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Wykorzystaj potęgę programowania neurolingwistycznego
• Poznaj znaczenie umiejętnej motywacji
• Naucz się rozmawiać z ludźmi
• Osiągnij maksimum swoich możliwoœci
Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to technika, dzięki której można dokonać
ogromnej przemiany swojej osobowoœci. Stosując ją, osiągniemy to, co chcemy. Dzięki
NLP w krótkim czasie można załagodzić osobiste lęki, wyzwolić w sobie bardziej
pozytywne uczucia, zmienić wieloletnie nawyki, rozwiązać wewnętrzne konflikty
i zbudować nowe przekonania. NLP jest wykorzystywane podczas szkoleń menedżerów,
sportowców, lekarzy i wszystkich innych osób, u których sposób reagowania na
trudnoœci może mieć wpływ na ich życie, pracę i osiągane w niej wyniki.
„NLP. Nowa technika osiągania sukcesów” to książka, dzięki której poznasz
najskuteczniejsze metody programowania neurolingwistycznego. Dowiesz się,
jak działa Twój mózg. Nauczysz się dokonywać zmian w swojej osobowoœci.
Przeczytasz o różnych technikach NLP i wykorzystasz je w praktyce. Odkryjesz,
jakie cechy charakteryzują osoby osiągające najlepsze wyniki. Wykonasz ćwiczenia
prowadzące do poznania i wykorzystania tych cech. Dowiesz się, jak NLP może Ci
pomóc w szybkim opanowaniu dowolnej umiejętnoœci.
• Sposoby podnoszenia motywacji
• Odkrywanie swojej misji w życiu
• Sztuka osiągania celów
• Umiejętnoœć nawiązywania kontaktów z ludźmi
• Metody skutecznej perswazji
• Zwalczanie lęków i obaw
• Podnoszenie swojej samooceny
• Osiąganie szczytowych możliwoœci
Przekonaj się, że NLP może zmienić Twoje życie

SPIS TRECI

9

Spis treci

Rozdzia 1. Zmieniaj swój umys

13

Rozdzia 2. Co to jest NLP?
wiczenie 1. Muzyka filmowa
wiczenie 2. Obramowanie
wiczenie 3. Krg doskonaoci

27
41
43
49

Rozdzia 3. Motywowanie
wiczenie 4. Rozpoznawanie tego, co powoduje,
e dowiadczenie jest pocigajce
wiczenie 5. Zwikszanie motywacji
wiczenie 6. Generator nowego zachowania

61

Rozdzia 4. Odkrywanie swojej misji
wiczenie 7. Jeste uczniem
wiczenie 8. Odkrywanie pasji swego ycia
wiczenie 9. Rozpoznawanie na nowo
swych najgbszych wartoci i zasad
wiczenie 10. Opracowanie wizji
wiczenie 11. Szukanie okrelonego kierunku dla wizji
wiczenie 12. Dostosowanie siebie do misji
Rozdzia 5. Osiganie swoich celów
wiczenie 13. Korzystanie ze swojego ulubionego
bohatera
wiczenie 14. Odkrywanie ról indywidualnych dla misji
wiczenie 15. Odkrywanie ról zawodowych dla misji

79
82
86
89
94
100
103
109
111
113
123
129
135
137

10

N L P
wiczenie 16. Odkrywanie ról osobistych i rodzinnych
dla misji
wiczenie 17. Odkrywanie ról obywatela dla misji
wiczenie 18. Tworzenie atrakcyjnej wizji przyszoci
wiczenie 19. Opracowanie planu rozwoju
wiczenie 20. Szybka powtórka
wiczenie 21. Podejmowanie dziaania

138
140
152
153
155
156

Rozdzia 6. Budowanie kontaktu i trwaych relacji
wiczenie 22. Wczanie ludzi do Twoich celów
wiczenie 23. Ustalanie celów zwizku
wiczenie 24. Rozwijanie umiejtnoci
harmonizowania gosu

159
163
166

Rozdzia 7. Skuteczne strategie perswazji
wiczenie 25. Szukanie sygnaów spójnoci
i niespójnoci wewntrznej
wiczenie 26. Osiganie wewntrznej zgodnoci

183

Rozdzia 8. Pozbywanie si obaw i fobii
wiczenie 27. Asocjacja i dysocjacja
wiczenie 28. Ogldanie filmu od koca
wiczenie 29. Szybka technika zwalczania fobii
wiczenie 30. Przyjmowanie perspektywy innego
wiczenie 31. Neutralny obserwator

211
219
221
225
232
234

Rozdzia 9. Rozwijanie pewnoci siebie
wiczenie 32. Przeramowanie wewntrznego gosu
wiczenie 33. Od frustracji do elastycznoci

239
246
255

Rozdzia 10. Rozwijanie umiejtnoci doceniania siebie
i budowanie wiary w siebie
wiczenie 34. Rozwijanie silnej wiary w siebie
wiczenie 35. Autobiografia
wiczenie 36. Swish Pattern
wiczenie 37. Zrównowaona reakcja na krytyk

265
271
276
286
297

174

198
204

SPIS TRECI

11

Rozdzia 11. Ksztatowanie pozytywnego mylenia
wiczenie 38. Przyjcie pozytywnego nastawienia
wiczenie 39. Znajd swoj osobist lini czasu
wiczenie 40. Niszczyciel decyzji

303
319
324
326

Rozdzia 12. Osiganie szczytowych moliwoci
wiczenie 41. Swish Pattern w odzyskaniu
wewntrznej siy
wiczenie 42. „Wytaczanie szczytowych moliwoci”
wiczenie 43. Uwalnianie perspektywy
dla nieograniczonych osigni

331

21-dniowy program nieograniczonych osigni

361

S

393

OWNICZEK NLP

340
347
354

BIBLIOGRAFIA

401

BIOGRAFIE

403

SKOROWIDZ

407

ROZDZIA 3.

Motywowanie
To, co ley za nami i przed nami, jest niczym w porównaniu z tym,
co ley w nas.
— RALPH WALDO EMERSON

Znaczenie motywacji
twierdzi Anthony Robbins (konsultant w zakresie motywacji
J aki autor
bestsellerów), „dwie rzeczy motywuj ludzi do osignicia sukcesu: inspiracja i desperacja”. Po stronie inspiracji
znajduje si dr Edwin Land, wynalazca fotografii natychmiastowej i zaoyciel korporacji Polaroid. Jego maa córeczka chciaa
oglda swoje zdjcie zaraz po jego zrobieniu i zadaa ojcu pytanie, dlaczego wywoywanie zdj trwa tak dugo. To zainspirowao Landa do umieszczenia procesu wywoywania bezporednio na kliszy. Podobnie Bill Gates i Paul Allen, zaoyciele
korporacji Microsoft, zauwayli reklam komputera osobistego
w pimie Popular Mechanics i dostrzegli przyszo komputerów. Bill nawet zadzwoni do matki, by j poinformowa , e
prawdopodobnie nie bdzie do niej dzwoni przez nastpne pó
roku, poniewa bdzie zajty pisaniem programu komputerowego, który kupi IBM. Program ten znany jest nam wszystkim
pod nazw MS-DOS.
Z drugiej strony, dowodem na to, e desperacja te moe
odgrywa rol motywatora, jest lista nazwisk, na której czele
mógby znale si Anthony Robbins. Byy sprzedawca odkurzaczy i gówny prowadzcy seminarium na temat programu zdrowotnego posmakowa sukcesu finansowego, po czym pozwoli
mu si wymkn . Kiedy, myjc naczynia w wannie, stwierdzi,
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e jego ycie zostao zamknite na 37 m2 w mieszkaniu w Venice Beach w Kalifornii, to nie sukces popchn go do przodu.
Frustracja wywoana obecn sytuacj spowodowaa, e postanowi co zmieni i skorzysta z treningu NLP, co wywrócio
jego ycie do góry nogami. Innym przykadem dziaania desperacji jako motywatora jest nagradzana wieloma nagrodami aktorka Cher. Po skoczeniu czterdziestu lat przejrzaa swoje dotychczasowe osignicia yciowe i, zaniepokojona ich brakiem,
postanowia zmieni swoj przyszo . Bez wzgldu na to, czy
chodzi o naukowców, aktorów, sportowców czy biznesmenów,
motywacja w postaci pozytywnej inspiracji lub negatywnej desperacji stanowi olbrzymi rónic w yciu wielu ludzi.
Dlaczego wic niektórzy ludzie maj takie kopoty z mobilizacj? Wydawaoby si, e sukces, osignicie i spenienie najwikszych marze jest tak atrakcyjne i tak nieodparcie kuszce,
e z motywacj nie powinno by adnych problemów. Jednak
dla wielu najgorsze jest rozpoczcie. Osoby osigajce sukcesy
twierdz, e do osignicia celu potrzebuj motywacji, ale jak j
definiuj? Motywacja to nie jaka sekretna formua sprzedawana
tylko najlepszym sportowcom i motywatorom. Jest to raczej
prosta strategia umysowa, której mona si nauczy samemu;
co, co moe nam towarzyszy wtedy, gdy jest potrzebne.
W pewnych okrelonych momentach motywacja jest nam potrzebna. Róni si one od chwil, w których nie chcemy by
zmotywowani. By moe nie dla wszystkich ma to sens, ale wystarczy sobie przypomnie , e s pewne rzeczy, do których robienia mamy du motywacj, a które wcale nie s takim dobrym pomysem. S to na przykad sytuacje, w których chcemy
zje wicej czekolady lub trzeci kawaek pizzy, albo chcemy
kupi co, czego tak naprawd nie pragniemy lub nie potrzebujemy. To wanie wtedy naprawd potrzebna jest strategia odwlekania (ang. procrastination strategy). Mówic inaczej, strategia motywacyjna jest potrzebna wtedy, gdy nie chce nam si
czego zrobi, ale chcemy, eby zostao to zrobione. Chcemy
wyników, ale zbyt trudno ekscytowa si samym procesem. Jeli
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na przykad mylisz o zrobieniu prania, opaceniu rachunków
lub wyniesieniu mieci, najprawdopodobniej nie masz przyjemnoci z wykonywania tych czynnoci, ale chcesz, by zostay wykonane. Kiedy szef da raportu na biurku do poudnia, a temat
jest tak nudny, e usypia, nie masz wcale chci, by to zrobi ,
ale chcesz, by zostao to wykonane. Kiedy wiemy, e powinnimy wiczy , ale kojarzy si nam to z bólem, potem, cik harówk i strat czasu, chcemy mie to za sob. Nie zawsze chcemy
by wczani w proces wykonywania czego — chcemy tego, co
otrzymamy po jego skoczeniu. Wanie wtedy przydaje si strategia motywacji i dokadnie to moe nam da NLP.

