IDŹ DO:
 Spis treści
 Przykładowy rozdział

KATALOG KSIĄŻEK:





Katalog online
Bestsellery
Nowe książki
Zapowiedzi

Sekret NLP, czyli poznaj siebie,
uporaj się ze złymi nawykami
i zacznij prawdziwie żyć
Autor: Richard Bandler
Tłumaczenie: Bartosz Sałbut
ISBN: 978-83-246-3169-8
Tytuł oryginału: Get the Life You Want: The Secrets to Quick
and Lasting Life Change with Neuro-Linguistic Programming
Format: A5, stron: 240

CENNIK I INFORMACJE:
 Zamów informacje
o nowościach
 Zamów cennik

Książka jest wznowionym wydaniem „Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj się ze złymi
nawykami i zacznij prawdziwie żyć”
Żadnych cudów — czyste NLP

CZYTELNIA:
 Fragmenty książek
online

Do koszyka
Do przechowalni
Nowość
Promocja

Onepress.pl Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
redakcja: redakcjawww@onepress.pl
informacje: o księgarni onepress.pl

•
•
•
•

Naucz się sterować własnym mózgiem
Zapomnij o popełnionych błędach i złych doświadczeniach
Uporaj się z fobiami, lękami, traumami i stresem
Otwórz się na miłość, lepszy seks, satysfakcję z życia i zawodowe sukcesy

Życiowy dorobek Richarda Bandlera zmienił nasze postrzeganie prawdziwego potencjału
ludzkiego umysłu.
Paul McKenny

NLP na nowe czasy
Nie satysfakcjonuje Cię obecne status quo? Czujesz potrzebę znaczącej zmiany w swoim
życiu? Masz w sobie ogromny potencjał. Potrzeba tylko odpowiednio silnego impulsu,
by uwolnić drzemiącą w Tobie siłę!

•
•
•
•
•

Pragniesz uwolnić się od toksycznych związków z innymi ludźmi?
Poprawić swój stan emocjonalny?
Osiągać większe sukcesy w życiu zawodowym i osobistym?
Pozbyć się złych nawyków?
Odnaleźć w sobie siłę woli, by konsekwentnie realizować ważne cele?

Koniec z niepotrzebnym faszerowaniem się lekami czy długotrwałymi sesjami
terapeutycznymi. Precz z nieskutecznymi pseudoporadnikami! Richard Bandler pomógł
tysiącom ludzi pozbyć się dokuczliwych fobii, lęków, niepokojów, uzależnień, złych nawyków
i bolesnych traum. W swojej najnowszej książce prezentuje trzydzieści pięć niezwykłych
technik NLP, dzięki którym zdołasz w krótkim czasie wprowadzić trwałe zmiany w każdej
sferze swojego życia. Nauczysz się sterować własnym mózgiem i dowiesz się, jak osiągnąć to,
o czym zawsze marzyłeś! To nie magia, to tylko NLP — to aż NLP!
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CZ I

POZNAJ SWÓJ MÓZG
— INWENTARYZACJA
UMYSU

ABY PRZEPROWADZI INWENTARYZACJ swojego umysu.
Zanim zaczniesz co zmienia, spróbuj uwiadomi sobie,
e posiadasz pewne narzdzia mylowe. Czytajc t ksik, bdziesz odkrywa coraz to nowe moliwoci zastosowania tych narzdzi przy radzeniu sobie z kopotami. Kiedy
ju zrozumiesz, w jaki sposób dziaa Twój umys i jak funkcjonuj mechanizmy mylenia, atwiej bdzie Ci poj, dlaczego moliwe jest wprowadzenie tak istotnych i trwaych
zmian w Twoim yciu. Zacznijmy od rozwaenia roli i siy
naszej podwiadomoci.

