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• Efektywne przekazywanie wiedzy.
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• Rozszerzanie zakresu stosowanych metod pedagogicznych.
Podręcznik dla nauczycieli, wykładowców, pedagogów i trenerów.
NLP z klasą
Zdobyłeœ œwietne przygotowanie akademickie i dużą wiedzę, ale masz wrażenie,
że uczniowie na Twoich lekcjach bujają w obłokach? Pragniesz przekazywać
wiadomoœci ze swojego przedmiotu w sposób ciekawy i skuteczny? Nie wiesz,
jak zdobyć zainteresowanie słuchaczy i sprawić, by informacje na stałe zagnieździły się
w ich umysłach? NLP to odpowiedź na Twoje problemy!
Ogromny wpływ na uczniów ma nastrój, z jakim wchodzisz do klasy; Twoja motywacja,
dzięki której nadajesz odpowiednie tempo lekcji, oraz zdolnoœć do rozładowywania
napięcia w krytycznej sytuacji, by stworzyć przyjazną atmosferę. Efektywne nauczanie
zaczyna się i kończy na umiejętnoœci kierowania własnymi wewnętrznymi reakcjami
i zachowaniami. By edukować innych, trzeba urodzić się z darem przekazywania
wiedzy, albo po prostu się tego nauczyć. Ten podręcznik pozwoli Ci poprawić swój
pedagogiczny warsztat pracy.
NLP (programowanie neurolingwistyczne) pozwoli Ci zrozumieć, jak działają ludzkie
umysły. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, za pomocą którego rozwiniesz swoje
umiejętnoœci komunikacyjne, zaczniesz kontrolować emocje oraz wzbogacisz życie
osobiste i zawodowe. Zostań nauczycielem na szóstkę i dowiedz się, jak:
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• modyfikować swój język, aby uzyskać okreœlone rezultaty i reakcje;
• komunikować się w sposób, którego wczeœniej nie próbowałeœ, w klasie
i poza nią;
• budować wzajemne porozumienie i wpływać na innych;
• utrzymać wysoką motywację;
• patrzeć na okreœlone kwestie z różnej perspektywy;
• wykorzystać swoją wiedzę i umiejętnoœci, aby zaplanować dzień ćwiczeń NLP.
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Rozdzia 2.
Krcimy kasowy film
Jak zaplanowa udan lekcj
i osign cele, wykorzystujc swoj wyobra ni
Twoje wyobraenia w sposób zasadniczy wpywaj na to, czy odniesiesz sukces i bdziesz
efektywny w swoich dziaaniach. Szczególne znaczenie maj tutaj wyobraenia dotyczce
przyszoci. Badania naukowe dowodz, e ludzie odnoszcy sukces wyobraaj sobie swoje
pragnienia i swoje ycie tak, jakby ju te cele osignli. Techniki wizualizacji s czsto wykorzystywane przez zawodowych sportowców. Ludzie sukcesu zdaj sobie spraw, e s jednoczenie ekip filmow, reyserami, scenarzystami i producentami swojego ycia,
i podejmuj dziaania w zgodzie ze swoimi pozytywnymi mapami poznawczymi celów.
1

1

Mapa wyobraeniowa (mapa poznawcza, mapa mentalna) — zbiór wyobrae danej jednostki lub grupy zawierajcy informacje o przestrzennej organizacji zjawisk. Wyobraenia te speniaj funkcj mapy i stanowi
jednoczenie podstaw wielu ludzkich zachowa w przestrzeni. Mapy poznawcze organizuj relacje przestrzenne poszczególnych elementów. Podejmowane przez ludzi decyzje wynikaj ze znajomoci przestrzeni
oraz z wartoci przypisywanych jej elementom. Mapy poznawcze poszczególnych ludzi róni si od siebie:
dla mieszkaca USA to wanie pastwo znajdzie si w centrum jego mapy, dla Chiczyka za bd to Chiny
— przyp. tum.
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Obrazy, d wiki i uczucia, które tworzysz w umyle, maj ogromny wpyw na Twoje dziaania w realnym wiecie. Kiedy nauczysz si krci w wyobra ni najlepsze z moliwych
filmów, Twój potencja wzronie niepomiernie. Jeli bdziesz mie w umyle bogaty
i szczegóowy obraz tego, co chcesz osign, i kiedy bdzie to szo w parze z Twoimi wartociami yciowymi, z atwoci bdziesz podejmowa odpowiednie decyzje i dziaania.

Czego nauczysz si z tego rozdziau
Po przeczytaniu tego rozdziau zrozumiesz, jaki wpyw maj wyobraenia na codzienne
zachowania. Na pewnym poziomie dziaaj tak równie wspomnienia, które czsto wyzwalaj okrelone zachowania i dziaania. Praca ze wspomnieniami jest opisana szczegóowo w rozdziale 8. zatytuowanym: „Z czego skadaj si wspomnienia”. W niniejszym
rozdziale skoncentrujemy si na tym, jak tworzenie pozytywnych wyobrae przyszoci i obrazów tego, czego pragniemy, moe zwikszy nasz motywacj, nasze pragnienie
osignicia celu i samo prawdopodobiestwo, e sukces stanie si naszym udziaem. Wanie to bdzie stanowi punkt wyjcia naszych rozwaa: przedstawimy róne moliwoci
tworzenia reprezentacji przyszoci, dziki którym staniesz si przedsibiorczy i pewny
siebie w klasie.