Jak dziaa motywacja?
Istnieje kilka rónych indywidualnych stylów motywowania. Aby
odnale wasny, naley przyjrze si codziennej rutynie wstawania. Kiedy rano dzwoni budzik, czy mamroczesz do siebie:
„Och nie, chc jeszcze troch pospa ” i przestawiasz budzik, by
dzwoni za pi minut? Kiedy dzwoni ponownie, czy nie syszysz,
jak Twój wewntrzny gos mówi: „Czas wstawa ”? W Twojej
gowie mog zacz pojawia si obrazy, w których spiesznie
si ubierasz i wychodzisz z domu bez niadania. Ale óko jest
takie ciepe, kodra jest w sam raz i mylisz sobie: „Trudno, ubior
si w to, co wczoraj. Komu potrzebne jest niadanie?”. I znów
przestawiasz budzik.
Po kolejnych kilku minutach ponownie dzwoni budzik. Tym
razem Twój wewntrzny gos krzyczy: „Musisz WSTA , bo si
SPÓ NISZ i bdziesz mia prawdziwe kopoty!” Teraz Twój
mózg zacznie pokazywa Ci obrazy, jak spóniasz si do pracy
i tumaczysz przed szefem. Ale stwierdzasz, e jadc do pracy,
przydusisz troch bardziej peda gazu. I ponownie zasypiasz.
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Ale wtedy znów dzwoni budzik, a gos wrzeszczy: „CZAS
WSTAWA . MUSISZ WSTA !!!”. Tym razem pojawi si obrazy czekajcych ze zniecierpliwieniem klientów, którzy gro
wyjciem. W mylach widzisz, jak krzyczy na Ciebie Twój szef,
straszc wylaniem. A gdy ten obraz w wyobrani stanie si ju
wystarczajco duy, jasny, bliski i gony, wtedy mówisz: „No,
ju dobrze, dobrze. Wstaj”. W kocu zostae zmotywowany.
Ruszye si dziki tworzeniu scenariuszy tego, OD czego wolaby si odsun .
Istnieje take drugi rodzaj motywacji. Czy kiedykolwiek obudzie si w kurorcie, w peni wiadom tego, e jeste na wakacjach? Otwierajc oczy, zacze si zastanawia , co Ci si uda
dzisiaj zrobi . Przewijajce si w gowie wyraziste obrazy wspaniaych i zachwycajcych moliwoci wycigny Ci z óka z si
olbrzymiego magnesu. Jedyny kopot to od czego zacz . Problem ze wstawaniem z óka w ogóle si nie pojawia!
Podobnie zdarzay Ci si pewnie chwile, gdy budzie si rano
do pracy, mylc o wspaniaych rzeczach, którymi si dzisiaj
zajmiesz. Mylae wtedy o tym, jak wykonanie tych zada przybliy Ci DO tego, czego naprawd chcesz, dajc Ci wiksz
przyjemno , uczucie spenienia, kompetencji i wiary we wasne siy. Widziae wtedy siebie wykonujcego róne czynnoci
i przybliajcego si DO czekajcej nagrody. Widziae, jak ten
dzie czy si z nastpnym, prowadzc Ci DO tego, czego
naprawd pragniesz w yciu.

