

Cho nie brzmi to zbyt zachcajco, kryje w sobie prawdziw mdro .
Istotna cz zdrowego ywienia wie si z tym, jak czujemy si po
jedzeniu, gdy wemiemy pod uwag poziom naszej energii. Pomyl
o potrawach, które sprawiaj, e po ich zjedzeniu czujesz si ospay
albo nawet zasypiasz. Ale s te i takie, po których zjedzeniu stajesz
si bardzo czujny, bardziej rzeki i peen energii. Jeeli nigdy nie
odczuwasz zwikszania si wasnej energii, przyjrzyj si swej diecie!
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Hawajczycy powiedzieliby równie:
x „Jeeli zachowujesz si w szczególny sposób lub wykonujesz
okrelon czynno , a na koniec masz mniej energii, przesta
to robi ”.
x „Jeeli zachowujesz si lub wykonujesz jak czynno w sposób szczególny, co skutkuje zwikszeniem Twojej energii,
rób to czciej i duej”.

„Jeeli chcesz by pewny, e wzmacniasz swoj energi, e zawsze
chcesz utrzyma jej wysoki poziom i mie j przez cay czas, to
sprawd swoje oddychanie, jedzenie i zachowanie. Wtedy stale bdziesz mie wicej energii, ni kiedykolwiek bdziesz potrzebowa”.
Zaczlimy analizowa oddychanie jako krok 4. treningu Pranayam.
Zwikszenie Twojej energii pojawia si wraz z oddychaniem w pewien szczególny sposób. Bdziesz oddycha w stosunku wydechów
do wdechów wynoszcym dwa do jednego. Inaczej mówic, bdziesz
wydycha przynajmniej dwa razy duej ni wdycha. Hawajczycy
nazywali ten rodzaj oddychania oddechem Ha. Oddychajc w ten
sposób, a w szczególnoci oddychajc przepon, która znajduje si
na dnie Twojej klatki piersiowej, zwikszasz ilo energii we wasnym
ciele. Gdy oddychasz przeponowo, widzisz, jak Twój brzuch podnosi
si i opada. Jest to jeden ze sposobów sprawdzania, czy rzeczywicie
tak wanie oddychasz. By sprawdzi , w jaki sposób oddychasz, poó
rk na brzuchu pod ebrami i oddychaj tak, by rka si poruszaa.