Emocje, uczucia i Twój stan wewntrzny
Czy kiedykolwiek zwrócie uwag na to, jak Twój nastrój przed lekcj wpywa na sam
lekcj i jej przebieg? Lub te na to, jak ze samopoczucie rano powoduje, e cay dzie
wydaje si do niczego? Korzystajc z technik programowania neurolingwistycznego (NLP)2,
nauczysz si zwraca uwag na zmiany, które w Tobie zachodz, w miar jak zmienia si
Twój stan emocjonalny, np. z niepokoju do odprenia, ze zoci do zadowolenia. Kluczow
spraw jest umiejtno rozpoznania swojego samopoczucia w danej chwili. W gruncie
rzeczy jest to szybki i prosty proces; biege opanowanie tej umiejtnoci pozwoli Ci dostrzec
i rozróni procesy zachodzce w Twoim umyle.

2

Programowanie neurolingwistyczne (ang. neuro-linguistic programming, NLP) — zbiór technik mentalnych
nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i mylenia u ludzi, umoliwiajcy osignicie
danych celów w realnym wiecie — przyp. tum.
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NLP. Skrzynka narzdziowa nr 1
Rozpoznaj swój stan wewntrzny
Przeczytaj najpierw cae polecenie, poniewa w niektórych czciach wiczenia bdziesz musia zamkn oczy.
Zamknij oczy i skup si na swoim wntrzu. Uwiadom sobie poziom gosu wewntrznego
w danym momencie; gosu, który komentuje Twoje myli, dziaania i emocje. Jest gony
czy cichy? Jakiego tonu uywasz, kiedy rozmawiasz ze sob? Jeste agodny czy surowy, autorytarny czy przyjazny, zaniepokojony czy rozlu niony? Czy te sowa wspieraj
i zachcaj, czy te s krytyczne? Po prostu rozpoznaj to.
Nastpnie zwró uwag na swój stan emocjonalny. Jakie odczuwasz emocje? Czy jeste
podekscytowany, zaniepokojony, zirytowany, zadowolony itp.? Teraz skup si na swoim
ciele — jak si czujesz? Czy jeste naadowany emocjami, pobudzony, zmczony, rozdraniony, czy boli Ci jaka okrelona cz ciaa itp.?
Otwórz oczy.
Rozpoznawanie swoich emocji i samopoczucia jest wan umiejtnoci i nawykiem,
bowiem bdziesz móg obserwowa zmiany, które bd w Tobie zachodzi, w miar
jak bdziesz uczy si wykorzystywa techniki NLP. Moe ju zauwaye zmian?
W rzeczywistoci sama wiadomo wasnego stanu wewntrznego moe zmieni Twoje
zachowanie i uczucia. Daniel Goleman mówi o „samowiadomoci jako o wymiarze inteligencji emocjonalnej”. W NLP nazywa si to umiejtnoci kalibrowania.

Skoro ju potrafisz rozpozna swój stan wewntrzny, moesz dokadniej przyjrze si temu,
co dzieje si, kiedy sigasz do swoich wspomnie lub tworzysz reprezentacj przyszoci.
Skup si na chwil i wyobra sobie, e
w niedalekiej przyszoci wgryzasz si w soczyst cytryn. Postaraj si wyobrazi to
sobie jak najwyra niej. Co widzisz? Zwró
uwag na wszystkie szczegóy: kolor cytryny, soce odbijajce si od jej powierzchni, pory na skórce i ciekajcy sok, kiedy j
gryziesz. Teraz zwró uwag na niebywale
kwany smak soku cytrynowego w ustach
i na jzyku. Zwró uwag na d wiki, jakie
wydaj Twoje usta, kiedy gryziesz, poruszajc jzykiem i wargami. Jakie sowa przychodz Ci do gowy?
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Czy zauwaye, e kiedy o tym mówie, zacze zmienia swój stan? Na pewnym poziomie
wiadomoci Twój umys nie dostrzega rónicy pomidzy wiatem wyobraonym i rzeczywistym. Wystarczy, e pomylisz o gryzieniu cytryny, wyobrazisz sobie óty owoc, cytrynowy zapach, cierpko miszu, a do ust napynie Ci lina, chocia w rkach nie masz cytryny. W podobny sposób moesz si zaczerwieni, kiedy pomylisz o jakiej niezrcznej
sytuacji, cho nic takiego w rzeczywistoci si nie dzieje. Twój umys ma wpyw na Twoje
ciao oraz zachowanie i dzieje si to bez udziau Twojej wiadomoci.