C ZAS ,

POTGA PODWIADOMOCI
Autostrada do zmian

P OMY L O SWOIM UMY LE jako caoci zoonej z czci wiadomej i podwiadomej. wiadomy umys zajmuje si analiz,
krytyk i logicznym myleniem. To wanie on jest przedmiotem Twojej uwagi. Podwiadomie kontrolujesz natomiast
podstawowe funkcje yciowe, w tym midzy innymi bicie serca i oddychanie. To w podwiadomoci gromadz si wspomnienia, to podwiadomo jest repozytorium Twojej mdroci, kreatywnoci i zdolnoci do rozwizywania problemów.
Kiedy pisz, umys wiadomy odpoczywa i w zasadzie nie
pracuje. Umys podwiadomy tworzy natomiast ywe obrazy
senne i wspiera proces przetwarzania wszystkiego, co wydarzyo si w cigu dnia.
Zapewne spotkae si kiedy z wyraeniem „przespa si
z czym”, zastosowanym w charakterze rady dla osoby borykajcej si z kopotem. Kryje si w nim niezaprzeczalna
prawda: podwiadomo moe Ci pomóc spojrze na problem
z innej perspektywy. Równie wikszo nawyków mylowych funkcjonuje wanie w obszarze podwiadomoci. Kiedy pozyskujemy umiejtnoci wymagajce zaangaowania
umysu, szybko osigamy poziom automatyzmu i podwiadomej biegoci.
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Owe podwiadome umiejtnoci mog mie ujemny wpyw
na nasze samopoczucie — mog by przyczyn depresji, wahania, stresu, a take uczucia przeraenia i bezradnoci.
Mog mie jednak równie pozytywne oddziaywanie, motywujc nas, relaksujc lub podbudowujc nasze wyobraenie
o sobie i zapewniajc nam wiksz wiar w przyszo.
Przez ponad trzydzieci pi lat wikszo swojego czasu
powiciem na poszukiwania metod, dziki którym ludzie
mogliby zmieni swoje podwiadome nawyki lub umiejtnoci, by wreszcie zacz y swoim wymarzonym yciem.
Czsto udawao si to osign poprzez hipnoz. Wprowadzajc dan osob w trans, pomagam jej wej w gb siebie
i dokona istotnych zmian.
Trans umoliwia bezporedni komunikacj z podwiadomoci danej osoby, mona wic w ten sposób pomóc jej
w niewiadomym ksztatowaniu nowych nawyków. Wanie
tak osigali swoje wyniki Milton H. Erickson i inni wielcy
specjalici w dziedzinie hipnozy, których prace studiowaem.
Jednym z najbardziej fascynujcych odkry, jakich udao mi si
dokona, jest stwierdzenie, e mona wspomóc ludzi w dokonywaniu tego typu zmian równie i bez pomocy hipnozy.
Prawda jest taka, e cay czas znajdujemy si w takim lub
innym transie. Trans to po prostu stan, w którym jestemy
zaabsorbowani pewn myl. Czsto spotykam si z pytaniem,
czy miewam problemy z wprowadzeniem ludzi w trans. Nigdy mi si to nie zdarza. Czasami mam trudnoci z wyrwaniem kogo z transu, w którym ju si znajduje — ze stanu
zmienionej wiadomoci, w którym podejmuje si gupie decyzje i w którym do gowy przychodz gupie myli — faktem jednak jest, e trans to zjawisko codzienne.
Przez lata udao mi si opracowa kilka technologii — takich jak Design Human Engineering czy Neuro-Hypnotic
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Repatterning — dziki którym ludzie mog bez przeszkód
dokonywa podwiadomych zmian we wasnej osobowoci
bez koniecznoci poddawania si procedurze wprowadzania
w trans. Kady z eksperymentów mylowych opisywanych
w tej ksice pozwoli Ci pozna zupenie podstawowe, a mimo to niezwykle potne narzdzia, dziki którym bdziesz
móg modyfikowa swoje podwiadome nawyki, a tym samym zmienia swoje ycie. Jednym z tych narzdzi jest tak
zwany model submodalnoci.
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CECHY TWOICH MYLI
Zrozumie submodalnoci