Odkrywanie kierunku motywacji
W NLP odkryto, e te dwa rodzaje motywacji dziaaj w zupenie odmienny sposób w rónych kierunkach i z rónymi rezultatami. Te dwa kluczowe elementy motywacji s w NLP nazywane kierunkiem motywacji. Ów kierunek moe przyblia DO
tego, co chcemy osign , lub oddala OD tego, czego nie
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chcemy. Kierunek motywacji to program umysowy, który wpywa na cae nasze ycie. Na poziomie biologicznym lub fizycznym kady ma wyksztacone obie motywacje OD i DO: uciekania od bólu, dyskomfortu i stresu oraz przybliania si DO
przyjemnoci, wygody i stanu odprenia. S to zupenie inne
sposoby motywacji i oba przydaj si w rónych sytuacjach. Bo
przecie istniej niebezpiecznie miejsca, dziaania wywoujce
cierpienie i negatywne myli, OD których warto uciec, tak samo jak istniej wspaniae miejsca, sucy pomoc i wsparciem
ludzie oraz pozytywne myli, DO których warto si przybliy .
Do pewnego stopnia kady stosuje oba kierunki, jednak, co
ciekawe, wszyscy skaniaj si do wyspecjalizowania w jednym
z nich bardziej ni w drugim. Stajemy si bardziej zmotywowani
przez obrazy sukcesu, przyjemnoci i zysku lub wizje niepowodze, bólu i straty.
Badania NLP odkryy, e ludzie maj tendencj do stosowania tego samego umysowego programu motywacji do przerónych niepodobnych do siebie sytuacji. Jeli na przykad nie wstaniesz rano, póki nie zobaczysz w wyobrani obrazu swojego
szefa, który grozi wyrzuceniem z pracy, oznacza to, e w tej
sytuacji kierujesz si motywacj OD bólu, uczucia dyskomfortu i negatywnych konsekwencji. Jest równie prawdopodobne,
e obierzesz ten kierunek w wielu innych sytuacjach yciowych.
Na przykad decydujesz si zrobi sobie przerw, dopiero gdy
zacznie Ci by niewygodnie. Wybierajc przyjació, moesz koncentrowa si raczej na ludziach, którzy nie bd dla Ciebie
mczcy. Prawdopodobnie tak dugo nie podejmiesz adnej decyzji dotyczcej zmiany pracy, a nie bdziesz ju móg jej
znie . Odsuwasz si OD tego, czego nie chcesz.
Drugim kierunkiem motywacji jest przyblianie si DO tego,
czego chcesz: przyjemnoci, nagród i celów — przykadem jest
osoba, która budzi si rano pena chci i nie moe si doczeka ,
by wyskoczy z óka i zacz realizowa swoje marzenia. Zadaje sobie takie pytania, jak: „Co mog dzisiaj ciekawego zrobi ? Jak dzisiejszy dzie przybliy mnie DO tych rzeczy, których
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naprawd pragn i chc w moim yciu?”. Ta osoba zastosuje ten
sam rodzaj motywacji, aby zdecydowa o zrobieniu sobie przerwy — na przykad po to, by z kim porozmawia lub by si
nagrodzi za ukoczenie zadania. Dobierajc przyjació, wybierze
ludzi, którzy bd j stymulowa . Prawdopodobnie podejmie
decyzj o zmianie pracy, gdy nadarzy si okazja lub lepsza posada. Porusza si w kierunku DO tego, czego pragnie.
Na pierwszy rzut oka przy porównaniu strategii motywacyjnej DO i OD DO wydaje si znacznie korzystniejsze. Ludzie
z tak motywacj czciej mówi: „Jest lepszy sposób na ycie.
Wystarczy wyobrazi sobie co, czego si pragnie, i i do przodu”. Ale zastanówmy si nad tym. Gdy w pokoju jest zbyt niska
temperatura, robisz co, eby to zmieni . Kiedy kto zaczyna
Ci karmi póprawd i insynuacjami, podejmiesz pewne dziaania. To s przykady motywacyjnej strategii OD. Jeli jeste
dobrze prosperujcym biznesmenem, by moe jedn z rzeczy, które Ci pomogy w osigniciu sukcesu, byo wspomnienie biedy w dziecistwie. Jeli pamitanie o tych cikich czasach z przeszoci motywuje Ci do wytonej pracy, by teraz
osign lepsz jako ycia, to dokonae odpowiedniego i wydajnego zastosowania motywacji OD.
Zalety motywacji DO s bardziej oczywiste. Ludzie, którzy
kieruj si DO celów i nagród, s bardzo cenieni w spoeczestwie.
Gdyby w lokalnej gazecie przeledzi ogoszenia „potrzebna pomoc”, okazaoby si, e poszukiwani s zmotywowani wewntrznie ludzie, ambitni i mylcy przyszociowo, czyli innymi sowy
osoby, które maj motywacj DO. Ten popyt na ludzi zmotywowanych w kierunku DO powoduje, e wielu ubiegajcych si
o prac udaje kogo, kim nie jest. A to nikomu nie suy. Gdyby
si dokadniej przyjrze zaletom obu kierunków motywacji, okazaoby si, e kierunek DO jest bardziej skierowany na cel, kierunek OD za na zidentyfikowanie i rozwizywanie problemów.
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Wpyw kierunku motywacji
Oba typy motywacji maj zalety i wady, umiar oraz skrajne formy. Na przykad czasami ludzie s tak zmotywowani DO swych
celów, e nawet nie zastanawiaj si nad problemami, które
mog napotka lub na które powinni by przygotowani. Ten
rodzaj mentalnoci „przyciskania gazu do dechy” jest wspóln
cech wielu modych przedsibiorców. W rezultacie musz przej
tward szko ycia, manewrujc midzy wieloma wybojami,
zanim zrozumiej znaczenie unikania trudnoci, i albo zrobi
to sami, albo wynajm kogo, kto zrobi to za nich. Z drugiej
strony, niektórzy mog by tak bardzo umotywowani w kierunku OD, e bd zbyt przeraeni, aby czegokolwiek spróbowa . Tak bardzo uwikaj si w problem, który próbuj rozwiza , e zapomn o celu swych dziaa.
Prawdopodobnie ju zastanawiae si nad uywanym przez
Ciebie typem motywacji i pewnie masz nadziej, e jest to motywacja o kierunku DO. Pamitaj jednak, e taki sam sukces mona
osign w przypadku obydwu kierunków. Cho motywacja DO
jest zdecydowanie powszechniej doceniana u ludzi odnoszcych sukcesy, mniej popularna motywacja OD moe równie
pozwoli na nich osiganie.
Martin Zweig, znany i szanowany prognostyk giedowy, zarzdza ponad miliardem dolarów w aktywach. Jego ksiki i biuletyny giedowe s znane inwestorom na caym wiecie. Dr Zweig,
aby zminimalizowa swoje straty, uywa motywacji OD. Wytrzymuje tylko pewn ilo „bólu” na giedzie, po czym si wycofuje. Ma swoje ograniczenia i je respektuje, a dziki temu jest
bardzo bogaty.
Bardzo efektywna strategia dr. Zweiga zwraca uwag na trzy
sprawy, których kady, kto uywa kierunku motywacji OD, musi
by wiadomy. Po pierwsze, gdy kto odsuwa si OD czego,
robi to z powodu dowiadczanego dyskomfortu, a nawet uczucia strachu lub cierpienia. To silna motywacja DO dziaania.
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Jednak im bardziej oddali si od problemu, róda cierpienia
lub dyskomfortu, tym mniej powane si one wydaj. W rezultacie osoby ze strategi motywacyjn OD trac wiele ze swej
motywacji, gdy „zagroenie” wydaje si coraz bardziej odlege.
Motywacja OD ma czsto pewn cykliczno ; raz jest gorca,
raz zimna — od stanu wysokiej motywacji do jej braku i z powrotem.
Po drugie, poniewa ludzie o tym kierunku motywacji odsuwaj si OD kopotów, uczucia dyskomfortu lub cierpienia,
nie zwracaj zbyt wiele uwagi na to, gdzie w kocu wylduj.
Powiedzenie „z deszczu pod rynn” trafnie opisuje to, co si
czasami dzieje, gdy zbyt wiele uwagi powica si kopotom.
Tacy ludzie skupiaj si na tym, czego nie chc, a nie na tym,
czego chc. Inaczej mówic, nie widz, dokd zmierzaj, poniewa wci patrz tam, skd przyszli — jest to czasami nazywane „wiadomoci biedy” (ang. poverty consciousness).
Po trzecie, osoby, które stosuj motywacj OD, musz pilnowa poziomu swojego niepokoju lub stresu. Czsto, zanim zostan zmotywowane do dziaania, musz dowiadczy wiele
bólu i troski. Jeli pozwol, by poziom stresu lub zmartwie
by zbyt wysoki, zanim zareaguj, moe to wpyn take na
ich zdrowie i samopoczucie. W niektórych firmach praca pod
presj to kwesti honoru, jednak te same decyzje mona podejmowa w duo mniejszym stresie. Wysokie cinienie krwi
i napiciowe bóle gowy to tylko dwa efekty nagromadzenia
stresu przed ostatecznym podjciem dziaania.
Zamiast tego ci sami ludzie mogliby nauczy si reagowa
wczeniej i przy niszym poziomie dyskomfortu oraz stresu,
tak jak robi to dr Zweig i wielu innych skutecznych menederów. W kocu jak gono musi dzwoni telefon, by go odebra?
Jak niewygodne musi sta si krzeso, by si przeniós? To zaley od wraliwoci. Osoby odnoszce sukcesy rozwijaj wraliwo na ludzi i otoczenie, aby osign jak najwiksz elastyczno dziaania. Potrafi te zareagowa , gdy jeszcze maj wybór,
nim do dziaania zmusi ich cierpienie i poczucie dyskomfortu.
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Wiedz, e rodzaj stosowanej motywacji wpywa na jako ich
ycia. Wiedz, jak reagowa na uczucie dyskomfortu, gdy jest
ono jeszcze niewielkie, i staj si bardziej umotywowane w kierunku DO tego, czego szczególnie pragn w yciu, zachowujc
jednak czujno , gdy chodzi o problemy i sytuacje, których naley unika .
Na szczcie z NLP nauczysz si stosowania obu kierunków
motywacji: OD i DO. Wiadomo, e ból, stres i niepokój s czym
dodatkowym. Jeli chcesz, moesz uzyska z motywacji to, co
najlepsze, przy jak najniszym uczuciu dyskomfortu i najwyszym przyjemnoci.

