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Daj siê ponieœæ zmys³om i przemówiæ s³owom!
Jesteœ istot¹ zmys³ow¹. Poznajesz œwiat za pomoc¹ wzroku, s³uchu, dotyku, wêchu
i smaku. Nim cokolwiek zrozumiesz, zaakceptujesz czy nazwiesz — zawsze najpierw
musisz tego doœwiadczyæ. Wed³ug Arystotelesa nie ma nic w umyœle, czego by
przedtem nie by³o w zmys³ach. Jednak kiedy ju¿ poznasz smak ¿ycia, przekonasz siê,
¿e czêsto jest on gorzki . Naucz siê os³adzaæ swoje doznania i utrzymywaæ w ryzach
w³asne odczucia.
Kiedy doœwiadczasz czegoœ za pomoc¹ zmys³ów, s³owa pozwalaj¹ Ci na nazwanie
swoich doœwiadczeñ, kategoryzowanie ich, uporz¹dkowanie i zapamiêtanie. Spe³niaj¹
funkcje „etykietek” wykorzystywanych niczym fiszki w katalogu bibliotecznym. S³owa
zawarte w tej ksi¹¿ce mog¹ byæ przydatne na dwa sposoby. Po pierwsze, mog¹ one
pomóc Ci dotrzeæ do przesz³ych wra¿eñ i znaleŸæ nowe kombinacje oraz metody ich
uzdrowienia lub praktycznego wykorzystania. Drugim sposobem jest przedstawianie
wskazówek umo¿liwiaj¹cych poznanie mechanizmów dzia³ania Twojego umys³u
i tworzenie ca³kowicie nowych doznañ.
Niniejsza pozycja jest wspania³¹ kontynuacj¹ mojej ksi¹¿ki Using Your Brain
— for a CHANGE, która zosta³a odtworzona z nagrañ moich seminariów dokonanych
przez Andreasów. Ksi¹¿kê tê z czystym sumieniem polecam ka¿demu, kto chcia³by
dowiedzieæ siê wiêcej na temat tego, w jaki sposób zmieniæ swój umys³.
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W

ikszo z nas spotyka od czasu do czasu ludzi, o których mówimy:
„On cigle yje przeszoci”, „Jedyne, o czym on myli, to przyszo ; nigdy nie ma czasu zatrzyma si i rozejrze wokó”, „Ona yje
tylko dniem dzisiejszym i nigdy nie zastanawia si nad tym, dokd zmierza”. Pojcia te odzwierciedlaj sposób, w jaki rozumiemy czas (czyli
przeszo , teraniejszo i przyszo ), który stanowi podstaw naszych
ogranicze i nabywanych umiejtnoci. Z tego powodu niektórych problemów nie da si rozwiza , jeeli najpierw nie zmieni si sposobu
postrzegania czasu przez dan osob.
Niektórzy ludzie mówi o „pozostawianiu przeszoci za sob” i tak
wanie postpuj w yciu. Jeeli zostawisz przeszo za plecami, przestajesz j widzie i zniknie ona z twojego ycia. Inni z kolei mówi o mglistej przyszoci i, faktycznie, rozcigajca si przed nimi cz linii czasu
jest mglista. S nawet ludzie, którzy w ogóle nie maj przyszoci.
Czas jest jednym z najbardziej podstawowych skadowych naszych
dowiadcze. Pomyl tylko, jak moglibymy dowiadcza wiata, nie majc
poczucia czasu. Bez niego nie byoby bowiem przyczynowoci, nie wiedzielibymy, jak zaspokoi swoje potrzeby, i nie mielibymy pojcia, kiedy
to zrobi . Poza rzadkimi wyjtkami wszyscy posiadamy jaki sposób dzielenia dowiadcze wzgldem czasu.