J ESZCZE W LATACH SIEDEMDZIESITYCH John Grinder i ja pracowalimy nad koncepcj, zgodnie z któr ludzie konstruuj
pewne umysowe reprezentacje. Wiele osób, w szczególnoci
Gregory Bateson i Marshall McLuhan, przez wiele lat rozprawiao na te tematy, to my jednak stworzylimy formaln
koncepcj.
Zdefiniowalimy kilka aspektów procesu mylenia: mylenie obrazami, mylenie sowami, mylenie uczuciami,
smakami i zapachami. Pó niej wykonaem kolejny krok naprzód, wyodrbniajc w ramach kadego z tych systemów
róne komponenty lub cechy. Cechy obrazów, d wików
i uczu nazywane s submodalnociami.
Czowiek dysonuje picioma zmysami, których uywa przy
pozyskiwaniu informacji ze wiata zewntrznego. Nastpnie
tworzy na wasne potrzeby przedstawienie tego wiata, korzystajc z piciu wewntrznych zmysów. Myli na przykad za
pomoc obrazów lub filmów.
Gdy kto tumaczy nam, jak dotrze do danego miejsca, lub
gdy to my wskazujemy drog komu innemu, korzystamy
z umiejtnoci wejcia w gb siebie i umysowej reprezentacji
w postaci filmu drogi wiodcej do miejsca, do którego chcemy
dotrze. Kada tworzona przez nas rzecz powstaje najpierw
w postaci wyobrae w naszym umyle.
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S to obrazy o pewnych specyficznych cechach. Postaraj
si pomyle na przykad o tym, co robie wczoraj. Tworzc
w umyle kolejne myli, moesz zobaczy siebie, jak wczoraj
co robie, moesz te zobaczy to, co widziae wczoraj.
Moesz dostrzec nieruchome obrazy poszczególnych czynnoci lub moesz obserwowa je w postaci filmu, którego
akcja cay czas si rozwija. W kadym razie to jest wanie
jedna z form przetwarzania naszych dowiadcze zewntrznego wiata.
Kiedy o czym mylimy, wyobraenie tej rzeczy znajduje
si w okrelonym miejscu. Ta rzecz ma dany rozmiar i jest
w pewnej odlegoci od nas. Obrazy umysowe róni si
od obrazów ze wiata zewntrznego. Mimo to przedstawiamy
je jednak gdzie przed sob, nadajc im jakie rozmiary. Widzimy siebie na takim obrazie (wówczas mamy do czynienia
ze zjawiskiem dysocjacji) lub patrzymy na obraz wasnymi
oczami i nie stanowimy jego elementu (wówczas mówimy
o asocjacji).
Moemy te sysze wewntrzne d wiki. Mog one przybiera wiele rónych postaci — moemy wspomina sowa
lub gos drugiej osoby, brzmienie piosenki, moemy te
w mylach mówi do siebie. Równie te d wiki maj cechy
szczególne, takie jak gono czy rezonans. Mona je okreli, jeeli z uwag si w nie wsuchamy.
Podobnie rzecz si ma w przypadku wewntrznych uczu.
Kadego uczucia moemy dowiadczy w okrelonym miejscu w naszym ciele. Moemy poczu, e rodzi si ono w konkretnym miejscu, a nastpnie wdruje gdzie indziej, kiedy
zaczynamy si nad nim zastanawia. Ludzie potrafi to
doskonale opisa, mówic o strachu. Stwierdzaj wówczas:
„Poczuem skurcz odka, a potem sucho w ustach i zawroty gowy”. Niemal przez cay czas ujawniaj pewne fakty na temat swojej wewntrznej rzeczywistoci umysowej.
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Gos, który pobrzmiewa w naszej gowie, jest albo nasz
wasny, albo naley do kogo innego. Syszymy go po lewej
lub po prawej stronie. Wchodzi do rodka albo ucieka na
zewntrz. Czasami jest bardzo silny, innym razem natomiast
— bardzo cichy. Czasami jest to po prostu cisza. Nie ma
znaczenia, skd pochodzi gos, nie ma te wikszego znaczenia, do kogo naley — wane jest to, e zwracamy uwag na
rónice w jego brzmieniu, gdy jestemy w rónych stanach.
Ludzie ju od bardzo dawna opowiadaj psychologom
o swoich uczuciach. Od pocztku swojej drogi obserwowaem, jak rónego rodzaju doradcy, terapeuci i psychiatrzy
pracuj ze swoimi pacjentami. Zawsze zadziwiao mnie to,
jak czsto pacjent stawa wobec pytania: „Co w zwizku z tym
czujesz?”, na które odpowiada: „Jestem sfrustrowany”.
To samo pytanie padao wielokrotnie, ale nikt nie zada sobie trudu ustalenia jego prawdziwego znaczenia. Nikt si
nie zatrzyma, eby stwierdzi, e odpowiedzi byy w istocie
opisem stanu wewntrznego danej osoby.
Kiedy kto mówi o swoich przeyciach wewntrznych,
naley przyjrze si jego sowom, w szczególnoci czasownikom. Mówic: „Mam wtpliwoci”, czowiek opisuje swój
stan, a nie jaki wewntrzny proces. Kiedy kto mówi: „Ogarnia mnie frustracja”, nie stwierdza, e jest sfrustrowany, lecz
opisuje proces stawania si sfrustrowanym, pewn czynno.
Gdy czowiek okrela swoje uczucia za pomoc czasowników
nazywajcych procesy, moemy si dowiedzie znaczne wicej o jego przeyciach wewntrznych.
Zadajc pacjentowi pytanie: „Jakie uczucia rodzi w tobie
frustracja?” albo: „Jakie uczucia rodzi w tobie rozczarowanie?”, terapeuta czy psychiatra sam pozbawia si zatem dostpu do najwaniejszej informacji. My wiemy, e mona to
ujmowa inaczej. Rozumiemy zasady funkcjonowania mózgu
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i wiemy, e synapsy wewntrz niego s równie skomplikowane jak poczenia midzy poszczególnymi organami i e
dziki temu moemy myle za pomoc uczu.
Oznacza to, e nasze ciao i mózg nie s odrbnymi bytami
— ciao jest rozszerzeniem mózgu. Czowiekowi, który mówi:
„Czuj si sfrustrowany”, trzeba zatem przede wszystkim
zada pytania: „Gdzie? Gdzie si rodzi to uczucie? Gdzie
czujesz jego ródo? Dokd ono zmierza?”. Uczucia nie s
nieruchome. Zawsze si przemieszczaj, zawsze podaj
w jakim kierunku.
Wiem, e u niektórych ludzi przeraenie manifestuje si
jako uczucie cisku w odku. Ten cisk porusza si jednak
do przodu albo do tyu. Kiedy kogo, kto mówi, e jest mu
ciko, pytam, gdzie si to uczucie znajduje, okazuje si absolutnie za kadym razem, e jest ono zlokalizowane w brzuchu lub w klatce piersiowej. To, gdzie si to uczucie umiejscawia, nie ma jednak wikszego znaczenia. Liczy si przede
wszystkim to, co z nim zrobisz.
Czasami pytam: „W któr stron si porusza?” i sysz
w odpowiedzi: „Nie porusza si”. W takiej sytuacji jedynym
sposobem, by pozna kierunek ruchu uczu w ciele drugiego czowieka, jest poproszenie go, aby wykona doni ruchy:
do przodu i do tyu, w prawo i w lewo. W zasadzie tylko te
paszczyzny mamy do wyboru.
Jeden z tych ruchów bdzie szczególnie dobrze pasowa
do myli o uczuciu. Na tej podstawie ludzie wycigaj wniosek, e uczucie porusza si tylko minimalnie. Skoro jednak
si porusza, oznacza to, e moemy porusza nim szybciej
i wolniej, e moemy porusza nim w przód i w ty. Uczucia
nie s czym, nad czym nie moemy mie kontroli. W istocie powinnimy wrcz dy do uzyskania kontroli nad nimi,
poniewa wówczas bdziemy mogli je zmienia.
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Od poszczególnych cech Twoich myli, od submodalnoci,
zalee bdzie, w jaki sposób bd one na Ciebie wpywa.
Jeeli tworzysz dugie filmy o pewnych rzeczach, uczucia
z nimi zwizane bd na ogó intensywniejsze. Skracajc film
i odsuwajc go na du odlego (dysocjujc si), zmniejszasz natenie uczucia. Moemy równie kontrolowa submodalnoci w taki sposób, by przejawia odpowiednie uczucia w odpowiednich momentach. Zwykem nazywa to
zjawisko sterowaniem wasnym mózgiem.