wiczenie 15: Oddychanie Ha
Zróbmy par oddechów Ha. Bdzie atwiej, gdy staniesz twardo
obiema stopami na pododze. Zdejmij wic buty i rozstaw nogi na
szeroko ramion, z ciarem rozoonym po równo na kad nog
po to, by utrzyma równowag.
Wykonywanie oddychania Ha:
Zrób gboki wdech przez nos.
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Kiedy oddychasz w ten sposób, Twój brzuch powinien si unie .
Moesz pooy na nim rk, by kontrolowa rytm oddechu. Kiedy
wcigasz powietrze, Twoje puca si wypeniaj, przepona si obnia,
a brzuch unosi.
Kiedy wydychasz powietrze, Twoja przepona wraca w gór, Twój
brzuch za opada.
Zrób wic kolejny gboki wdech przez nos…
Wypu powietrze przez usta: ha-ah… faktycznie wydajc dwik
ha-ah.
I znowu, wdech… i wydech: Ha-ah…
i znowu, wdech… i wydech: Ha-ah…
i znowu, wdech… i wydech: Ha-ah…
Twoja energia zwikszy si dziki zaledwie kilku takim oddechom.
Ludzie czsto mówi o pewnych wewntrznych zmianach, takich
jak poczucie lekkoci czy relaksu.
Zawsze gdy praktykujcy hawajsk Hun czy Kahun mieli zrobi
cokolwiek razem  a byli dobrze znani ze swoich osigni w leczeniu, tak z zakresu fizjologii, jak i psychologii  pierwsz czynnoci, jak wykonywali, byo wspólne oddychanie, czasem przez
sze godzin bez ustanku. Moesz sobie wyobrazi , jak duo energii
mogli czerpa z tego wiczenia!
Ty nie musisz wiczy przez pene sze godzin, aby mie mnóstwo
energii na cay dzie. Skorzystasz, gdy bdziesz wiczy tylko przez
kilka minut. Wystarczy 20 lub krócej wedug Twojego wasnego
uznania.
W czasie treningu oddychania Ha bdziemy czy oddychanie z pewnymi hawajskimi technikami wizualizacji. Bdziemy równie przemieszcza energi dookoa nas, skupia j, kierowa w okrelone
miejsca i nadawa wybrane cechy teje energii.
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Charyzma
Jednym z rezultatów oddychania Ha jest wzrost charyzmy osobistej.
Pewnie jeste zdania, e charyzma jest czym, co czowiek ma albo
nie ma. Co zatem rozumiemy przez charyzm? Moge spotka osob, która sprawia, e pomylae: „Jest co w tym czowieku, jaka
aura wokó niego, osobisty magnetyzm”. To wanie charyzma. Gdy
tylko stajesz przy nim, jeste wiadomy jego obecnoci w sposób
prawie e namacalny. Kiedy wchodzi do pokoju, wydaje Ci si, e by
ju w nim duchem kilka sekund przed ciaem. Czy spotkae kiedy
kogo takiego?
Naprawd moesz zwikszy swoj osobist charyzm dziki sztuce
waciwego oddychania. Mona si tego nauczy . To, co nazywasz
magnetyzmem, aur albo charyzm, bierze si z posiadania wikszej
iloci takiej wanie energii, o której ju mówilimy. Zwikszajc
ilo energii, któr masz w swoim ciele, i przenoszc j z wntrza
ciaa do przestrzeni wokó siebie, zwikszasz tym samym swój wasny magnetyzm.
Prawdopodobnie dowiadczye tej energii wypywajcej z ludzi.
Czy miae kiedy wraenie, e kto za Tob wpatruje si w Ciebie?
Moe czue, e jego oczy wwiercay si w Twoje plecy. Przypuszczalnie pragne si odwróci i popatrze prosto na niego. Czue si
tak, jakby ju wiedzia, gdzie on jest. Skd zatem wiedziae, kto na
Ciebie patrzy? Co kazao Ci sdzi , e patrzy na Ciebie?
Gdy zaczynasz powica komu duo uwagi, Twoja energia poda
za tym kim i osoba, na której si skupiasz, niewiadomie j odbiera.
Czuje, e kto na ni patrzy, i dlatego odwraca gow. Jej podwiadomo ju wie, gdzie jest ródo tej uwagi, wic patrzy prosto na
Ciebie. To proces podobny do wystawiania wasnej energii, zwikszajcy charyzm lub magnetyzm osobisty. Rónica polega na tym,
e masz wtedy wicej dostpnej energii i kierujesz swoj uwag na
wiksz przestrze dookoa siebie. Twoja energia si rozprzestrzenia, a ludzie staj si jej wiadomi.
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wiczenie 16: Oddychanie energetyczne
Aby wykona to wiczenie oddechowe i zbada rozprzestrzenianie
si energii, musisz przyj pozycj stojc. Bdziesz te wykonywa
róne ruchy oddechowe, by rozprowadzi energi dookoa. Znajd
wic przestrze, w której z atwoci bdziesz si porusza. Byoby
nawet lepiej, gdyby zrobi to na dworze. Gdziekolwiek staniesz,
pamitaj, e dobrze by byo, gdyby mia przed sob woln przestrze, poniewa musisz patrze w dal.
Zanim zaczniesz wiczy , ustaw si przed grup w taki sposób, by moga ona oglda Ci za pomoc widzenia obwodowego. Najpierw jednak przestudiuj ruchy z zaczonych fotografii (rysunki 10.7 – 10.8).

Rysunek 10.7
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Rysunek 10.8

Wykonaj nastpujce czynnoci:
x Zdejmij buty, eby mie wikszy kontakt z podoem.
x Stojc na pododze, przesu jedn stop o krok przed drug.
Rozó swój ciar na obie stopy. Rozlunij kolana, tak aby si
lekko ugiy. Nastpnie skup swoj uwag na wasnym centrum,
które znajduje si zaraz pod ppkiem. Uczy tak, aby móg
póniej obniy swój rodek cikoci. Kiedy to robisz, Twoje
ciao lekko si zapada. Moe widziae kiedy w parku ludzi,
którzy uprawiaj t’ai chi, staroytne chiskie medytacyjne wiczenia ruchowe. Ten ruch pochodzi wanie z t’ai chi. Natknlimy si na ten wzór oddychania i na ruch ciaa w trakcie na-
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szych studiów nad Huna. Od tego czasu odkrylimy, e w Huna
jest wiele analogii nie tylko do t’ai chi, ale take do jogi.
x Patrzc prosto przed siebie, wycignij obie rce, tak aby mia
przed sob donie. Pochyl si do przodu (rysunek 10.7). We
gboki wdech przez nos, jednoczenie przycigajc do siebie
energi. Wyobra sobie, e cigniesz energi obiema rkami,
chwytasz lekko, a póniej przykadasz pi do piersi. Gdy to
robisz, Twój ciar w naturalny sposób przesuwa si na tyln
nog. Wyobra sobie, e energia wpywa do Twojego wntrza
i wypenia Tw klatk piersiow.
x Nastpnie wykonaj wydech ustami i wyobra sobie energi,
jaka wypenia Twoje ciao i rozprzestrzenia si te wokó
Ciebie. W tym samym czasie pchnij donie do przodu, rozszerzajc pole energetyczne przed sob. Dziki temu odruchowo przerzucisz ciar ciaa na przedni nog (rysunek 10.8).
Na koniec cyklu obró nadgarstki i zacinij pici. Teraz jeste ju gotowy do powtórnego wykonania wiczenia.
x Powtórz kilka razy opisany wyej cykl wdechowo-wydechowy,
aby lepiej pozna ten ukad. Z kadym wdechem wcigasz energi do klatki piersiowej, przechowujc energi wewntrz ciaa,
z kadym wydechem rozszerzasz za pole energetyczne dookoa siebie, wypychajc rce i pochylajc si lekko do przodu.