Jak menederowie mog stosowa
kierunek motywacji?
Poniewa oba kierunki motywacji OD i DO s wane, mona je
celowo wykorzystywa do zwikszenia wasnej motywacji. Mona
ich równie uywa do motywowania innych, a wiedza o tym
jest szczególnie przydatna dla menederów i kadry kierowniczej. Osoby pracujce na takich stanowiskach mog atwo zauway w oparciu o wzorce reakcji i sowa swych pracowników,
e róne rzeczy motywuj rónych ludzi. Niektórych na przykad bardziej motywuj nagrody, bonusy, dodatki motywacyjne
i pochway. Ci bd ciko pracowa , wiedzc, e czeka ich wycieczka na Bahamy, nowy samochód lub aprobata zaufanego kierownika. Mówi o swoich celach i zamierzeniach. Mówi o tym,
co chcieliby uzyska , osign lub zdoby . Przy takich osobach
skuteczny meneder powinien uywa zacht motywacji DO:
celów, premii i nagród.
Dla pracowników, którzy stosuj motywacj OD, te same premie i nagrody znacz bardzo niewiele. Ich kierownik mógby
pomyle : „Oferuj im tyle nagród, a oni wci nic nie robi”.
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Zdenerwowany mógby zacz wykrzykiwa : „Jeli w kocu czego nie zrobicie, wyrzuc was z pracy!”. Mógby te wyrazi
cichym, powanym gosem swoje zaniepokojenie niewykluczon moliwoci zwolnie. W efekcie pracownicy nagle zaczynaj pracowa jak szaleni i robi wszystko, jak nigdy dotd.
Spostrzegawczy meneder powinien zrozumie : „Aha, mamy
par osób z motywacj OD. Tych ludzi motywuje unikanie nieprzyjemnych lub negatywnych sytuacji”. Takie osoby bd osiga wyniki po to, by na nich nie krzyczano, aby zagodzi uczucie
dyskomfortu.
Zanim zacznie to przypomina pseudonaukowe usprawiedliwianie takich powiedze, jak „Oszczdzaj rózgi, rozpieszczaj
dziecko” lub „Nie ma zysków bez bólu”, pozwolimy sobie szybko
doda , e stae poszturchiwanie osób, by odsuway si OD planowanego uczucia niepokoju lub dyskomfortu, moe stpi ich
reakcj — w podobny sposób jak u biednych stale chodzcych
w kóko koni w lokalnej szkóce jedzieckiej. Istnieje równie
niebezpieczestwo zbyt silnego nacisku. W takim przypadku taka
osoba po prostu ucieknie OD caej sytuacji — jeli jest to moliwe, fizycznie lub umysowo.
Zdecydowanie lepiej jest myle o kierunku motywacji OD
jako o kierunku OD problemów. Wiele osób o tym kierunku motywacji potrafi doskonale rozwizywa problemy. Jest to jzyk,
jakim si posuguj. To oni przychodz, mówic: „Przepraszam,
mamy problem”. Widz problem i musz go rozwiza . Po rozwizaniu szczególnie trudnego problemu dowiadczaj uczucia
emocjonalnego zrelaksowania, wewntrznego „aha” lub „eureka”.
Z drugiej strony, ludzie z motywacj DO d do celu. Take
i ich jzyk to odzwierciedla, gdy mówi: „D DO bogactwa,
uznania lub tego, by moje dziaania przyniosy jak zmian”.
Zbliajc si do celów, dowiadczaj emocjonalnego maksimum,
wewntrznego „tak”.
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Korzystanie z kierunku motywacji
w planowaniu
Jeli jeste menederem, Twoim zadaniem jest zrozumienie obu
rodzajów motywacji i zwikszenie zgodnie z tym motywacji swoich ludzi. Oto model planowania strategicznego, który mona
zastosowa do grup i zespoów, gdzie wystpuj oba typy motywacji. Pamitaj jednak, e te kierunki motywacji s przeciwne.
Dlatego przy braku odpowiedniego pokierowania naley si spodziewa kótni osób o rónych motywacjach.
Zaómy, e chcesz, by Twoja grupa lub zespó sformuoway
cel firmy albo grupy. W trakcie prezentowania zadania szukasz
wzrokiem czonków zespou reagujcych pozytywnie na Twój
komunikat. Te osoby z motywacj DO bd prawdopodobnie kiwa gowami na znak zgody lub zaczn si chtnie wcza do
dyskusji, dodajc do gównych moliwoci wasne przemylenia.
Prawdopodobnie minie kilka chwil, a czonkowie zespou o motywacji OD wtrc swoje „to si nie uda” lub inne podobne
sowa, po czym zaczn kolejno wymienia wszystkie tego powody.
Koniecznie wysuchaj ich z szacunkiem, po czym zwróci uwag,
e umiejtnoci rozwizywania problemów s niezwykle istotne
w póniejszej czci procesu, ale w tym momencie s przedwczesne.
Pamitaj o tym, e wedug zaoe NLP ludzie zawsze dokonuj najlepszego z dostpnych im wyborów i w kadym zachowaniu kryje si dobra intencja. Obserwujc tego czonka zespou,
który zgosi obiekcje, widzisz realizacj tych zaoe w praktyce. Osobista historia tej osoby i jej naturalny kierunek motywacji powoduj, e czuje konieczno wykazania bdu w Twojej
metodzie lub metodach reszty zespou, nim rzeczy stan si
bardziej nieprzyjemne lub bolesne. Cho jej uwagi moesz odbiera jak kube zimnej wody na rozpalajcy si przebysk entuzjazmu, ona widzi przyszy niekontrolowany poar, który lepiej
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powstrzyma tu i teraz. Ma dobre intencje, podobnie jak reszta
osób, która dorzucaa uwagi. Jest czonkiem zespou, tyle e
z kiepskim wyczuciem czasu.
Twoja rola jako menedera polega na zasugerowaniu grupie
lepszego planu. Po pierwsze, pozwól marzycielom rozwin si
w peni. Niech ci, którzy okrelaj cel, wyobra sobie najwiksz
wizj, badajc granice moliwoci. Wtedy ci, którzy rozwizuj
problemy, bd mieli co rozwizywa . Moesz nawet zasugerowa rozpoczcie zebrania od podziau na dwie grupy wedug
zainteresowa i umiejtnoci: cele i marzenia z jednej strony
oraz unikanie trudnoci i rozwizywanie problemów z drugiej.
Kiedy zespoy umiecisz w dwóch kocach pokoju lub wokó
stou, niech zespó o motywacji DO zacznie opracowywa cel,
marzenie lub denie. Zespoowi z motywacj OD naka milczenie i popro o uwane wynotowanie wszystkich ujemnych
stron, by nie pomin adnego problemu.
Kiedy zmotywowani DO marzyciele ukocz ustalanie celu,
podzikuj im. Oni równie dokonali najlepszych z dostpnych
im wyborów z jak najlepszymi intencjami. Nastpnie dodaj, e
jeli byy jakiekolwiek sabe punkty w nakrelonym celu lub planie, moecie poczeka na to, by zweryfikowa to rynek lub konkurencja, lub poprosi , by powiedzia o tym zespó od rozwizywania problemów, dziki czemu opracujecie naprawd pewny
i dziaajcy w kadych warunkach plan.
Zadaniem zespou zorientowanego na cel z motywacj DO
jest podjcie decyzji, w którym kierunku ruszy , a zespou problemowego z motywacj OD — przedyskutowanie sytuacji, które
mog przeszkodzi w dotarciu do tego celu, czyli zidentyfikowanie potencjalnych problemów i pomoc w znalezieniu rozwiza. Wykorzystujc w pracy oba kierunki motywacji, uywasz
kolejno odgórnego i oddolnego konstruowania planów. Kiedy personel zapozna si ju z tym wzorcem, komunikacja midzy obiema grupami zacznie si opiera na docenianiu obu typów motywacji i sposobów mylenia. To wydobdzie talenty i potencja
wszystkich osób w zespole. Dobre firmy i dobrzy menederowie
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musz potrafi skutecznie je równoway , poniewa oba typy
s kluczowymi elementami sukcesu. Równie wana jest kolejno : najpierw DO, potem OD.