POZNAJ SWÓJ MÓZG
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STEROWANIE MÓZGIEM
Modyfikacja neurochemii

J EDNYM Z G ÓWNYM CELÓW mojej pracy byo odkrycie metod,
dziki którym mona by pomaga ludziom osign to, co ja
sam nazywam „osobist wolnoci”. Osobista wolno to
swoboda kontrolowania wasnych myli oraz przejawiania
w yciu uczu zgodnych z wasn wol.
Czsto yjemy zniewoleni kajdanami myli. Pozwalamy,
by nasze wasne myli wpdzay nas w kopoty. Poniewa
jednak wikszo problemów jest wytworem naszej wyobra ni i ma w zwizku z tym charakter wyimaginowany — potrzeba nam po prostu wyimaginowanych rozwiza. Przedstawiam zatem kilka skutecznych metod, dziki którym mona
przej kontrol nad wasnymi mylami.
Pomyl o chwili, kiedy czue si naprawd dobrze. Teraz
przenie si do tego czasu. Patrz swoimi oczami, suchaj swoimi uszami i odczuwaj to przyjemne uczucie caym swoim
ciaem. Postaraj si, by obraz stawa si wikszy, janiejszy
i bardziej kolorowy — prawdopodobnie dziki temu poczujesz
si jeszcze lepiej. Spraw, by d wiki byy goniejsze i wyra niejsze, jeli za nie ma w Twoim wyobraeniu adnych
d wików, dodaj je. Zacznij wzmacnia przyjemne uczucie.
W nastpnej kolejnoci postaraj si stwierdzi, gdzie
w Twoim ciele uczucie to ma swoje ródo i dokd zmierza.
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Ustal, w jakim kierunku si krci, spróbuj krci nim coraz
szybciej. Poczuj, jak si dziki temu wzmacnia. W taki wanie sposób moesz kontrolowa swój mózg i skania go
do tworzenia potnych uczu w Twoim wntrzu.
Nastpnie moesz powiza te uczucia z mylami. Wystarczy, aby przez cay czas utrzymywa uczucie w ruchu
i jednoczenie myla o przyszoci — w pewnym momencie zaczniesz kojarzy je z przyszoci. Dziki temu bdzie
ona budzi w Tobie pozytywne uczucia.

wiczenie. Jak poczu si cudownie

1
2
3

4

Pomyl o chwili, kiedy czue si cudownie.
Zamknij oczy i wyobra sobie ten moment moliwie
szczegóowo. Zobacz wyra ny obraz, usysz gone
d wiki, przypomnij sobie uczucia z tamtego czasu.
Wyobra sobie, jak wkraczasz w to dowiadczenie.
Wyobra sobie, e znajdujesz si w tym wspomnieniu — tak jakby rzecz dziaa si wanie teraz. Zobacz to, co by zobaczy. Usysz to, co by usysza.
Poczuj to, co by poczu. Jeeli uznasz to za pomocne, nasy i rozjanij kolory. Przypomnij sobie,
jak wtedy oddychae, i zacznij w taki sam sposób
oddycha teraz.
led z uwag cudowne uczucie w swoim ciele.
Postaraj si stwierdzi, gdzie si to uczucie rodzi,
dokd zmierza, w jakim kierunku si porusza. Wyobra sobie, e przejmujesz kontrol nad nim i obracasz je coraz szybciej i z coraz wiksz si, podczas gdy ono si nasila.
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Zastanów si, w jakich momentach w przyszoci to
uczucie mogoby Ci si przyda. Cay czas poruszaj
nim w swoim ciele, jednoczenie mylc o przyszoci i o tym, co bdziesz robi w cigu najbliszych
kilku tygodni. Nie zdziw si, jeeli bdziesz czu si
naprawd dobrze w zasadzie bez adnego powodu.

Zmiana nastroju poprzez zmian cech swojego uczucia
moliwa jest równie w sytuacjach, kiedy czujesz si le
i kiedy nie wiesz, co miaby robi.
Wyobra sobie na przykad kogo, kto Ci denerwuje, oniemiela lub irytuje. Stwórz sobie jego wyobraenie i spraw, by
obdarzy Ci dokadnie tym spojrzeniem, które najbardziej
Ci denerwuje. Usysz, jak mówi dokadnie to, co zwykle
mówi, i zwró uwag na negatywne uczucia, które pojawiaj
si w Twoim ciele.
Nastpnie sprowad ten obraz do postaci czarno-biaej.
Odsu go od siebie bardzo daleko — tak, aby zmniejszy si
do jednej ósmej swoich rzeczywistych rozmiarów. Umie
nos klowna na twarzy nielubianej osoby. Usysz to, co mówi,
ale niech przemawia do Ciebie gosem Myszki Miki, Kaczora
Donalda lub Kota Sylwestra. W ten sposób Twoje uczucia
wzgldem niego ulegn zmianie: zyskasz pewno siebie
w kontaktach z t osob i bdziesz móg sprawniej dziaa.

wiczenie. Modyfikacja negatywnych uczu

1

Pomyl o kim, kto Ci denerwuje, oniemiela lub
irytuje. Wyobra go sobie i spraw, by patrzy na
Ciebie w sposób, który Ci denerwuje. Usysz, jak
mówi to, co zwykle mówi, i zwróci uwag na negatywne uczucie, które pojawi si w Twoim ciele.
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2
3
4

Sprowad obraz do postaci czarno-biaej. Odsu go
daleko od siebie. Zmniejsz do jednej ósmej pierwotnych rozmiarów. Umie nos klowna na twarzy
nielubianej osoby.
Usysz to, co zwykle mówi, niech jednak przemawia
do Ciebie gosem Myszki Miki, Kaczora Donalda
lub Kota Sylwestra.
Zwróci uwag na zmian swoich uczu. Nastpnie
zapomnij o tym na kilka chwil, po czym ponownie
pomyl o tej osobie. Zobaczysz, e Twoje uczucia
wzgldem niej pozostan zmienione.