OK. Odpocznij chwil. Proponujemy, by wykonywa przedstawiony ju cykl oddechowy okoo 20 minut lub tak dugo, jak Ci to bdzie
pasowao. Aby czu si swobodnie, dowolnie zmieniaj pozycje nóg
 trzymaj z przodu t nog, gdy tylko poczujesz tak potrzeb. I kiedy
znów bdziesz gotów, sta w pozycji wyjciowej i zacznij ponownie
cykl oddechowy, by jeszcze zwikszy wasn energi.
A teraz wicz oddychanie Ha od 5 do 20 minut.
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Podsumowanie
Bdziesz si czu inaczej, gdy zaczniesz wykonywa wiczenie, które
nazwalimy oddychaniem energetycznym. Oddychaj w ten sposób
codziennie lub zawsze wtedy, gdy chcesz wzmocni swoj energi.
Nie musisz tego robi przez 20 minut. Wystarczy pi minut rano
i pi wieczorem, co da Ci o wiele wicej energii, ni masz jej w tej
chwili. Po wiczeniach czujesz, e to wanie ta energia budzi Ci
rano, a wieczorem relaksuje przed snem.
Radzimy Ci, by w czasie przygotowa do prezentacji wiczy oddychanie energetyczne przynajmniej przez dziesi minut. Moesz to
robi tu przed zejciem do sali, w której odbywaj si zajcia. Jeli
natomiast musisz dojecha na szkolenie samochodem, wykonaj to wiczenie rano, gdy si tylko przebudzisz. Dziesi minut wicze oddechowych przed wygoszeniem prezentacji dobrze Ci zrobi. Kiedy
bdziesz ju mia potrzebn ilo energii, zauwaysz, e na skutek
jej przepywu wszystko dzieje si niejako bez wysiku.
Jeeli nie jeste przyzwyczajony do takiego sposobu oddychania, to
najpierw mocno odczujesz rezultaty wzmacniania si energii w Twoim
ciele. Moesz poczu , e zaczyna Ci si krci w gowie. Oznacza
to, e wytwarzasz w swojej gowie za duo energii. Wtedy wystarczy,
e przesuniesz energi w dó swojego ciaa, do brzucha, w obszar
Twojego wasnego centrum.
I dalej, jeeli nie jeste przyzwyczajony do wspomnianych wicze
fizycznych i utrzymywania mini w odpowiedniej pozycji przez
dugi czas, moesz poczu drenie w nogach, dowiadczy bólu w stawach lub rozpozna inne dolegliwoci. Gdy wic w pewnym momencie le si poczujesz, sta po prostu w skupieniu i nic nie rób.
Stój tak dugo, a wrócisz do równowagi, i wtedy ponownie zajmij
si wiczeniami oddechowymi. Im czciej bdziesz je wykonywa,
tym stan si one atwiejsze.
Proponujemy, aby zacz wiczy , stojc. W ten sposób nauczysz
si oddycha caym ciaem. Kiedy ju przyzwyczaisz si do wyko-
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nywania wicze na stojco, moesz dowolnie zmienia swoj pozycj.
Moesz nawet oddycha w sposób dla siebie podany, czyli siedzc,
i najprawdopodobniej bdziesz oddycha energetycznie w czasie
medytacji. Kiedy wic siedzisz, upewnij si, e Twoje obie stopy spoczywaj pasko na pododze, a Twój krgosup jest wyprostowany.
W trakcie prezentacji wolimy sta i wykonywa ruchy, poniewa wtedy
energia kry dookoa. Ruch fizyczny pomaga w przepywie energii.
Poza tym moesz nada podane cechy energii, któr wysyasz.
Pomyl równie o tym, jak atmosfer chciaby stworzy w przestrzeni wokó siebie. Moesz zrobi wszystko, co zechcesz. Stworzysz
atmosfer ciekawoci, bezpieczestwa, zabawy i radoci albo dopasujesz atmosfer do szkolenia czy prezentacji. Wystarczy, e wyobrazisz sobie nadawanie danej cechy energii, któr emitujesz.
Z kadym wydechem wypeniaj t energi pomieszczenie, w którym
si znajdujesz. Okae si to dla Ciebie atwe, gdy nadasz energii
kolor i dwik. Póniej wypychaj j w taki sposób, e kady, kto jest
z Tob w pomieszczeniu, wchodzi w kontakt z Twoj energi. Wówczas zauwaysz, e wszyscy bd zaciekawieni, doznaj radoci i poczucia bezpieczestwa. Nabior te ochoty do zabawy.
Wykorzystanie energii w grupie
Nastpne wiczenie dotyczy energii grupowej. Naley pamita
o wanej sprawie, a mianowicie o tym, e:
x energia poda za uwag.