Zastosowanie kierunku motywacji
w komunikacji
Jednak w przypadku wydawania krótkich polece kolejno powinna by odwrócona. Kady z nas kadego dnia musi wyda
komu polecenie. Moe to by co tak prostego, jak proba
o otwarcie garau lub przygotowanie raportu, lub tak istotnego
jak postanowienia kocowe przygotowywanej dla klienta prezentacji. Lata obserwacji siebie i innych pokazay, e ludzie czsto
najpierw wyraaj, co chc zrobi , po czym czego nie chc. Na
przykad: „Przekr uchwyt drzwi garaowych w prawo do samego koca, ale nie baw si nim i nie cignij”. To samo syszymy w biurze, gdy kierownik mówi w dobrej wierze: „Raport
ma by gotowy do jutra, ale nie musi by perfekcyjny. To nie prezentacja dla klienta”. Pamitasz omawiane w poprzednim rozdziale dziaanie negatywnych wypowiedzi. Czowiek ma tendencj do koncentrowania si na tym i robienia tego, co zawiera
wypowied negatywna. Jeli jest ona ostatnia, zapamituje j,
koncentrujc si w mylach na tym, czego nie robi , a nie na
tym, co robi .
Jeli uwaasz, e przesadzamy, zastanów si przez chwil nad
dwoma poniszymi stwierdzeniami. Przeczytaj je tak, jakby mówi je do Ciebie kto, kogo szanujesz. Zwró uwag na rónice
w odczuciach lub postawie, jakie w Tobie wywoay.
„Tym razem zróbmy to na czas i poniej budetu. adnych
fajerwerków, ulubionych projektów lub zmian w ostatniej
chwili, jasne?”.
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„Tym razem adnych fajerwerków, ulubionych projektów lub
zmian w ostatniej chwili. Zróbmy to na czas i poniej budetu,
jasne?”.
Jeli przypominasz wikszo osób, bardziej odpowiada Ci
druga wypowied ni pierwsza. Najwaniejsza rónica polega
na tym, e w pierwszym poleceniu najpierw zostae nakierowany
na cel (kierunek DO), po czym pozostawiony z problemami,
których naley unikn . W drugiej najpierw przedstawiono Ci
problemy, których masz unikn , po czym wskazano cel.
Ten kluczowy wzorzec komunikacyjny jest obecny na kadym poziomie naszego spoeczestwa. W USA w debatach prezydenckich 1992 roku aktualny wtedy prezydent George Bush
najpierw przedstawi, co zrobi dla Stanów Zjednoczonych podczas pierwszej kadencji, po czym doda rzeczy, których nie zrobi,
i wymieni swoje bdy. Nie twierdzimy oczywicie, e tylko to
byo powodem jego poraki, zastanówmy si jednak nad tym,
jakie uczucia pozostawia taka wypowied w umysach milionów
widzów i wyborców. Staje si to jeszcze bardziej wyraziste, gdy
porówna si jzyk prezydenta Busha z jzykiem niezalenego
kandydata Rossa Perota. Jak niektórzy mog pamita , Perot
bez skrupuów mówi, jak jest bardzo le i jak moe by jeszcze gorzej. Dlaczego moglimy tego sucha ? Poniewa zawsze
na koniec pozostawia nas z pozytywnym komunikatem. Zawsze
znalaz sposób, by powiedzie : „Ameryka ma kopoty, wic musimy zej do rowów oraz zajrze pod mask i to naprawi ”.
Jak odmienne wraenie pozostawiao to w umyle wyborcy.
Cho prawdopodobnie nie chcesz kandydowa na prezydenta,
kadego dnia wywierasz na kim, kogo spotykasz, jakie wraenie. Aby maksymalnie skorzysta z umiejtnoci rozpoznania
kierunku motywacji, wystarczy przeredagowa swoje komentarze w nastpujcej kolejnoci: najpierw wypowied negatywna,
potem pozytywna. Najpierw wyra, czego nie chcesz, po czym
powiedz, co chcesz. S ludzie, którzy nie chc mówi lub myle
negatywnie. Jest to cudowne, ale równie nierealne, poniewa
wtedy nie ma moliwoci dawania komentarzy korygujcych.
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Zawsze, gdy mówisz o czym, co nie jest tym, co chciae, bez
wzgldu na to, czy by to posiek, zebranie, film, pyta CD lub
randka — wyraasz negatywny komentarz korygujcy. Takie
komentarze s bardzo cenne, gdy rozwijaj wyrazist rónic
midzy tym, czego nie chcesz, a tym, co chcesz. Uporzdkowanie
ich we wspomnianej kolejnoci doprowadzi do zwikszenia liczby
odpowiadajcych Ci dowiadcze.
Wikszo osób, z którymi mielimy do czynienia, stosuje czciej kierunek motywacji OD ni DO. Jeli jeste jedn z nich,
dodanie tej nowej kolejnoci do sposobu, w jaki komunikujesz
si z innymi, spowoduje olbrzymi rónic. Wypowiadanie zwykego negatywnego komentarza, po czym umylne koczenie go
pozytywnym celem, oznacza, e kad myl bdziesz koczy
z kierunkiem DO tego, czego podasz, zwikszajc stan
równowagi.
Z drugiej strony, jeli jeste jedn z tych osób, które w naturalny sposób skaniaj si ku DO, dodanie tego wzorca komunikacji znacznie wzbogaci wyniki u wikszoci napotkanych ludzi.
Poniewa wikszo ludzi motywuje si, zaczynajc od stwierdzenia, czego nie chce, w trakcie porozumiewania si z nimi
mona od razu pomóc sobie i im, oferujc cele w kierunku DO.

Wpyw silnych wartoci
Na tym etapie powiniene ju mie dobre pojcie o tym, czym
jest kierunek motywacji, oraz jak stosuj go ludzie, by si zmotywowa . Istnieje jeszcze jeden czynnik, który dziaa jak dopalacz motywacji ludzkiej. S to wartoci. S one niezwykle wane.
S miar naszego ycia. To, co cenimy, decyduje o tym, czym
jest dla nas ycie, jakie dziaania podejmujemy, DO czego bdziemy si przyblia , a OD czego oddala .
Jak ju wspominalimy, na poziomie fizycznym kierunek
motywacji oznacza odsuwanie si OD bólu i przyblianie DO
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przyjemnoci. Na poziomie myli i uczu oznacza to odsuwanie
si OD lub przysuwanie DO wartoci. Co wane, gdy ludzie trac
kontakt z wasnymi wartociami, trac motywacj. Wszyscy prawdopodobnie znamy ludzi, którzy s tego przykadem. S tak
oderwani od swych wartoci, e godzinami siedz przed telewizorem, przeskakujc z jednego kanau na drugi w nadziei na
znalezienie czego interesujcego lub rozrywkowego. Zbyt czsto
sami ldujemy z pilotem w rku, a potem zastanawiamy si,
gdzie upyn nam czas.
Prawdziwymi autorytetami, jeli chodzi o warto ycia i wag
trwaych wartoci, s ludzie starsi. Wystarczy spyta osoby, które przeyy wikszo swego ycia, co jest dla nich naprawd
wane, aby przekona si, e adna z nich nie odpowie:
„Szkoda, e nie ogldaem wicej telewizji” lub „Szkoda, e
nie spdzaem wicej czasu na zamartwianiu si”. W zamian za
to czsto rozmylali nad wag wizów rodzinnych i przyjacielskich. Czsto te z upodobaniem opowiadali o swych wyzwaniach, przygodach i triumfach. Jeli czego aowali, to bardzo
rzadko chodzio o co, co zrobili. Wielu z nich auje, e czego nie zrobio. Ogólnie rzecz biorc, mówi, e czsto pozwalali, by ycie przeciekao im przez palce. Nie okrelili swych najwaniejszych wartoci i nie zrobili wszystkiego, by je speni .
W zamian za to marnowali czas na gonitw za nieistotnymi
rzeczami. Ich mdro moe pomóc nam w dokonywaniu lepszych wyborów.
Czy przywizanie do wartoci moe by kwesti wyboru?
Przypomnij sobie zaoenie NLP: jeli jedna osoba potrafi co
zrobi — kady moe si tego nauczy. Czy na tym wiecie
istniej ludzie cakowicie zaangaowani w wypenienie swoich
wartoci? Oczywicie, e s. Wystarczy wic odkry , jak ci eksperci wykorzystuj swój mózg, a potem to powieli . Technika
NLP, któr za chwil zastosujemy, pozwoli Ci zapozna si
z Twoimi najwaniejszymi wartociami. Pomoe Ci take powiza te wartoci z dziaaniami, aby wicej czasu powica
temu, co naprawd chcesz osign .
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Prawdopodobnie w tej chwili przyda Ci si dugopis lub oówek oraz kawaek papieru, aby zanotowa odpowiedzi na nastpujce pytania:
x Jakie s moje cele?
x Co jest dla mnie wane?
Moe to by na przykad kariera, podany styl ycia dla siebie
i rodziny, wakacje, nowa praca, moliwoci lub zwizek. Bez
wzgldu na to, co odpowiedziae, pomyl o tym i teraz to sobie
wyobra; moe to by nawet kilka celów. Nastpnie, nawet jeli
niektóre fragmenty nie s jeszcze wyrane, dla kadego z celów
zadaj sobie nastpujce trzy pytania:
x Co w przypadku tego celu jest wane?
x Co w przypadku tego celu ceni lub do czego przywizuj
wag?
x Jakie znaczenie ma ten cel dla mnie?
Czasami przyjdzie do gowy jedno sowo takie, jak wolno , wyzwanie, akceptacja, zwizek lub bezpieczestwo. Czasami bdzie to zdanie: „osignicie tego, co inni uwaaj za niemoliwe”,
„zbadanie swoich ogranicze”, „stworzenie czego nowego” lub
„ulepszenie wiata”. Bez wzgldu na to, co to jest, te sowa
wyraaj Twoje wewntrzne wartoci. Jeli w naszym yciu nie
jestemy wierni wartociom, jeli ich nie wypeniamy, dowiadczamy uczucia rozczarowania, pustki albo jeszcze gorzej —
nawet jeli zewntrznie wydajemy si by ludmi sukcesu. Wartoci s miar tego, jakie znaczenie ma dla nas ycie. Wszystkie
nasze cele, marzenia i pragnienia s po prostu narzdziami do
realizacji naszych wartoci. Jeli marzysz o nowym domu dla
swojej rodziny, to prawdopodobnie masz na myli jakie wartoci. Bdziesz chcia dom z tyloma pokojami, w takim miejscu
i stylu, jak tego pragniesz. A do wartoci spenianych przez te
kryteria mog nalee : zagwarantowanie kademu wygodnej
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przestrzeni do ycia, luksus, spokój, a nawet wewntrzne odczucie sukcesu. Te same wartoci pojawi si równie, gdy zaczniesz myle o zakupie samochodu czy nawet zmianie pracy.
S one tym, czego wszyscy uywamy do zmierzenia naszych pragnie, osigni i sukcesów.
Nasze wartoci wpywaj na nasz motywacj. Jeli s sabo
ugruntowane, motywacja bdzie niska. Jeli wartoci s mocne,
motywacja bdzie równie silna. NLP pozwala wpywa na to
w sposób bezporedni. Kiedy mylisz o dowolnym przeyciu,
uywasz co najmniej jednej z nastpujcych modalnoci sensorycznych: wizualnej, suchowej, kinestetycznej, czuciowej i smakowej. Dla wikszoci osób mylenie o dowiadczeniu przy uyciu
wszystkich wymienionych modalnoci bdzie znacznie bardziej
motywujce, ni gdy wykorzystany zostanie tylko obraz, sowo
lub dwik. Gdy mylisz o dowiadczeniu przy uyciu wielu
modalnoci, wydaje si ono bardziej prawdziwe, a odpowied
bdzie silniejsza.
Pomyl na przykad o sowie cytryna lub wyobra sobie rysunek cytryny. Zwró uwag na reakcj. Teraz wyobra sobie
soczysty, óty, trójwymiarowy obraz tej samej cytryny, gdy dziel
j na pó ostrym noem. Posuchaj dwiku, który wydaje nó,
krojc cytryn, obejrzyj, jak skapuje z niej sok, i poczuj uwolniony cytrynowy aromat. Teraz wycignij rk, aby podnie jedn
z przekrojonych poówek, po czym powoli wsu j do ust, eby
posmakowa . Posuchaj dwiku, który wydaj Twoje zby, gdy
wgryzasz si w soczysty misz, i poczuj, jak kwany smak soku
wpywa do Twych ust. Ponownie zwró uwag na reakcj. Czy
nie zacze si bardziej lini w porównaniu z tym, gdy w umyle
miae tylko sowo lub mgliste wyobraenie cytryny? Najprawdopodobniej tak. A co by si stao, gdyby wyobrazi sobie soczyste, czerwone, pachnce truskawki?
Sposób, w jaki mylisz o przeyciach, decyduje o sile Twojej
reakcji. Zastosujmy to do sprawdzenia, jak mylisz o swoich
najbardziej wartociowych dowiadczeniach.
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WICZENIE 4. ROZPOZNAWANIE TEGO, CO POWODUJE,
E DO WIADCZENIE JEST POCI GAJ CE
To wiczenie pomoe okreli sposób, w jaki Twój mózg „koduje”
obrazy w celu zwikszenia motywacji, przez takie ich wzmocnienie, by poczu potrzeb podjcia kroków prowadzcych do ich
osignicia. Jest to wiczenie wymagajce penej koncentracji.