Reprezentacje przyszoci i klasa szkolna
Nasze wyobraenia i reprezentacje mog oddziaywa na nasze ciaa i nasze moliwoci
w realnym wiecie. Oczywicie równie wspomnienia i dowiadczenia maj wpyw na nasz
organizm — ci z nas, którzy lubi smak cytryny, bd mie inne dowiadczenia ni ci, którzy go nie lubi. Przypomnij sobie swoje praktyki nauczycielskie lub pierwsz lekcj, jak
przeprowadzie. Jeli wejdziesz na zajcia zalkniony, co si najprawdopodobniej zdarzy?
Jak podejdziesz do grupy? Jak prawdopodobnie zareaguj uczniowie?
Jeli Twoja ostatnia lekcja bya udana i bye z siebie zadowolony, pomyl o tym, zanim
zaczniesz kolejn lekcj — uczucia i myli powróc i sprawi, e odniesiesz sukces. Powtarzajc ten schemat, sprawisz, e kolejne zajcia równie bd udane i w kocu podwiadomie zaprogramujesz si na to, e z dan grup prowadzisz tylko udane lekcje. Z drugiej
strony analogiczny proces zajdzie, jeli bdziesz uczy tzw. trudne grupy. Jeeli zdarzy si
wyjtkowo nieudana lekcja i bdziesz myla o tym przed kolejnymi lekcjami z dan grup,
prawdopodobiestwo, e zaprogramujesz si negatywnie i zajcia bd szy jak po grudzie,
wzronie.
W swojej ksice Inteligencja spoeczna Daniel Goleman wskazuje na wizi istniejce
midzy lud mi i to, z jak atwoci moemy rozpozna emocje innych; w szczególnoci
jeli chodzi o tzw. relacje autorytetu, np. midzy uczniem i nauczycielem. Dzieje si tak,
poniewa bardziej zwracamy uwag na swojego szefa lub jakiego innego przeoonego ni
na kogo neutralnego wzgldem nas. Uczniowie znakomicie dopasowuj si do Twojego
stanu emocjonalnego. Jestemy biologicznie zaprogramowani, aby angaowa si w ten
proces poprzez aktywacj naszych neuronów lustrzanych. Wicej informacji na ten temat
znajdziesz w rozdziale 3. NLP przenosi to na gbszy poziom, poszukujc odpowiedzi na
pytanie: jak — innymi sowy, stara si zgbi, co mona z tym zrobi, w jaki sposób mona
to wykorzysta. Jeli wchodzisz do klasy zalkniony lub z wewntrznymi reprezentacjami,
3

3

Goleman D., Inteligencja spoeczna, Rebis, 2007.
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które wywouj w Tobie strach, równie dobrze
mógby na szyi powiesi sobie tabliczk z napisem:
„Boj si was jak diabli!”.
Moesz atwo przeama to bdne koo, tworzc
pozytywne reprezentacje przyszych wydarze lub
antycypujc osignicie celu poprzez wyobraanie
sobie tego, co zobaczysz i poczujesz, kiedy ju odniesiesz sukces. W sporcie czsto wanie takie podejcie daje przewag, gdy czoowi gracze spotykaj
si w emocjonujcym finale jakich zawodów.

Wspomnienia i wewntrzne
reprezentacje przyszoci
Nasze wspomnienia i reprezentacje przyszoci s tworzone, przechowywane i kodowane
przez nasz umys za porednictwem piciu zmysów. Przekonae si ju, e kiedy przywoujesz w pamici wydarzenia z przeszoci lub wyobraasz sobie przyszo, Twoje zmysy uaktywniaj si, a Twój umys odtwarza myli, wraenia i uczucia zwizane z t reprezentacj. Przypomnij sobie cytryn.

Strefa badawcza
Jak nasze zmysy wspópracuj w mózgu?
Najnowsze badania naukowe dowodz, e nasze zmysy nie funkcjonuj tak niezalenie,
jak wczeniej sdzono. Ponadto, abymy postrzegali wiat jako harmonijn cao, wszystkie
nasze zmysy (wzrok, such, dotyk, smak i wch) musz funkcjonowa wspólnie. W niektórych przypadkach zdaj si czy. Na przykad ju sam obraz mówicej osoby z wyczonym d wikiem stymuluje nasze orodki suchu w korze mózgowej. Integracja sensoryczna ma miejsce ju na pocztku procesu postrzegania i dlatego wpywa na dalszy
jego przebieg (Kayser, 2007; Macaluso i Driver, 2005; Kayser i inni, 2005).
___________________________________________________________________________
Kayser C., Listening with Your Eyes, „Scientific American Mind”, 2007, nr 18: 2, s. 24 – 29.
Kayser C., Petkov M., Augart N., Logothetis N., Integration of Touch and Sound in Auditory Cortex, „Neuron”,
2005, nr 48: 2, s. 373 – 384.
Macaluso E., Driver J., Multisensory Spatial Interactions: A Window into Functional Integration in the
Human Brain, „Trends in Neuroscience”, 2005, nr 28: 5, s. 264 – 271.
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Kiedy przywoujesz wspomnienia lub tworzysz reprezentacje w swoim umyle, moesz
najpierw uwiadomi sobie obrazy lub wraenia, uczucia lub d wiki. W NLP nazywa si
to gównym ukadem reprezentacji — to zmys uywany przez Twój umys jako pierwszy
do tworzenia reprezentacji. Pomyl o wakacjach, które chciaby przey. Moe poczujesz
na skórze gorce soce, usyszysz d wiki, a dopiero na kocu zobaczysz to miejsce
oczyma swojej duszy. Kady z nas, wykorzystujc wspomnienia, aby tworzy reprezentacje
przyszoci, moe zacz z innego miejsca, tj. od innego zmysu (wzroku, suchu, dotyku,
wchu, smaku). Zaley to równie od kontekstu.