Praktyka w zakresie takiego wykorzystania moliwoci
wasnego mózgu pozwoli Ci znacznie czciej czu si dobrze.
Aby osign osobist wolno, wystarczy rozwija nowe nawyki i umiejtnoci mylowe. Nauczysz si sterowa swoim
mózgiem zgodnie z wasn wol.
Nastpnym zagadnieniem, jakie chciabym poruszy, jest
proces radzenia sobie z wasnymi przekonaniami.
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KSZTATOWANIE
NOWYCH PRZEKONA
Struktura pewnoci

Z NAJWA NIEJSZYCH ASPEKTÓW ludzkiego istnienia jest
ksztatowanie przekona. To przekonania czsto wpdzaj
ludzi w puapk kopotów. Dopóki nie uwierzysz, e jeste
w stanie zapomnie o czym, upora si z czym czy zacz
wreszcie co robi, najprawdopodobniej nigdy Ci si to nie
uda. Przekonania naley zatem kojarzy ze stopniem pewnoci, jak si ma w odniesieniu do wybranych myli.
Wikszo ludzi ju od wczesnego dziecistwa sucha
rodziców, nauczycieli i autorytetów, zdobywajc w ten sposób wiedz na temat swoich rzekomych ogranicze. Jeeli
kto Ci powie, e nie jeste dostatecznie bystry lub e zbyt
sabo radzisz sobie z jak dziedzin wiedzy lub sportu, istnieje ryzyko, e mu uwierzysz. Z chwil gdy zaczynamy
w co wierzy, rozpoczynamy jednoczenie poszukiwanie
dowodów potwierdzajcych suszno naszych przekona.
Teraz bdziemy si zajmowa ksztatowaniem umiejtnoci
wtpienia w istnienie ogranicze i zdobywania wiary we
wasne moliwoci.
Aby doprowadzi do zmiany, trzeba wspomóc dan osob
w porzuceniu dotychczasowych przekona i wyksztaceniu

J EDNYM
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nowych, trwaych. Aby zmieni czyje przekonania, musimy
najpierw znale  sposób, by pozna ich cechy charakterystyczne.
Równie i w tym przypadku z pomoc przychodz nam
submodalnoci. Podobnie jak kada inna myl, równie przekonania maj swoj struktur zalen od okrelonych specyficznych cech. Gdybym zapyta Ci: „Czy wierzysz, e jutro
wzejdzie soce?”, co by mi odpowiedzia? W typowej sytuacji udzieliby mi natychmiastowej odpowiedzi twierdzcej. Tu jednak mamy do czynienia z dodatkowym procesem.
Aby bowiem udzieli odpowiedzi na pytanie: „Czy wierzysz,
e jutro wzejdzie soce?”, najprawdopodobniej bdziesz musia dokona reprezentacji tego przekonania w swojej gowie.
Warto zauway, e gdybym sformuowa to pytanie werbalnie, a nie na kartach ksiki, znaby na nie odpowied
praktycznie natychmiast. Kiedy pytam: „Czy jutro wzejdzie
soce?”, wikszo ludzi wyobraa sobie obraz soca gdzie
w swojej gowie. W duchu powiedz sobie pewnym gosem:
„tak” i poczuj gdzie wewntrz siebie pewno. Dziki temu
uczuciu bd wiedzieli, e ich przekonanie jest prawdziwe.
Ten wewntrzny proces kieruje naszymi zachowaniami.
Pozwala nam tworzy plany, na przykad kupi ksik
z przekonaniem, e kiedy w przyszoci j przeczytamy.
Odwoywanie si do przekona jako przewodnika jest niezwykle wanym elementem ludzkiego istnienia. Jest równie
kluczowe z punktu widzenia przemiany czowieka —
w szczególnoci za Twojej przemiany.
Gdy zapytam Ci werbalnie: „Czy jutro wzejdzie soce?”, to w którym miejscu w Twojej gowie ukae si odpowiedni obraz? Czy bdzie to po lewej, czy po prawej stronie?
Jak odlege bdzie to wyobraenie? Czy obraz bdzie mia
naturalne rozmiary, czy moe bdzie pomniejszony? Czy
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bdzie nieruchomy, czy poruszajcy si? Czy bd mu towarzyszy jakiekolwiek d wiki? Czy bdziesz sysza gos
mówicy: „tak”? Czy bdziesz sysza cokolwiek, a jeli tak,
to po której stronie: po prawej czy po lewej?
Skup si na tym poczuciu pewnoci. Przyjrzyj si obrazowi, który powsta w Twojej gowie i postaraj si powikszy
go dwukrotnie. Na ogó skutkiem takiego dziaania bdzie
wzmocnienie poczucia pewnoci. Kiedy Twoje przekonanie
zacznie si nasila, postaraj si stwierdzi, gdzie si ono
znajduje w Twoim ciele i w któr stron si porusza. Zaczniesz w ten sposób zwraca uwag na submodalnoci silnych przekona.
Teraz przerwij na chwil czytanie i odwró wzrok. Oczy
umys. Nastpnie wró do lektury.
Pomyl o czym, co budzi w Tobie siln niepewno. Nie
chodzi o co, w co cakowicie wtpisz, lecz raczej o co, co
„by moe jest prawd”, a „by moe nie jest”. Pomyl o takiej
rzeczy, co do której nie masz pewnoci. Moe to by myl
nastpujca: „Co bd jad na niadanie? Moe kanapk
z tuczykiem, a moe kanapk z serem?”. Pomyl o czym,
co moe by, ale wcale by nie musi. Moesz si na przykad zastanowi, co dostaniesz od jakiej osoby w prezencie
urodzinowym. Moe to bdzie to, a moe co innego.
Zwró uwag na dwie moliwoci, które pojawiy si
w Twojej gowie. Przerwij na chwil czytanie, odwró wzrok
od ksiki i zastanów si nad tym; nastpnie wró do ksiki
i do rozwaa nad swoimi gbokimi przekonaniami. Wyobra sobie wschodzce jutro soce, a nastpnie skup si
na drugim wyobraeniu — tego, co moe by lub nie by.
Zastanów si nad rónic midzy tymi dwoma obrazami.
Po pierwsze, czy oba obrazy znajduj si w tym samym
miejscu? Na to pytanie najprawdopodobniej odpowiesz przeczco. Jeeli obrazy s w rónych miejscach, to czy dzieli
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Ci od nich róna odlego? Czy s rónych rozmiarów?
Czy gos w Twojej gowie pochodzi z rónych miejsc? Czy
jeden dochodzi z lewej, a drugi — z prawej strony? Czy jeden wchodzi do rodka, a drugi wychodzi na zewntrz?
W zasadzie jedyn istotn rzecz jest to, na czym polega rónica pomidzy dwoma obrazami.
By moe atwiej Ci bdzie zrozumie istot tej rónicy,
gdy skupisz si na uwanej analizie cech waciwych poczuciu pewnoci i niepewnoci. Na kolejnych stronach znajdziesz dug list submodalnoci: wizualnych, suchowych,
kinestetycznych (uczucia), zapachowych oraz smakowych.
Chciabym, eby wszed w gb siebie i dotar do przekonania na temat wschodzcego soca oraz do rónych obrazów budzcych w Tobie poczucie niepewnoci, a nastpnie
przeanalizowa je pod ktem zawartoci tej listy. Zaznaczaj
tylko te submodalnoci, pod wzgldem których obrazy budzce gbokie poczucie pewnoci róni si od tych, z którymi nie wiesz ju tak silnych przekona. Wykonuj to
wiczenie spokojnie, bez popiechu.