1. Dowiadczenie o silnej motywacji. Pomyl o zadaniu, które jest
dla Ciebie prawdziwie atrakcyjne i pocigajce. Pomyl o czym,
czego robienie nie jest adn frajd, ale za wykonanie czego jest
tak fantastyczna nagroda, e naprawd chcesz to zrobi . Gdy o tym
pomylisz, okae si, e jest to atrakcyjne i pocigajce. Wane
jest to, e to Ty uwaasz je za atrakcyjne i je rzeczywicie wykonujesz. A gdy dowiadczysz tej atrakcyjnoci, przyjrzyj si obrazowi w umyle w sposób, w jaki zrobiby to reyser filmowy. Zwró
uwag na takie cechy filmu jak ustawienie, owietlenie i dwik.
Obejrzyj go take tak wyrazicie, by móg z tego zrobi film o bardzo soczystych i ostrych szczegóach. Na koniec odó na chwil
to atrakcyjne dowiadczenie na bok.
2. Stan rozdzielajcy. We gboki oddech, wypu powietrze i rozejrzyj si.

3. Dowiadczenie neutralne. Teraz pomyl o czym, na czym Ci
nie zaley, na przykad o papierowym kubku do kawy, oówku lub
kawaku papieru. Gdy ju co wybierzesz, spójrz na to oczami
wyobrani. Dowiadcz uczucia nieprzywizywania do tego wagi.
Ponownie bd jak reyser filmowy i wymie cechy kinowe tego
wewntrznego obrazu.

4. Stan rozdzielajcy. Po ukoczeniu tego etapu wiczenia oczy
ponownie swój umys, biorc gboki wdech.

5. Porównaj dowiadczenia. Zwró uwag na rónice midzy
tym, co byo dla Ciebie atrakcyjne, a tym, na czym Ci nie zaleao. Nasz mózg jest tak zaprojektowany, by zauwaa rónice,
i musisz porównywa rzeczy, by je doceni . Oto kilka rodzajów
rónic, które mog zosta dostrzeone:
Bardzo atrakcyjne dowiadczenie byo janiejsze; to, na którym
Ci nie zaleao — ciemniejsze. Bardzo atrakcyjne byo w kolorze, nieatrakcyjne za w czerni i bieli.
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Bardzo atrakcyjne byo wiksze i blisze, to za, do którego
nie przywizywae wagi — mniejsze i bardziej odlege.
Bardzo atrakcyjne dowiadczenie byo pooone bardziej
z przodu, neutralne za po boku.
Obraz bardzo atrakcyjnego przeycia mia dwiki lub sowa,
prawdopodobnie ekscytujce. Zdarzenie neutralne byo nieme.
Zrób list wszystkich rónic, jakie wedug Ciebie wystpiy
midzy tymi dwoma dowiadczeniami. S to elementy, które Twój
mózg wykorzystuje do wskazania, e co jest dla Ciebie cenne
i warte mobilizacji. S to klucze do osignicia motywacji.