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Prowadzc wasne badania, odkrylimy wiele interesujcych sposobów
przedstawiania czasu przez ludzi. Pomimo e koncepcj linii czasu zaprezentowalimy ju bardzo wielu ludziom, wci lubimy z niej korzysta
i zachcamy ci do tego samego.
Demonstracja wzbudzania
Lindo, czy moemy przywoa twoj lini czasu? (Dobrze). Na pocztek
pomyl o jakiej prostej czynnoci, na przykad: o myciu zbów, jedzie do
pracy, zmywaniu czy robieniu makijau. Chodzi nam o co, co robia
w przeszoci, robisz teraz i bdziesz robi w przyszoci.
Linda: Powiedzmy, e czyszczenie zbów.
Dobrze. Chcielibymy, aby pomylaa o chwili, w której mya zby
dawno temu. Powiedzmy, jakie pi lat temu.
Linda: Nie przypominam sobie dokadnie adnego momentu, w którym myam zby.
To dobrze. Ale wiesz, e robia to pi lat temu, zgadza si? Moesz
wic udawa , e pamitasz moment sprzed piciu lat, w którym myjesz
zby.
Linda: Jasne.
Teraz pomyl o tym samym zdarzeniu, ale które miao miejsce tydzie
temu… (Dobrze). Pomyl o myciu zbów teraz… O myciu ich za tydzie…
I za pi lat. Chcemy, aby poczua, e przedstawiasz sobie wszystkie zdarzenia w jednej chwili, aby moga zauway rónice, jakie zachodz
midzy nimi, cho w kadym przypadku bdzie to jedna i ta sama czynno … Co pozwala ci stwierdzi , e jedno z nich nastpio wczeniej,
a inne dopiero nastpi? Jakie rónice w submodalnociach pozwalaj ci
zauway , e dane zjawisko zaistniao w odlegej przeszoci, a inne zaszo
tylko tydzie temu?
Linda: To proste. Pi lat temu mieszkaam w innym domu i widz
siebie w tamtym miejscu. Dziki temu wiem, e musiao si to dzia wanie pi lat temu.
To typowa odpowied. Ludzie na ogó dostrzegaj rónice w treci
swoich dowiadcze, ale nie o to nam teraz chodzi. Chcemy pozna rónice w procesach, które s zakodowane w submodalnociach. Powiedz
nam, Lindo, jakie rónice zauwaasz pomidzy niedawn a odleg przeszoci? Jeeli musisz, moesz wyobrazi sobie, e pi lat temu mieszkaa w tym samym domu co teraz, aby móc skupi si wycznie na sub-
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modalnociach. Nawet gdyby naprawd mieszkaa w jednym miejscu,
prawdopodobnie potrafiaby zauway rónic midzy teraniejszoci
i przeszoci.
Linda: Nie wiem, czy bym potrafia. To, co zdarzyo si pi lat temu
(wyciga rk pó metra w lewo), wydaje si tak samo odlege jak co, co
zdarzyo si tydzie temu (pokazujc wci w lewo, ale duo bliej siebie).
Ci, którzy przygldali si gestom Lindy, pewnie ju znaj jeden sposób, w jaki umieszcza ona zjawiska w czasie. Pokazuje ona bowiem róne
punkty w przestrzeni.
Linda: Och, tak! Sdz, e faktycznie widz je w rónych miejscach.
Wspaniale. Powiedz nam teraz, jak widzisz zdarzenie, które nastpi za
tydzie, i co, co nastpi za pi lat.
Linda: One te s w rónych miejscach. S z prawej strony. Hm, to
interesujce. Tydzie w przyszoci jest oddalony ode mnie bardziej ni
tydzie z przeszoci. A pi lat w przód jest w ogóle miejscem bardzo
odlegym.
Doskonale. Wanie o to nam chodzio. Sprawd teraz, czy widzisz
jakie inne rónice. Czy reprezentacje przyszoci róni si jeszcze w jaki
sposób od reprezentacji przeszoci?