wiczenie. Odkryj, sk d bierzesz poczucie pewno ci

1
2
3

Pomyl o czym, w co bardzo gboko wierzysz
(na przykad o tym, e jutro wzejdzie soce).
Zwró uwag na obrazy, d wiki i uczucia, które si
pojawiaj, kiedy o tym mylisz. Zwró te uwag
na wasne przekonanie o prawdziwoci tego stwierdzenia.
Po kolei przeczytaj wszystkie punkty z listy zamieszczonej na stronach 55 – 56 i zastanów si nad
poszczególnymi cechami swojego przekonania.
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Pomyl o czym, co budzi Twoje wtpliwoci (moe
jest tak, a moe jest inaczej).
Zwró uwag na obrazy, d wiki i uczucia, które
towarzysz rozmylaniom na ten temat. Zwró te
uwag na wasn niepewno w tej kwestii.
Po kolei przeczytaj wszystkie punkty z listy submodalnoci i zastanów si nad poszczególnymi cechami tej myli.
Wynotuj w szczególnoci rónice pomidzy silnym
przekonaniem a niepewnoci.
Submodalnoci wizualne
Liczba obrazów
Ruchome lub nieruchome
Rozmiar
Ksztat
W kolorze lub czarno-biae
Wyrane lub niewyrane
Jasne lub ciemne
Rozmieszczenie w przestrzeni
Ograniczone lub nieograniczone
Paskie lub trójwymiarowe
Zasocjowane lub zdysocjowane
Bliskie lub odlege
Submodalnoci suchowe
Gono
Ton

Barwa dwiku (brzmienie dwiku)
Tempo

Pewno

Niepewno

55

56 ______________________________________ SEKRET NLP
Submodalnoci suchowe
Tonalno
Czas trwania
Rytm
Pooenie (skd dochodzi)
Harmonia
Submodalnoci kinestetyczne
Pooenie w ciele
Wraenie dotykowe
Temperatura
Ttno
Czstotliwo oddechu
Cinienie
Waga
Intensywno
Ruch i kierunek
Submodalnoci zapachowe i smakowe
Sodkie
Kwane
Gorzkie
Aromat
Zapach
Przenikliwo (natenie zapachu)