Tworzenie wasnego filmu
Jeli chcesz przeprowadzi naprawd udan lekcj, musisz j rozpocz w sobie, tworzc
dokadn wewntrzn reprezentacj tego wszystkiego, co chcesz osign. Wykorzystujc
narzdzia NLP, moesz tworzy przekonujce wewntrzne reprezentacje. Im wicej bdzie
w nich informacji wizualnych, suchowych i kinestetycznych, tym silniejsze i bardziej
przekonujce bdzie wyobraenie i cay film. We my ostatnich pidziesit lat historii
telewizji — s to poszukiwania technologii, dziki której mogy powstawa jak najbardziej
realistyczne reprezentacje zarówno w kategorii koloru, d wiku, jak i oddziaywania na
emocje. Obecnie wykorzystuje si nowoczesne techniki filmowe, aby wywoywa w naszych umysach uczucie spadania czy ruchu.

Badanie wizualnych, suchowych
i kinestetycznych elementów reprezentacji wewntrznych
Podczas zapoznawania si z poniszymi informacjami miej na uwadze lekcj, któr bdziesz prowadzi w niedalekiej przyszoci.

Waciwoci wizualne
Interesuje nas nie tyle zawarto i tre ilustracji, co jej budowa i struktura. Schemat moe
by wspólny dla wielu ilustracji bez wzgldu na ich szczegóow zawarto. Przyjrzyj si
przez chwil ilustracji.
Opisujc j, moesz posuy si sowami: wieowce, drogi, pojazdy, zachmurzone niebo.
Moesz jednak skoncentrowa si na jakoci ilustracji.

Rozdzia 2. Krcimy kasowy film
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Dla reprezentacji wizualnej bdzie to:

9 kolorowy lub czarno-biay;
9 jasny lub ciemny;
9 widziany na wasne oczy (powizany) lub jakby
obserwowa sam siebie (rozdzielony);

9 w wyra nych ramach lub panoramiczny;
9 ostry lub zamazany.
Oczywicie moliwe s równie inne rozrónienia
wizualne.
Fakt, czy obraz jest powizany, czy rozdzielony, moe
mie duy wpyw na Twoje nastawienie. Przeprowad my eksperyment. Pomyl o czym, co naprawd
lubisz robi. Popatrz na to tak, jakby tam by, robi to i jednoczenie siebie obserwowa.
Jak si czujesz? Tworzc wewntrzn reprezentacj celu, który pragniesz osign w przyszoci, musisz zwraca uwag na szczegóy obrazu — Twoje wyobraenia powinny by
bogate w detale. Staraj si, by Twoje wyobraenia byy jak najbogatsze. Im blisze rzeczywistoci bdzie Twoje wyobraenie (co, co widziae na wasne oczy), tym bardziej bdzie
przekonujce.
Wyobra sobie swoj przysz lekcj:

9 Czy jest dynamiczna, czy statyczna?
9 Czy jest kolorowa, czy czarno-biaa?
9 Czy obraz jest jasny, niewyra ny, czy ciemny?
9 Czy rozmiar obrazu jest naturalny, wikszy, czy mniejszy od rzeczywistego?
9 Jak daleko od Ciebie jest obraz?
9 Czy jeste w centrum, czy przygldasz si z pewnej odlegoci?
9 Czy wyobraenie ma wyra ne ramy, czy jest panoramiczne?
9 Czy jest trój- czy dwuwymiarowe?
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Waciwoci dwikowe
Nasze wewntrzne poczucie d wiku jest zakodowane bardzo podobnie i moemy dopasowa waciwoci d wików do naszych potrzeb, podobnie jak reguluje si gono czy
wysokie i niskie tony w wiey stereofonicznej. Sowa te s czci procesu (zarówno sowa, które wypowiadamy w naszej reprezentacji, jak i sowa, które mówimy do siebie jako
cz dialogu wewntrznego, rozmowy z samym sob). Ponadto cz tonalna ukadu suchowego informuje nas o emocjach, jakich dowiadczamy.
Pomyl o lekcji, któr masz przeprowadzi, i zadaj sobie nastpujce pytania:

9 Czy mówisz co sam do siebie, czy syszysz sowa innych?
9 Co wyra nie syszysz i (lub) mówisz?
9 Jak gone s sowa?
9 Jaki jest ton wypowiadanych sów?
9 Jak szybko sowa s wypowiadane?
9 Czy wystpuje modulacja gosu?
9 Skd dochodzi d wik?
9 Jak dugo trway d wiki?
9 Czy w d wikach jest co szczególnego?
9 Czy s jeszcze inne d wiki prócz sów?
9 Co to s za d wiki?
Waciwoci kinestetyczne
Zwykle nie zwracamy uwagi na uczucia i wraenia dowiadczane przez nasze ciao, podczas gdy mog one by znakomitym ródem informacji zarówno o wiecie zewntrznym,
jak i wewntrznym, informujcym nas, jak radzimy sobie z wyzwaniami dnia codziennego.
System skada si z trzech czci: zewntrznych dotykowych wrae z powierzchni naszego ciaa, których jestemy wiadomi; wrae wewntrznych, „trzewnych”, które odczuwamy wewntrz naszego ciaa (np. uczucie zanurzania si lub zawrotów gowy) oraz odczucia
ruchu lub funkcji psychomotorycznych. Kiedy uczymy si czego, zaangaowanie w odbieranie wrae wewntrznych moe by równie wane co wykonanie danej czynnoci angaujcej nas ruchowo i dotykowo.