Gdziekolwiek kierujesz swoj uwag, tam pynie Twoja energia.
Kiedy wic skupiasz swoj uwag na czym lub na kim, Twoja energia
przenosi si do danego miejsca lub danej osoby.
W dowiadczeniu, do którego wczeniej Ci zachcalimy, zauwaye, e kiedy kto patrzy na Ciebie z tyu, Ty si odwracae, poniewa on wpatrywa si w Ciebie. Dlatego wiedziae, e powica
Ci swoj uwag. Innymi sowy, czonkowie grupy wiedz, e koncentrujesz si na nich, bo wiadomie lub niewiadomie odbieraj Twoj
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energi, a ta pynie w ich kierunku, poniewa j czuj, odbieraj
i akceptuj. Dlatego te jednym z najszybszych sposobów nawizania
kontaktu z dowoln grup jest wytworzenie takiego wanie przepywu energii, a to z kolei umoliwi Ci szybkie nawizanie kontaktu
z ludmi.

wiczenie 17: Kontakt z energi grupow
Zbli si do grupy i posad j wzdu uku przed Tob, tak jak to widzisz na rysunku 10.9. Zajmij pozycj x.

Rysunek 10.9

Wykonaj nastpujce czynnoci:
x Wejd w rol trenera.
x Wyobra sobie swoj energi i wypchnij j tak, aby ogarna
wszystkie osoby w danym miejscu. Zlokalizuj j zaraz za grup i wokó siebie. Wykorzystaj widzenie obwodowe tak, by
wszyscy znaleli si w jednej spójnej grupie. W ten sposób
skupiasz uwag na kadym czonku grupy, a Twoja energia
pynie do kadego z nich w tym samym momencie.
x Przycignij w wyobrani fragment pola energetycznego, a potem obejmij ca grup piercieniem energii i lekko go zacinij.
x Gdy tylko poczujesz wi lub energi pync od osoby z przodu, podnie rk do góry (podobnie jak w wiczeniu Nawizywanie wizi). Jeeli za poczujesz, e energia znika,
opu rk.
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x Jako prezenter zadbaj o to, by wszystkie rce byy w górze
w tym samym czasie. Dziki temu poczysz si z grup w sposób energetyczny. Zwró uwag na rónice pomidzy wiczeniem obecnym a wczeniejszym, tj. Nawizywaniem wizi.

I kolejne wiczenie. Sta spokojnie przed grup, skoncentruj si, mylc i ukierunkowujc swoj energi. Moesz porusza gow i oczami,
a nawet przyjmowa róny wyraz twarzy. Tylko tyle. A zatem rozlunij si. Stój naturalnie w zrównowaonej pozycji. Nie musisz
w kóko chodzi czy krci si niespokojnie.
To ostatnie wiczenie, w którym musisz sta cicho i spokojnie. Chodzi
o to, by zrozumia, e moesz pozyska ca grup, gdy tylko stoisz
i nie wykonujesz adnych szczególnych czynnoci.
Wykonaj teraz powysze wiczenie i odkryj, jak dziaa ono w Twoim
przypadku.
Kiedy ju je wykonasz, zastanów si, czego si dowiedziae, co odkrye, jakie pytania i refleksje wywoao to wiczenie?