Odkrywanie submodalnoci
Spójrzmy ponownie na list rónic. Niektóre z pozycji wskazuj
na takie modalnoci, jak obraz, dwik lub sowo, uczucie, zapach
albo smak. Jednak wiele z nich to prawdopodobnie submodalnoci. S to mniejsze elementy w obrbie modalnoci.
Na przykad w modalnoci wzrokowej obraz moe by trójwymiarowy lub paski, moe by filmem lub zwykym nieruchomym obrazkiem, moe by zdjciem w ramce lub ujciem panoramicznym, moe te by wyrany lub zamglony. Dwik lub
sowo w modalnoci suchowej moe by wysokie lub niskie,
gone lub ciche, mie róne tempo, rytm, pooenie, tonalno
i barw. Odczucia mog wpywa na jak cz lub cae ciao,
mog si na przykad róni poziomem intensywnoci, pooeniem, temperatur, faktur, ruchem i kierunkiem. Zapach i smak
równie mog by bardzo odmienne, cho jzyk angielski nie
jest tak bogaty, gdy idzie o moliwo ich opisania. Wikszo
osób dla czego bardzo atrakcyjnego wymieniaby takie podmodalnoci, jak bliskie, dugie, panoramicznie, trójwymiarowe, rónokolorowe i wyraziste. Obraz tego, co najwaniejsze lub najbardziej pocigajce, czsto si przyblia. Wewntrzne dwiki s
bogate i harmonijnie dochodzce ze wszystkich stron. Jednak
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ludzie troch inaczej odbieraj to, jak modalnoci wpywaj na
atrakcyjno ; wane, by uywa tego, co jest bardzo atrakcyjne
dla Ciebie.
Zrewiduj swoje dwa dowiadczenia z poprzedniego wiczenia. To, które jest „bardzo atrakcyjne”, i to, na którym Ci „nie
zaley”. Poszukaj dzielcych je dodatkowych rónic w submodalnociach. Teraz, gdy wyszczególnie sposoby, których Twój
mózg uywa w celu uatrakcyjnienia dowiadcze, masz klucz
do zmiany swych reakcji, gdy Twoje zachowanie nie zgodzi si
z Twoimi wartociami. Kademu zdarza si taka chwila, gdy
jest wiadomy, e warto co zrobi , ale nie moe si w aden
sposób zmobilizowa , by to wykona . Oto co zrobia jedna uczennica NLP. Zdecydowaa si zajrze do swego umysu i odkry ,
jak w nim wygldaj róne spoywane przez ni potrawy. Szczególnie interesoway j te potrawy, do których bardzo j cigno.
Oczywicie ciasto czekoladowe byo bardzo bogate w szczegóy,
trójwymiarowe i tu przed jej ustami. Z drugiej strony, szparagi
i wikszo innych zdrowych warzyw i owoców gina w ponurych czarno-biaych zdjciach prawie poza zasigiem jej wzroku.
Poniewa owa dziewczyna chciaa odywia si racjonalniej
oraz osign wyznaczone cele zdrowotne i wagowe, zacza
systematycznie zmienia submodalnoci swych wewntrznych
reprezentacji jedzenia. Zmniejszya w swoim umyle atrakcyjno ciasta czekoladowego i innych sodyczy, zmieniajc ich
wyobraenia na czarno-biay, paski i odlegy obraz. Nastpnie
zwikszya atrakcyjno szparagów oraz innych warzyw i owoców przez dodanie kolorów, wielu szczegóów i trzeciego
wymiaru. To miao natychmiastowy i automatyczny wpyw na
jej nawyki ywieniowe. Odkrya, e wybiera zdrowsze jedzenie. Zmieniajc submodalnoci swoich wyobrae, sprawia,
aby jej postpowanie stao si zgodne z jej silnym deniem,
by prowadzi zdrowy tryb ycia.
Ta technika moe zmotywowa nas do wczenia w nasze
ycie dowiadcze, na których nam zaley. Nie musimy przecie na staro aowa , e nie zrobilimy tego, na czym nam
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najbardziej zaleao. Rzeczy, na których nam zaley, mog teraz
sta si widoczne, bardziej wyrane i rzeczywiste.
Zdziwiby si, gdyby zobaczy wewntrzne wyobraenia,
jakich wiele osób uywa w celu zmotywowania siebie. W wizualnym systemie reprezentacji widz malekie, czarne slajdy
wykonywanych zada lub zamglone czarno-biae zdjcia nagrody
za ukoczenie projektu. Nie dziw si, e brak im motywacji.
Teraz moesz nakreli wspaniay i zniewalajcy obraz tego, co
chcesz i co cenisz. Im wikszy, wspanialszy, bardziej kolorowy,
bardziej trójwymiarowy i wyraniejszy, tym lepiej.

WICZENIE 5. ZWIKSZANIE MOTYWACJI

1. Wartociowe zadanie. Pomyl o czym, czego wykonanie bdzie
dla Ciebie czym wartociowym, ale trudno Ci si za to zabra .

2. Sprawd wszelkie obiekcje. Przez chwil zadawaj sobie pytania, czy która cz Ciebie ma jakiekolwiek obiekcje, gdy chodzi
o wykonanie tego zadania. Bd czuy na wszelkie wtpliwoci. Jeli
nie potrafisz udzieli na nie satysfakcjonujcej odpowiedzi, pomyl
o czym innym, czemu nie sprzeciwia si adna cz Ciebie.
3. Rezultaty i konsekwencje. Pomyl o efektach wykonania tego
zadania — nie procesie wykonywania, ale pyncych dla Ciebie
korzyciach. Co zyskasz, wykonujc to zadanie? Co teraz sdzisz
o tych korzyciach?

4. Zmie submodalnoci. Teraz skorzystaj z listy elementów, które
odkrye w wiczeniu 4., i zmie sposób mylenia o wyniku wykonania tego zadania. Powiksz te obrazy, przybli je, dodaj kolory
itd. Docz przyjemne dla ucha dwiki, zachcajcy gos lub cokolwiek innego, co zwikszy atrakcyjno i motywacj do tego
zadania, w ten sam sposób jak w przypadku „bardzo atrakcyjnych” dowiadcze w wiczeniu 4.
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Wzbogacaj swoje ycie wewntrzne
Wspótwórca NLP, Richard Bandler lubi opisywa wewntrzne
gosy lub dialogi przecitnego czowieka jako sabe, sabe i jeszcze raz sabe. Wedug sów Bandlera „wikszo osób nie posiada
wewntrznych gosów zachty, które pobudzaj do pracy. Brak
im chórku”. Nastpnie wykonuje z trenerami NLP wiczenia,
które pozwol im usysze skutecznie motywujc wewntrzn
muzyk. Na znak trudnoci lub wyzwania kae im sysze wewntrzny, intensywny, gboki i potny miech1. Takie rzeczy
powoduj, e nasze dowiadczenie staje si wyraniejsze, ywsze, dajc nam poczucie podniecenia i oczekiwania na wykonywane przez nas czynnoci.
Nie moesz oczekiwa , e ycie bdzie na zewntrz przypomina spektakl, gdy nie jest tak wewntrz. Gdyby wanie zamierza wyj na scen i przemówi lub przedstawi prezentacj,
by moe warto, by sysza w umyle wietn grup rockandrollow lub orkiestr symfoniczn grajc jak inspirujc
i podnios muzyk. Gdy bdziesz si zblia do podium, muzyka
bdzie stawa si coraz goniejsza i szybsza, dochodzc do crescendo2 w momencie, gdy wejdziesz na mównic. Odczuwana
przez Ciebie energia i wewntrzne podekscytowanie automatycznie udziel si grupie z powodu obrazów i dwików, które powikszye w umyle.
W wiczeniach 4. i 5. zaoylimy, e masz w swoim yciu co,
co jest na tyle pocigajce, by chcia wykona prac konieczn,
by to osign . Ale co bdzie, jeli Twoja motywacja ma gównie
1
R. Bandler, Using Your Brain — for a Change, Real People Press,
Moab 1985. Polskie wydanie: Umys — jak z niego wreszcie skorzysta,
Centrum Kreowania Liderów, brak daty wyd.
2

Crescendo (wym. kreszendo, w. dos. = wzrastajc; skr. cresc.) —
okrelenie wykonawcze oznaczajce stopniowe wzmacnianie natenia
d wiku — przyp. red.
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kierunek OD? W takim przypadku, aby to wiczenie zadziaao,
trzeba po prostu zastpi sowa „co, co jest dla Ciebie pocigajce” na „co, czego zdecydowanie chciaby unikn ”. Zamiast powiksza , oywia i przyblia pozytywne konsekwencje,
musisz powikszy , oywi i przybliy nieprzyjemne nastpstwa niewykonania tego zadania. Wiele osób tyle myli o nieprzyjemnych skutkach, e zwleka wiele dni, tygodni, miesicy
czy lat, powoli zwikszajc ich intensywno powodujc lk
i stres. Wiele osób musi dowiadczy zbyt duo wewntrznego
bólu, by zmieni si lub zabra do dziaania. Istnieje jednak
alternatywa. Pomyl o tym, czego chcesz unikn . Niech to si
zacznie do Ciebie szybko przyblia , rosn , robic si coraz
bardziej kolorowe i realne, a wraz z tym niech si pojawi dania i zowieszczy miech. Jeli jeste osob o motywacji OD,
dowiadczenie czego takiego zmotywuje Ci do natychmiastowego podjcia dziaa, oszczdzajc by moe miesice lub
lata cigego stresu. To wanie w NLP nazywa si wykorzystaniem istniejcej strategii motywacyjnej. Niektórzy z bardzo
znanych mówców i trenerów motywacyjnych stworzyli wokó tej
metody cae systemy motywacyjne. Jest to jedna metoda, a w NLP
wierzymy, e jedna opcja jest lepsza ni adna, a im wicej
opcji, tym lepiej.