Rozdzia 2. Krcimy kasowy film
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Przypomnij sobie, czego dowiadczye, i zadaj sobie nastpujce pytania:

9 Czy zmienia si temperatura: jest zimno czy ciepo?
9 Czy zmienia si faktura: jest szorstki czy gadki?
9 Czy s odczuwalne drgania?
9 Czy nacisk si zwiksza, czy zmniejsza?
9 W którym miejscu odczuwalny jest nacisk?
9 Czy zwiksza si napicie lub rozlu nienie?
9 Jeli jest ruch, to w jakim kierunku i z jak prdkoci?
9 Jaka jest jako Twojego oddechu — gdzie si zaczyna lub koczy?
9 Czy oddech jest ciki, czy lekki?
9 Czy uczucia s trwae, czy okresowe?
9 Czy zmieniy si rozmiary lub ksztaty?
9 Czy uczucia napyway do Ciebie, czy raczej z Ciebie wychodziy?
Te rozrónienia w reprezentacji zwane s submodalnoci. Zastosowanie submodalnoci
jest szczegóowo wyjanione w rozdziale 8. „Z czego skadaj si wspomnienia”. Dowiesz
si z niego, jak radzi sobie z negatywnymi wspomnieniami i zmienia je. Podobne podejcie mona zastosowa do wewntrznych reprezentacji przyszoci. Do niniejszego rozdziau warto wróci pó niej, kiedy bdziesz ju uzbrojony w wiksz liczb technik i narzdzi NLP.
Teraz jeste ju gotów do odkrywania technik NLP.

Dobrze sformuowany rezultat — skadanie wszystkich elementów
w cao, monta swojego filmu
Dostarczenie umysowi dokadnego wzoru tego, co chcesz osign, automatycznie nastawia go na wiadome dostrzeganie na zewntrz tego, co przypomina Twoje wewntrzne
wyobraenia. Umys niemale mówi: „Tu jest jedno, a tam drugie takie samo”. Programowanie neurolingwistyczne uczy, jak opanowa ten fenomen i wykorzysta go z poytkiem
dla siebie. wiczc, zaczniesz zauwaa, e Twoje najbardziej motywujce wyobraenia
wewntrzne maj wspólne waciwoci wizualne, d wikowe czy kinestetyczne. Teraz,
zaczynajc tworzy dobrze sformuowany rezultat, skup si na emocjach, które chcesz
odczuwa, gdy osigniesz swój cel, a Twój umys zrobi za Ciebie reszt. eby naprawd
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zakorzeni w wyobra ni dobrze sformuowany rezultat, radzimy Ci postpowa wedug
siedmiu niej opisanych kroków do jego osignicia.

Krok 1. Zdefiniuj swój rezultat
Pomyl o lekcji, któr prowadzisz, i o jej pozytywnym wyniku, na którym Ci zaley. Staraj
si nie odwoywa do swoich dotychczasowych dowiadcze. Wyobra sobie raczej, jakby
to byo, gdyby dostawa wszystko to, czego chcesz. Teraz skocz z marzeniami i zosta
scenarzyst przyszego przeboju filmowego.
wietnym pomysem, jeli po raz pierwszy korzystasz z NLP, jest poproszenie którego ze
znajomych, eby zadawa Ci pytania, jak gdyby by Twoim osobistym trenerem. Arkusz,
który pomoe w tym procesie, znajdziesz w rozdziale 15. „Dzie wicze”.
Czego chcesz? Bd konkretny w okrelaniu swoich de. Poniej znajdziesz kilka uytecznych sposobów na to, jak myle przez pryzmat spodziewanego rezultatu i zbiera duo
informacji o tym, co chcesz osign. Znasz ju akronim SMART4, a w NLP dodajemy do
tego PURE5, aby upewni si, e rezultat, jaki osigniesz, rzeczywicie bdzie Ci odpowiada
i e bdzie mia sens w kontekcie wartoci, jakie wyznajesz, i caego Twojego ycia. Wielu
ludziom, którzy wicz po raz pierwszy, pomaga zapisywanie swoich wyników. Oczywicie,
w miar jak nabiera si wprawy i pewnoci siebie, zabiera to coraz mniej czasu.
Konkrety
Bd konkretny — okrel, co chcesz osign. Powi czas na dopracowanie szczegóów
(co dokadnie bdziesz widzie, sysze i czu).
Kamienie milowe
Jakie bd? Skd bdziesz wiedzie, e jeste na drodze do osignicia celu? Co bdzie
si dziao w poowie lekcji, któr bdziesz móg uzna za sukces?
Jakby to dziao si teraz
Najlepiej zapisywa rezultaty swoich dziaa tak, jakby je ju osign. Zapisuj je wic
w formie dokonanej, tak jakby ju udao Ci si je uzyska.
4

Z ang.: bystry, inteligentny. Akronim sów: Specific (konkretny), Meaningful (znaczcy), Agreed upon
(uzgodniony), Realistic (realistyczny), Time based (osadzony w czasie) — przyp. tum.