Linda: (zamyliwszy si chwil) Przyszo zawiera mniej szczegóów.
To do typowe. Ludzie czsto przedstawiaj przyszo jako mniej
pewn ni przeszo . Przyjrzyj si wyobraeniu sprzed piciu lat i porównaj go z tym, co miao miejsce tydzie temu. Czy te obrazy róni si czym
poza pooeniem? Przyjrzyj si ich jasnoci, wielkoci itp.
Linda: Wydaje mi si, e obraz sprzed piciu lat jest nieco mniejszy.
Nie zauwayam tego wczeniej… Moja przyszo wyglda podobnie.
Co, co nastpi za pi lat, jest mniejsze ni co, co pojawi si za tydzie.
wiczenie
Myl, e powysza demonstracja wystarczy, aby domyli si, co teraz
wam zaproponujemy. Chocia wiczenie wykonuje si w trójkach, moecie te wykonywa je wszyscy naraz w duej grupie. Suchajcie naszych
instrukcji i postarajcie si odkry wasze wasne submodalnoci suce do
kodowania czasu. Na pocztek pomylcie o jakiej prostej codziennej czynnoci, któr wykonywalicie i zapewne bdziecie wykonywa w przyszoci.
Niech bdzie to co prostego, jak chodzenie do pracy, mycie zbów, zmywanie czy branie prysznica. Nastpnie pomylcie o wykonywaniu tej
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czynnoci dawno temu i do niedawno. Póniej pomylcie o wykonywaniu jej w obecnej chwili. Na koniec za wyobracie sobie, e robicie to
w bliskiej i odlegej przyszoci.
Mylc o podejmowaniu danego dziaania w kadym punkcie czasu,
starajcie si wyobraa je dokadnie w taki sam sposób, aby jedyn rónic by wanie czas. Chcemy, abycie odkryli submodalnoci zwizane
wycznie z reprezentacj czasu. Rónice te bd bardziej widoczne,
kiedy pomylicie o wszystkich tych sytuacjach w jednej chwili. Zaómy,
e jednoczenie wyobraacie sobie jedzenie niadania pi lat temu i za
pi lat. Czym róni si oba wyobraenia? Ludzie zwykle wyobraaj
sobie czas w róny sposób, kiedy myl o pojedynczych zjawiskach kolejno.
Jeeli macie problem z ujrzeniem waciwego obrazu, postarajcie si sobie
wyobrazi , co by byo, gdyby si to wam udao.
Wykonajcie to wiczenie samodzielnie, a nastpnie w grupach. Kiedy
dostrzeecie ju typowe dla siebie sposoby reprezentowania czasu, otwórzcie oczy i kolejno opiszcie je pozostaym osobom w grupie.
Kiedy wszyscy opisz ju swoje linie czasu, zwró cie uwag na wszystkie
niewerbalne wskaniki dzielenia czasu. Ludzie zawsze przedstawiaj jakie
niewerbalne cechy swojego postrzegania czasu, tak jak Linda, która wskazywaa gestami róne punkty podczas mówienia o rónych momentach.
Jest to szczególnie uyteczne, kiedy kto mówi: „Nie dziel czasu. Przeszo (wskazuje plecy) jest dla mnie tak samo wana jak teraniejszo
(kieruje do przed twarz) czy przyszo (wyciga rk przed siebie).
W ten sposób czowiek taki przekazuje niewerbalne znaki, które mówi,
e przeszo znajduje si za nim, teraniejszo jest wskazywana przy
ciele, przyszo za znajduje si w pewnej odlegoci przed nim. Kto inny
moe powiedzie : „To jest przeszo ” (trzymajc donie rozstawione na
pó metra), „To jest teraniejszo ” (rozsuwajc donie na metr), „To jest
przyszo ” (rozkadajc rce na ca szeroko ). Kiedy nauczycie si
zauwaa te niewerbalne sygnay, bdziecie mie do dobre wyobraenie o tym, jak dana osoba przedstawia sobie czas. W pierwszym przypadku
kluczow submodalnoci jest pooenie, w drugim za przypadku jest ni
wielko, cho widzimy te pewne odniesienie do pooenia. Niemale
kady z nas w pewien sposób odzwierciedla czas w przestrzeni.