Stosowanie strategii motywacyjnych
do poprawy wasnego zdrowia
Wielu uczniów NLP stara si zastosowa swoje strategie motywacyjne OD i DO w obszarze wicze fizycznych i diety. Wikszo
osób myli o swoim yciu jako o cigym procesie odchudzania, co
jest równoznaczne z motywacj OD. Oczywicie niektórzy osign lepsze wyniki, mylc o tym jak o kierowaniu si DO zdobycia dobrej kondycji i zdrowia. Pamitaj, e kady kierunek
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motywacji zadziaa, jeli tylko w Twojej gowie bd skuteczne
i zachcajce myli. Oczywisty kierunek motywacji DO Demi
Moore dotyczy powrotu do kondycji po ciy i zdobyciu wartej milion dolarów roli w filmie. S matki, które chc zachowa
dobr kondycj po to, by by wzorem zdrowego trybu ycia dla
swych dzieci. Niezapominanie o wanych i pocigajcych wartociach ma due znaczenie. Od Ciebie zaley, jakie wartoci
wybierzesz.
Wielu zapracowanych biznesmenów wci próbuje znale
czas, by zaj si swym zdrowiem, jednak czsto staje si to
priorytetem dopiero po zawale serca. Wtedy ich wewntrzne
wyobraenia i obawy o to, czy bd zdolni do pracy, po stronie
OD oraz obrazy utraconego zdrowia po stronie DO staj si na
tyle przyblione i wyraziste, by zmieni priorytety zawodowe.
Oczywicie mona byo unikn tych dugich, przeraajcych
i drogich podróy do gabinetu lekarskiego lub ostro owietlonych, antyseptycznych sal OIM. Wystarczyo wczeniej zmieni
submodalnoci tych wewntrznych reprezentacji, zwikszajc
wag zdrowia, rodziny lub moliwoci kontynuowania pracy.
Pamitaj, by wykorzysta strategi motywacyjn OD, aby rozpocz przysuwanie si DO tego, co chcesz.
Wiele osób nie potrafi stworzy wystarczajco atrakcyjnych
obrazów zdrowia, dobrej kondycji i dobrego samopoczucia, aby
uczyni je gównym punktem zaj . Pamitaj, e skuteczna strategia motywacyjna wymaga pozytywnego i wspaniaego wyobraenia, aby zadanie to zostao wykonane. Wiele osób ma kopoty
ze zmuszeniem si do wicze — prawie zawsze wyobraaj
sobie samych siebie dyszcych w rodku czego, co przypomina
niekoczcy si cig wicze. Pozostao jeszcze tylko kilka minut,
a wydaje si, jakby to bya caa wieczno . Ich wewntrzny
dialog czsto jest bardzo samokrytyczny lub mówi o bezsensownoci nawet podejmowania próby osignicia dobrej kondycji.
Trudno si dziwi , e takie osoby maj problemy ze zmobilizowaniem si do wicze. Porównajmy to z wewntrznym wiatem
umotywowanego sportowca. Nawet podczas wicze koncentruje
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si na tym, jak dobrze bdzie wyglda i czu si po ich skoczeniu. Kady przyrzd przyblia go o jeden namacalny krok do
ukoczenia obrazu i dobrego samopoczucia. Wewntrzny gos
pomaga w skoncentrowaniu si na poprawnym wykonaniu danego wiczenia, aby jak najlepiej wykorzysta spdzony czas.
Czyby to by niemoliwy do spenienia sen? Pamitaj, e
w NLP, jeli jedna osoba potrafi co zrobi — kady moe si
tego nauczy. Poznamy teraz kolejn technik NLP: sposób na
lepsz strategi motywacyjn w kierunku DO.

WICZENIE 6. GENERATOR NOWEGO ZACHOWANIA

1. Przygotowanie. Znajd ciche i spokojne miejsce. Nie musisz
zamyka oczu. Po prostu usid wygodnie i rozpocznij od spojrzenia w prawo. Wyobra sobie, e patrzysz na kogo, kto wyglda dokadnie tak jak Ty i jest w pobliu. To wanie ten „drugi
Ty” bdzie si uczy w tym wiczeniu, a Ty bdziesz peni rol
obserwatora. Dopiero gdy bdziesz ju cakowicie usatysfakcjonowany procesem, nowe umiejtnoci zostan zintegrowane z Tob
w jedn cao . Aby to zagwarantowa , moesz nawet wyobrazi
siebie zamknitego w sferze z pleksi, aby by prawdziwie oddzielony i oderwany od wicze, które bd wykonywane z „drugim
Tob”.

2. Wybierz zadanie. Teraz pomyl o czym, do czego chciaby si
zmobilizowa . Wybierz co bardzo prostego. Niech to bdzie na
przykad umycie zlewu, wyprowadzenie salda w ksieczce czekowej lub wczesne wstawanie. Co, czego nie lubisz robi , ale bardzo
chciaby mie to za sob z powodu korzyci, które dziki temu
osigniesz.
3. Zobacz korzyci. Obserwuj „drugiego siebie” i zobacz, jak to
bdzie wyglda , gdy zadanie zostanie wykonane, wczajc w to
pozytywne konsekwencje jego wykonania, tak te bezporednie
i natychmiastowe, jak przysze.

4. Wykonanie zadania. Teraz patrz, jak „drugi Ty” z atwoci wykonuje zadanie. W trakcie tej czynnoci „drugi Ty” stale patrzy na
obraz ukoczonego zadania i czuje zadowolenie. Zauwa, e wewntrzny gos „drugiego Ciebie” kusi i zachca, przypominajc
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o przyszych nagrodach oraz o tym, jak duo zostao ju osignite
w realizacji celu. Na koniec przyjrzyj si, jak „drugi Ty” cieszy si
z wykonania zadania i z nagrody.

5. Ocena i dostosowanie. Jeli to, co widziae, nie byo cakowicie
zachwycajce, pozwól, by Twoj wewntrzn wizj zakrya mga,
podczas gdy mdro podwiadomoci dokona odpowiednich poprawek lub zmian. Kiedy mga opadnie, ujrzysz poprawki, a ich
sposób wykonania sprawi Ci przyjemno i bdzie zadowalajcy.
Czy chciaby by tym „drugim Tob”, który wanie uy nowej
strategii motywacyjnej? Czy jeste usatysfakcjonowany tym, e
ten „drugi Ty” opanowa t now umiejtno ? Niech ten „drugi
Ty” wykona ponownie cay proces z innym zadaniem, aby zademonstrowa go ku Twojej satysfakcji.

6. Scalenie. Gdy bdziesz ju w peni usatysfakcjonowany, pozwól, by pleksiglasowy bbel opad, i wcignij w siebie tego „drugiego Ciebie”, który nauczy si nowych sztuczek. Niektórzy ludzie faktycznie wycigaj ramiona i wyobraaj sobie wciganie
drugiego siebie do rodka. Czasami zdarza si niektórym osobom
odczuwa w tym momencie mrowienie lub uwolnienie energii.

7. Planowanie. Teraz przez chwil zastanów si, kiedy nastpnym razem bdziesz musia wykona zadanie, do którego ukoczenia wanie si zmobilizowae.

Czego si dowiedziae
Masz ju lepsze wyczucie tego, jak stosowa techniki NLP do
wzmocnienia motywacji wasnej i innych. W tym rozdziale dowiedziae si, jak:
x Okreli kierunek motywacji — OD lub DO.
x Ustali kierunek motywacji innych osób i uywa tej wiedzy w celu polepszenia ich produktywnoci.
x Odkry swoje wane wartoci oraz to, w jaki sposób wpywaj na motywacj.
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x Umiejtnie wypowiada polecenia z motywacj OD lub DO
w celu uzyskiwania jak najlepszych rezultatów w pracy
z innymi.
x Stosowa submodalnoci w myleniu, aby zmienia i zwiksza motywacj.
x Nauczy si zwiksza motywacj w kierunku DO.
O motywacji i NLP moglibymy napisa oddzieln ksik.
Kady rozdzia byby wypeniony niesamowitymi wyzwaniami
i historiami o wybitnych osigniciach. Jeli czytanie o motywacji i osigniciach innych zmobilizowao Ci do zastosowania zdobytej w tym rozdziale wiedzy w celu stworzenia wasnej
historii o sukcesie motywacyjnym, to my ju go odnielimy.
Jeli za czytasz te informacje z zainteresowaniem, podekscytowaniem, a nawet zdumieniem, ale nie wypróbowae jeszcze
adnego z wicze, to nawet nie dotkne potencjau NLP.
NLP to niezwyky zestaw pomysów i wgldu w ludzkie mylenie, uczucia, zachowanie i zmian, a to ledwie wierzchoek
góry lodowej. NLP dotyczy doznawania ludzkiej doskonaoci
— wkraczania w nowe wiaty, nowe moliwoci i nowe motywacje. Ten rozdzia przygotowa scen rozpoczynajcej si dla
Ciebie przygody osigania sukcesów, która bdzie odsaniana
w kolejnych fragmentach podrcznika. Techniki NLP dziaaj
tylko wtedy, gdy je sam zastosujesz. Wykonaj wiczenia z tego
rozdziau, a bdziesz gotów na nastpny etap przygody: odkrycie swojej drogi yciowej i podanie ni.