5

Z ang.: czysty, klarowny. Akronim sów: Positive (pozytywnie), Under your control (pod kontrol), Right size
(we waciwym rozmiarze), Ecological (ekologicznie) — przyp. tum.

Rozdzia 2. Krcimy kasowy film
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Osadzony w czasie
Kiedy osigniesz swój cel? Jaka jest skala czasowa? Okrel dat i godzin.
Teraz spójrz na rezultat z innego punktu widzenia.
Pozytywnie
Wane jest umieszczenie naszych de w pozytywnym kontekcie. Czsto mylimy
o sprawach, z którymi musimy si zmierzy, jak o problemach. To dlatego zdarza nam
si utkn — problemy powstrzymuj nas od dziaania albo sprawiaj, e ogarnia nas
zniechcenie, które samo w sobie staje si problemem.
Mona jednak problem przemieni w rezultat. Zamiast twierdzi:
„Nie chc; nie podoba mi si” — zapytaj: Co chciabym zamiast tego?
„Nie potrafi; nie bd móg” — zapytaj: Co by byo, gdybym móg?
Nasze umysy nie przetwarzaj zaprzecze. Przez chwil nie myl o niebieskim ole.
Czy udao Ci si o nim nie pomyle?
Pod Twoj kontrol
Czy potrafisz sam podejmowa kroki albo skutecznie angaowa innych, eby osign
swój cel?
W prawidowym rozmiarze
Czy zawsze udaje Ci si dopi celu? Jeli tak, to moesz postawi sobie inny, trudniejszy do osignicia. Jeli jednak bye o wos od osignicia celu, po prostu obni sobie
troch poprzeczk.
Ekologicznie
Jak osignicie celu wpynie na Twoje rodowisko pracy?
Przykad
Jest 24 lutego 2008 roku; jestem dyrektorem szkoy w kiepskiej dzielnicy w centrum
Katowic. Zachcam kadr do tworzenia innowacyjnych scenariuszy lekcji wymagajcych
od uczniów, którzy zazwyczaj ucz si, czytajc i zbierajc informacje, uruchomienia
postrzegania sensualnego: wzrokowego, suchowego i kinestetycznego.
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Krok 2. Sprawd swój obecny stan
Do czsto mamy najlepsze chci, aby dy do wyznaczonego celu, ale jako nie moemy zacz. Z reguy dzieje si tak dlatego, e istnieje pewna czynno, okoliczno albo
przyzwyczajenie, którego sobie nie uwiadamiamy. Dopóki nie zadamy sobie waciwych
pyta, nie wiemy nawet, jakich zmian naley dokona.
Pytania pomocne przy sprawdzaniu Twojego obecnego stanu:

9 Co si stanie, jeli nie dopniesz celu?
9 Czy istnieje co, z czego musisz zrezygnowa lub co musisz zmieni, aby przybliy si
do osignicia rezultatu?

9 Czy istniej inne okolicznoci mogce wstrzymywa Twoje postpy?
Jeli uwiadomisz sobie istnienie jakiejkolwiek takiej okolicznoci, po prostu id dalej,
wiedzc, e teraz Twój umys jest wiadom przeszkód i bdzie w stanie uporzdkowa
Twoje wewntrzne motywacje, w miar jak bdziesz krci swój film.

Krok 3. Tworzenie silnego wewntrznego wyobraenia
Jak powiedzielimy na pocztku rozdziau, im ywsze i bardziej szczegóowe s Twoje wewntrzne wyobraenia, tym atwiej umys podsunie Ci narzdzia pomocne w deniu do celu.
Wyobra sobie, jak ma wyglda Twój rezultat. Jeli chcesz, uzupenij go o obrazy, d wiki,
odczucia i emocje. Moe to zaj duo czasu, potraktuj to wic jako swoist minimedytacj.
Stwórz obraz w technikolorze, program na ywo.

Co widzisz? Niech film oddaje nawet najmniejsze szczegóy.
Co syszysz? Zarówno wewntrz (Twój wewntrzny dialog), jak
i na zewntrz (dwiki dookoa i gosy ludzi, którzy razem z Tob
przeywaj Twój sukces).

Co czujesz? Jakie fizyczne doznania towarzysz Ci w byciu w miejscu
zwizanym z Twoim rezultatem i jakie pozytywne emocje si z tym
cz?

Rozdzia 2. Krcimy kasowy film
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Krok 4. Poprawne formuowanie rezultatu
Poniej znajdziesz kilka pyta, które pomog nada ksztat Twojemu rezultatowi. Jeli korzystasz z nich po raz pierwszy, dobrym pomysem jest poproszenie kogo, by zada Ci te
pytania, albo zapisanie jasnych i dokadnych odpowiedzi.

9 Skd bdziesz wiedzia, e osigne cel? Sprecyzuj, co wtedy poczujesz. Odnie to do
wewntrznego wyobraenia, które wanie stworzye, i zapisz kluczowe waciwoci.
Co bdziesz widzie, sysze, czu?

9 Gdzie, kiedy i z kim chcesz tego dowiadczy?
9 Gdzie, kiedy i z kim nie chcesz tego dowiadczy (czasami chcemy dokona okrelonych
zmian w pracy, a nie w domu, i odwrotnie)?