Jeeli sporzdzie ju list, czas przyjrze si jej bliej.
Na jej podstawie moesz stwierdzi, e istniej rónice
w przedstawieniu Twoich silnych przekona i niepewnoci.
Zrozumienie tych rónic pozwoli Ci zyska wraenie kontroli. Skoro czytasz t ksik, najprawdopodobniej chcesz
co w sobie zmieni. To pierwszy krok, by uwierzy, e jest
to faktycznie moliwe.
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Czas wic wyruszy w drog. Pomyl o jakim problemie,
z którym si borykasz. Charakter i istota tego problemu nie
maj tu wikszego znaczenia. To, czy wierzysz, e brakuje Ci
pewnoci siebie, czy te wierzysz, e nie jeste dostatecznie
zdecydowany — nie ma znaczenia. Zabawnym aspektem
niezdecydowania jest to, e paradoksalnie opiera si ono na
zdecydowaniu i pewnoci, e jest si niezdecydowanym.
Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest, eby
podj wyzwanie. Najprawdopodobniej wierzysz nie tylko
w to, e jutro wzejdzie soce, ale i w to, e Twój problem bdzie jutro równie dokuczliwy jak dzi. Spójrz na ten problem
w tym samym miejscu, w którym znajdowao si Twoje przekonanie. Pierwsza rzecz, jak powiniene zrobi, to powiedzie sobie: „Mam ju tego do”. Lata dowiadcze wyrobiy
we mnie przekonanie, e ludzie zmieniaj si tak naprawd
w momencie, kiedy stwierdz, e maj czego naprawd dosy.
Ludzie na ogó nie s dostatecznie zmczeni swoimi problemami, cho wydaj si nimi niewiarygodnie sfrustrowani.
Stykaem si z lud mi cierpicymi na zaburzenia obsesyjnokompulsywne, którzy absolutnie przez cay czas — kadego
ranka, w cigu kadego dnia i kadego wieczora — oddawali
si z pasj rytuaom majcym przynie im ukojenie. Musieli
zamyka i otwiera drzwi po pitnacie razy lub my rce
tysic razy w cigu dnia. W pewnym momencie ogarniaa ich
jednak tak wielka frustracja, e mówili w kocu: „Dosy tego.
Ju duej tak nie moe by”. To wanie w tym momencie
dokonywaa si w tych ludziach prawdziwa przemiana. Do tej
kwestii wrócimy jednak nieco pó niej.
W pierwszej kolejnoci skupimy si na tym, czego chcesz
si wyzby i co chcesz w sobie wyksztaci. Chcesz si wyzby powtpiewania w samego siebie i zdoby wiksz wiar
we wasne moliwoci. Chcesz si wyzby swojego strachu
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i zyska wiksz pewno siebie. Na czymkolwiek polegaby
problem, prawdopodobnie sdzie, e bdziesz si z nim
musia boryka do koca swoich dni.
Chciabym, eby zrobi kilka drobnych rzeczy przy okazji
przygldania si przekonaniu, które rzekomo ma Ci towarzyszy do koca ycia. Postaraj si dosownie odepchn
jego obraz gdzie daleko i przesun go w miejsce przeznaczone dla niepewnoci — tak, aby móg na niego spojrze
i pomyle: „Ju zawsze mam si tak mczy?”, i eby móg
powiedzie: „Có, moe tak, moe nie”.
eby obraz móg pozosta w nowym miejscu, trzeba go
tam przenie naprawd szybko. Aby moliwe byo przeniesienie starego, ograniczajcego przekonania do strefy niepewnoci, trzeba pochwyci jego obraz i co z nim zrobi:
musisz odepchn go bardzo daleko do tyu (na odlego szeciu metrów), przenie go na drug stron osi Twojego ciaa
i przecign w obszar submodalnoci charakterystycznych
dla niepewnoci. W ten sposób Twoje dotychczas gbokie
przekonanie stanie si rzecz niepewn.
Nastpnie musisz zrobi rzecz zgoa odwrotn. Signij
po obraz przedstawiajcy to, w co chcesz wierzy — na przykad przekonanie, e w przyszoci bdziesz wolny od problemów, e bdziesz szczliwy i e bdzie Ci dobrze, a nastpnie przemie go o sze metrów, przenie i umie
w obszarze submodalnoci charakterystycznych dla Twoich
najgbszych przekona.
Dziki temu odmienisz swoje przekonania i zaczniesz
wierzy w siebie. Wykonujc poszczególne kroki w ramach
tego wiczenia, uoysz sobie plan, dziki któremu bdziesz
móg zmieni swoje oczekiwania dotyczce przyszoci.
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wiczenie. Technika zmiany przekona
(Swish Pattern w obszarze przekona )

1
2
3
4
5
6

Pomyl o ograniczajcym Ci przekonaniu, którego
chciaby si wyzby, na przykad, e bdziesz boryka si z danym problemem do koca swojego ycia, a w kadym razie bardzo dugo.
Pomyl o pozytywnym przekonaniu, które chciaby w sobie wyrobi, na przykad, e ju nigdy nie
bdziesz musia si zmaga z problemami i e bdziesz wiód bardzo szczliwe ycie.
Przeanalizuj submodalnoci pewnoci i niepewnoci, które udao Ci si zidentyfikowa.
Wyobra sobie, e ograniczajce przekonanie, którego chcesz si wyzby, wystrzeliwuje si w kierunku submodalnoci niepewnoci i tam lduje.
Jednoczenie wyobra sobie, e pozytywne przekonanie wystrzeliwuje si w stron submodalnoci
gbokich przekona i tam wanie lduje.
Powtarzaj t czynno kilkakrotnie, za kadym razem w szybkim tempie.