Podsumowanie
Ludzie czsto s zaskoczeni tym, e wiczenia dziaaj. Okazuje si
bowiem, e udaje im si pozyska prawie ca grup za pierwszym
razem. Czasami stoj przed ni, wykonuj wiczenie i widz, e
wszystkie rce id w gór. Wtedy myl: „Zaraz, zaraz, to nie moe by
prawd!”. Ale jest. Uycie opisanej przez nas techniki znakomicie to
uatwia. Jednak pamitaj, e musisz stosowa widzenie obwodowe.
Czasami wszystko, co naley zrobi , to nie pieszy si, wej w rol
trenera i pozwoli sobie na umiech. Uwierz — ciepy, swobodny
umiech jest dobrym posuniciem. Jako Twojej energii zmieni
si, kiedy si umiechniesz, poniewa zmieni si Twój stan. Mylenie jest zbyteczne. Pamitaj o sloganie: „Przesta myle . Dojd do
zmysów”. Gdy wzronie liczba czynnoci do wykonania, zabraknie
Ci czasu na mylenie. Po prostu bdziesz musia w to wej . Zostaw
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wic za sob wszystkie lki i niepokoje, a skup si na wykonywaniu
odpowiednich czynnoci. Nie myl, lecz dziaaj, a wtedy zobaczysz
efekty swoich wicze.
Dookoa stou
Ta metoda dziaa take przy stole, poniewa energia wci poda
za Twoj uwag. Jeli zatem siedzicie dookoa stou, to skup swoj
uwag na kadym siedzcym. Moe si zdarzy , e uyjesz widzenia
obwodowego, poniewa prawdopodobnie niektórzy uczestnicy bd
siedzie po Twojej lewej i prawej stronie. Gdy jednak uda Ci si
obj sw wasn wiadomoci wszystkich dookoa, osigniesz ten
sam efekt.
W sposób nieco odmienny zastosowalimy ten szczególny proces
w grupie piciuset lub szeciuset osób i uzyskalimy bardzo szybki
kontakt z 99 procentami obecnych w pomieszczeniu. Wydarzyo si
to w czasie krótszym ni pi minut. W takiej sytuacji uywaj widzenia obwodowego, poniewa nie jeste nawet w stanie zobaczy
twarzy osób, które siedz z tyu. Musisz wic kierowa tam swoje
widzenie w taki sposób, jakby by a na tyach widowni. Jeli zatem
pamitasz o tym, e Twoja energia poda za uwag, to nie jest wane,
jaki masz plan. Wane jest, e ten plan zrealizujesz. I to na pewno.
Inn istotn spraw dotyczc dotyczy przepywu Twojej energii tam,
gdzie kierujesz swoj uwag, stanowi to, e osoba, na której skupiasz uwag, nie musi nawet znajdowa si w tym samym pomieszczeniu co Ty. By moe przeye kiedy jeden z tych przypadków,
kiedy o kim pomylae, a ten kto wanie do Ciebie zadzwoni.
I to wyjania nam zjawisko podania energii za uwag. Wiadomo,
e przestrze nie jest problemem, albowiem w kategoriach energii
przestrze ma znaczenie drugorzdne.
Energia dziaa równie przez telefon. Jeeli wyobrazisz sobie, e
rzeczywicie jeste z osob, do której dzwonisz, na której skupiasz
sw uwag, to prawdopodobnie ta osoba odczuje Twoj obecno
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i poczuje si tak, jakby niemal by z ni w tym samym pokoju. Gdy
wic rozmawiasz przez telefon, zobacz swego rozmówc i umie
wasn wiadomo w pokoju, w którym si on znajduje. Nie ma tu
znaczenia fakt, e nigdy wczeniej go nie widziae. Spróbuj zgadn ,
jak wyglda. Wyobra sobie równie, e Wasza rozmowa jest rozmow
bezporedni, czyli twarz w twarz. I na pewno Twój rozmówca obdarzy Ci tak du uwag, e trudno bdzie Ci to poj . Dziki temu nawizanie dobrych wzajemnych stosunków okae si atwe.
Dostosuj i dopasuj t technik do danego kontekstu, odpowiednio j
modyfikujc. Przedstawione zjawisko zadziaa w kadej grupie i niezalenie od jej liczebnoci, a take w kadym rodowisku i niezalenie od dzielcej Was odlegoci. Dziki temu dowiadczysz gbokiej wizi z widzami. Widzami, którzy odpac Ci tak sam gbok
uwag. To pozwala wierzy , e Twoja wiadomo do nich dotrze. Jeli
natomiast nie nawiesz dobrego i silnego kontaktu z publicznoci,
to moe si wówczas okaza , e marnujesz swój drogocenny czas.