9 Jakich zasobów potrzebujesz, by osign cel? Zidentyfikuj swoje wewntrzne potrzeby,
pomoc innych, wymagania materialne i stwórz kompletn list.

9 Co si stanie, gdy dopniesz celu? Jakie bd tego konsekwencje?
9 Jak zyskasz na uzyskaniu okrelonego rezultatu? Znajd trzy jasno

okrelone korzyci

wynikajce z osignicia celu.

9 Czy chcesz tej zmiany w jakiejkolwiek innej sytuacji? Czy s w Twoim yciu inne konteksty, gdzie rezultat, do którego dysz, przyniesie korzyci?

9 Jak ta zmiana odbije si na innych aspektach Twojej sytuacji yciowej? Jaki wpyw bdzie
mia rezultat na Twoje ycie jako cao? Czy jest on do zaakceptowania? A moe musisz
wprowadzi zmiany?

Krok 5. Integrowanie rezultatu
Teraz po prostu si odpr. Zamknij oczy i odtwórz swój film tak wiele razy, jak jest to
konieczne, eby Twój umys oswoi si ze wszystkimi jego szczegóami. Kiedy bdziesz
gotowy, otwórz oczy. Wyobra sobie, gdzie w pomieszczeniu, w którym si znajdujesz,
w przestrzeni dookoa Ciebie, moe znajdowa si rezultat. Podejd do tego miejsca i poczuj
wszystkie pozytywne emocje jeszcze raz. Wró tam, skd zacze, i zrób pierwszy i nastpny krok w stron tego, czego chcesz.
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NLP. Skrzynka narzdziowa nr 2
Dobrze sformuowany rezultat „Szybki start”
— wiczenie umysu w tworzeniu projekcji przyszoci
Moesz nagra poniszy tekst i potem odtworzy go albo poprosi przyjaciela, eby go
gono przeczyta, albo po prostu najpierw go przeczyta, a potem uy wyobra ni.
Znajd wygodne miejsce, gdzie bdziesz móg si zrelaksowa i gdzie nikt nie bdzie
Ci przeszkadza przez mniej wicej dziesi minut. Zamknij oczy i wczuj si w rytm
swojego oddechu. Przez chwil (pi czy sze oddechów) skup si na tym, jak chodne
jest powietrze, które wdychasz, i jak ciepe to, które wydychasz… Pauza… Pozwól sobie
na relaks, a swojemu ciau na odprenie si, w miar jak bdziesz skupia uwag na
miniach wokó oczu. Teraz niech take one si rozlu ni… Pauza… Pozwól, aby uczucie
odprenia przepywao przez Twoje ciao od czubka gowy, przez twarz, rozlu niajc
jej minie i minie szczki… Pauza… Przez klatk piersiow i nogi… Pauza… I przez
stopy a po czubki palców stóp.
W miar jak bdziesz stawa si zupenie zrelaksowany, skupiaj si na swoim celu.
Zacznij uwiadamia sobie, jak to bdzie, gdy ju go osigniesz. Zauwa to, co bdziesz wtedy widzie, gdzie bdziesz si znajdowa… Pauza… Co bdziesz robi… Pauza…
Kto tam bdzie… Zacznij tworzy t sytuacj tak, jak chcesz, eby wygldaa. Niech
kolory bd ywe, a obraz duy i wyra ny. Zobacz to tak, jakby tam by… Pauza…
Kiedy bdziesz ju wiadom wszystkich obrazów, moesz zacz wsuchiwa si w odgosy dookoa siebie… Pauza… Co to za d wiki, czy s gone, z której strony dochodz?
Czy syszysz wewntrzny gos i co on mówi? „Dobra robota, gratulacje, jestem z siebie
dumny”… Pauza… Gdy usyszysz d wiki i sowa, uwiadom sobie odczucia i uczucia,
które budz si w Tobie na myl, e osigniesz swój cel. Jak s silne? Czy moesz
sprawi, by stay si teraz jeszcze silniejsze i przyjemniejsze? Moesz, prawda?
Odpr si i odtwarzaj ten film w wyobra ni tyle razy, a stanie si dokadnie taki, jak
chcesz. To bardzo pozytywne uczucie, nieprawda? Gdy to robisz, moesz pozwoli
umysowi odkrywa wszystkie kwestie, które pomog Ci si upewni, e Twój cel jest
dobrze okrelony… Czy masz nad nim kontrol? Czy jest prawidowy? Odtwórz to jeszcze
kilka razy… Pauza… Teraz moesz zacz reorientowa si z powrotem na pomieszczenie,
w którym si znajdujesz, i na swoje ciao. Otwórz oczy.