Majc kontrol nad tym, w co wierzysz, moesz zacz
ksztatowa w sobie nowe, pozytywne przekonania, dziki
którym bdziesz wie ycie lepsze i szczliwsze ni kiedykolwiek wczeniej.
Jak ju wczeniej wspomniaem, wikszo problemów
rodzi si w naszych umysach. Co wicej, problemy funkcjonuj na ogó w ramach naszych wyobrae na temat prze-
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szoci i przyszoci. Przeszo i przyszo istniej tymczasem tylko w naszych umysach.
Ludzie cierpi psychicznie z powodu wyrzutów sumienia
dotyczcych przeszoci, niemonoci poradzenia sobie z tera niejszoci lub obaw o przyszo. Mówimy o „zapominaniu o pewnych rzeczach” — o tym, e naley pozostawi je
za sob. Staramy si „upora” z tym, co stoi na naszej drodze.
Decydujemy si „zacz wreszcie” co, co dotyczy przyszoci, w któr spogldamy. Dla wielu osób moe to by wskazówka dotyczca przedstawiania czasu. Aby zmieni nasze
mylenie i podejcie do przeszoci i przyszoci, zastanówmy
si teraz nad koncepcj linii czasu.

POZNAJ SWÓJ MÓZG

__________________________________________

61

LINIE CZASU
W jaki sposób kodujemy w mylach czas

CZASU OPISUJ Twoj indywidualn zdolno kodowania czasu. Kady z nas myli o czasie w pewien okrelony
sposób. Obrazy z przeszoci znajduj si w innych miejscach ni obrazy dotyczce przyszoci. Jeeli jednoczenie
pomylisz o wydarzeniu z przeszoci i wyobrazisz sobie
wydarzenie z przyszoci, a take ustalisz lokalizacj kadego z nich w przestrzeni Twojego umysu, bdziesz móg
nakreli niewidzialn lini czc przeszo z przyszoci, czyli swoj lini czasu.
Pomyl na przykad o tym, jak pi lat temu mye zby.
Zwró uwag na umiejscowienie tego obrazu. Nastpnie
pomyl o myciu zbów sprzed roku i ustal pooenie tego
wyobraenia. Pomyl, jak myjesz zby dzisiaj — zastanów si,
gdzie si ten obraz znajduje. Wyobra sobie, jak bdziesz
my zby za rok i za pi lat. Ustaliwszy pooenie kadego
z tych obrazów, bdziesz móg nakreli niewidzialn lini,
która je wszystkie poczy. To jest Twoja linia czasu. Wskazuje ona, jak wyobraasz sobie czas w przestrzeni.
Ogólnie rzecz biorc, mona wyróni dwa podstawowe
typy linii czasu. Pierwszy typ to linia rozcignita. W tym
przypadku przyszo jest przed Tob, przeszo — za Tob,
a tera niejszo — wewntrz Ciebie. Tak lini okrela si

L INIE
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lini „w czasie”. Drugi wariant zakada, e przeszo jest
po lewej stronie, tera niejszo znajduje si bezporednio
przed Tob, a przyszo rozciga si po prawej. Ta linia
znana jest jako „przez czas”.

Rónica prowadzca do powstania tych dwóch modeli
wynika z odmiennego podejcia do kwestii czasu. Na przykad ludzie kodujcy czas w modelu „w czasie” generalnie
nie rozpamituj przeszoci — pozostawiaj przeszo „za
sob”. Ludzie, którzy koduj czas w modelu „przez czas”,
na ogó bez trudu wracaj pamici do wydarze z przeszoci, s te raczej punktualni.

wiczenie. Poznaj swoj lini czasu

1
2

Pomyl o chwili, kiedy mye zby pi lat temu,
i zwró uwag na umiejscowienie tego obrazu.
Pomyl o chwili, kiedy mye zby rok temu, i zwró
uwag na umiejscowienie tego obrazu.
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Pomyl o obecnej chwili, w której teraz myjesz zby,
i zwró uwag na umiejscowienie tego obrazu.
Pomyl o chwili, kiedy bdziesz my zby za rok,
i zwró uwag na umiejscowienie tego obrazu.
Pomyl o chwili, kiedy bdziesz my zby za pi
lat, i zwró uwag na umiejscowienie tego obrazu.
Nakrel w mylach lini, która poczy punkt sprzed
piciu lat z punktem sprzed roku, a nastpnie z tera niejszoci i punktami wyznaczajcymi przyszo za rok i za pi lat. Oto Twoja linia czasu.
Rozcignij swoj lini czasu dalej w przeszo
i dalej w przyszo.

Najwaniejsz rzecz jest nauczy si, jak mona odmieni
sposób mylenia i odczuwania emocji zwizanych z przeszoci, tera niejszoci i przyszoci. Zdobycie wiadomoci
— któr wanie zdobye — na temat wasnego postrzegania czasu uatwi Ci zmian zwizanych z nim odczu. Nakrelenie linii czasu to ostatni element inwentaryzacji umysu.
W kolejnej czci ksiki skupimy si na ksztatowaniu
umiejtnoci przeprowadzania podwiadomych zmian z pomoc Twojego wasnego mózgu oraz zmianie sposobu mylenia. Aby to byo moliwe, musisz nauczy si wykorzystywa
submodalnoci przy wprowadzaniu zmian i generowa nowe
uczucia, które nastpnie zostan skojarzone z nowymi mylami. Dowiesz si take, jak uwierzy w siebie i lepsz
przyszo. Przekonasz si, e moesz zmieni swoje podejcie
do ycia i jego poszczególnych chwil. Dziki inwentaryzacji
poznae narzdzia i umiejtnoci, które bdziesz wykorzystywa. Czas skupi si na tym, jak zapomnie o problemach.