Rozdzia 2. Krcimy kasowy film
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Strefa badawcza
Wyobraone próby generalne i obrazy mentalne
Liczne badania dowodz, e pozytywne przewiczenie sytuacji w wyobra ni przynosi
rezultaty w dziedzinach takich jak golf czy muzyka (np. Woolfolk i in., 1985; PascualLeone i in., 1995; Taylor i Shaw, 2002). Podobnie udowodniono pozytywne efekty osignite pod wpywem mówienia do samego siebie, projekcji zdarze w wyobra ni
i „mylowego samonaprowadzania” (Neck i Manz, 1992). Badania posugujce si skal
6
TSCS , skal samooceny Rosenberga oraz skal stosunku do samego siebie typu Fishbein7
-Ajzen wyra nie pokazuj, e pozytywne wyobraenia maj zdecydowanie dodatni wpyw
na stosunek do samego siebie (Patrizi, 1982).
Ostatnio naukowcy z University College w Londynie udowodnili ponad wszelk wtpliwo, e tworzenie wewntrznych wyobrae czcych w sobie wszystkie wraenia
zmysowe jest poytecznym narzdziem regulowania emocji, a przede wszystkim pomagajcym radzi sobie z niepokojem i rozpacz. W przeprowadzonym przez nich studium opartym na skanowaniu fMRI badanych uczono identyfikowa „specjalne miejsce”,
gdzie mogli si zrelaksowa, poczu bezpiecznie i które potrafili wyobraa sobie tak
realistycznie, jak tylko byli w stanie, z wykorzystaniem wszystkich zmysów (wzrok,
such, odczucia kinestetyczne). Potem poproszono ich o samookrelenie i nazwanie tego
miejsca, by mogli je przywoa w przyszoci (Kalisch i in., 2005).
___________________________________________________________________________
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6

Tennessee Self-Concept Scale — przyp. tum.

7

S oni twórcami kwestionariusza skadajcego si z piciu pyta majcych umoliwi stwierdzenie uzalenienia od alkoholu — przyp. tum.
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NLP. Skrzynka narzdziowa nr 3
Z kamienia na kamie
Gdy rezultat jest ju dobrze sformuowany, dziki temu wiczeniu uwiadomisz sobie,
co Ci powstrzymuje, jakie nastpne kroki powiniene podj w zwizku z tym, oraz
upewnisz si, e wczye do swojego planu wszystko co konieczne. Odpowiedz na pytania, powicajc im tyle czasu, ile potrzebujesz, aby odkry swoje wewntrzne
zasoby i zrozumie je. Jest to naprawd poyteczne narzdzie w pracy nad sob
i w szkoleniu innych.
1. Upewnij si, e przemylae w szczegóach swój dobrze uksztatowany rezultat oraz
e posiadasz duo informacji dotyczcych wrae zmysowych.
2. Odkryj, co w pierwszej kolejnoci powstrzymuje Ci w drodze do osignicia celu.
Zapytaj siebie: „Co mnie powstrzymuje?”. Zapisz odpowied .
3. Bez zagbiania si w t kwesti zadaj sobie pytanie: „Co satysfakcjonowaoby
mnie bardziej?”. Pomyl, co wolaby, aby si wydarzyo. Zapisz to.
4. Teraz zapytaj siebie: „Co powstrzymuje mnie od uzyskania tego, co bardziej mnie
satysfakcjonuje?”.
5. Kontynuuj ten proces a do wyczerpania wszystkich moliwych odpowiedzi na pytanie, co moe Ci powstrzyma, i odkrycia wszystkiego, co daoby Ci wicej
satysfakcji.
6. Zacznij tam, gdzie uporae si z ostatni przeszkod. Zapytaj siebie, co by byo,
gdyby to, co udao Ci si ju osign w danym momencie, miao by ostatecznym
rezultatem. Zapisz odpowied .
7. Kontynuuj zadawanie pyta a do wyczerpania moliwoci.
Jest to równie bardzo dobra metoda w pracy psychologicznej z dziemi. Mona przygotowa karty z pytaniami i poprosi dzieci, eby na kadej z nich zapisay odpowiedzi.
Inna moliwo to rozoenie kartek z pytaniami na pododze i dosowne przechodzenie
„z kamienia na kamie”. Nauczyciele wykorzystuj t metod na kursach powtórkowych
przed egzaminami, aby rozplanowa czas powicony na powtórki i upewni si, e
uczniowie uwiadomi sobie i rozwi problemy zwizane z ograniczonym czasem i moliwoci powtórzenia materiau.

Rozdzia 2. Krcimy kasowy film
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Dodatkowe techniki NLP
umoliwiajce uzyskiwanie lepszych rezultatów w klasie
9 Stwórz

w szczegóach dobrze sformuowany rezultat: jak chciaby, by wyglday
trudne lekcje, zanim je przeprowadzisz. Potem uyj wiczenia „z kamienia na kamie”
z ostatniej skrzynki z narzdziami, aby upora si z tym, co Ci powstrzymuje
przed uzyskaniem podanego rezultatu. Pamitaj, e to Ty musisz si zmieni —
nie moesz zmienia zachowania innych ludzi, tylko swoje wasne!

9 Uyj

procesu tworzenia dobrze sformuowanego rezultatu na zajciach powtórkowych do egzaminów, aby wesprze uczniów w osiganiu celów i pomóc im odnale 
wicej motywacji do powtarzania materiau.

9 Wykorzystaj pytania typu:

„Co bdzie, jeli zobaczysz, usyszysz i poczujesz?”
w rozmowach w klasie, aby pomóc uczniom skoncentrowa si na przyszoci i pomóc
im unikn skupiania si na problemach.

9 Gdy pracujesz z kolegami nad popraw

jakoci nauczania w szkole i planowaniem
jej rozwoju, dodaj informacje zmysowe do zamierzonego rezultatu i upewnij si,
e cele strategiczne s dopracowane w szczegóach.