Kiedy wymienicie si ju swoimi uwagami na temat przedstawiania
czasu, zapytajcie o wszystko, co byo dla was niejasne w odpowiedziach
waszych rozmówców, a nastpnie sprawdcie, czy wasi rozmówcy korzy-
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staj te z submodalnoci, których nie wymienili. Moe to by na przykad: jasno, przezroczysto, skupienie, barwa czy dowolny inny czynnik.
Wikszo ludzi korzysta z kilku submodalnoci reprezentujcych czas.
By moe uda si wam zauway jasne rozrónienie pomidzy przyszoci i przeszoci. Niektórzy ludzie stosuj bowiem binarne opozycje,
takie jak: widok kolorowy kontra widok czarno-biay czy stay obraz kontra
ruchomy film. W takich przypadkach czsto istnieje te dodatkowa submodalno odnoszca si do odlegoci w czasie, na przykad: rosnca
intensywno barw lub prdko odtwarzania wzrastajca w miar przywoywania coraz dawniejszych sytuacji. Zjawiska s na ogó uszeregowane
na pewnym kontinuum. Musicie jednak zawsze sprawdzi to osobicie,
gdy kady z nas posiada indywidualne sposoby opisywania czasu. Niczego
nie zakadajcie z góry.
Kiedy ju okrelicie linie czasu swoje i swojego partnera, spróbujcie
zmodyfikowa wasn lini czasu. Wybierzcie jak jej istotn cech
i postarajcie si j zmieni bd odwróci , zwracajc uwag na to, jak
zmiana taka wpynie na wasze dowiadczenie. Przykadowo, Linda dostrzega, e jej przyszo jest bardziej rozcignita w przestrzeni ni jej przeszo . W tym przypadku powinna zatem spróbowa wyobrazi sobie obrazy
w przeszoci jako rozoone do szeroko, a obrazy z przeszoci — jako
bardziej skupione przy sobie.
Zaómy, e kluczow submodalnoci jest dla was wielko : nasze
niedawne dowiadczenia wydaj si wiksze, za wydarzenia odlege —
odpowiednio mniejsze. W ramach eksperymentu spróbujcie zatem odwróci te wartoci, czynic niedawne wydarzenia mniejszymi, za odlege —
dalszymi. Czy taka zmiana sprawia, e pewne wydarzenia staj si dla was
waniejsze lub mniej wane? W jaki sposób mog zachowywa si ludzie
korzystajcy z takiej linii czasu? Jakie s zalety i wady poszczególnych
rodzajów wyobrae?
Na mojej linii czasu przyszo zaczyna si na wysokoci piersi i nastpnie rozciga si w gór i w prawo, mniej wicej pod ktem 45q. Mog wic
spróbowa odwróci lini tak, aby przyszo rozcigaa si pod takim
samym ktem w dó, i sprawdzi , co pocignie za sob taka zmiana. W jaki
sposób zmieni si jako osoba? Kiedy bdziecie eksperymentowa w ten
sposób, pierwsze doznania mog by dziwne lub nieprzyjemne. Jest to
dowodem na to, e linia czasu, któr odkrylicie u siebie, nie jest czym, co
sami wam narzucilimy, lecz waszym osobistym sposobem przedstawiania
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zdarze w czasie. Czasami reakcja taka moe by jednak wynikiem
zetknicia si z czym nieznanym. Innym razem moe to oznacza , e
próbujecie zmienia co w sposób nienaturalny dla swojego sposobu
postrzegania wiata. Wszystkie takie próby podejmujcie zatem spokojnie
i ostronie, wycofujc si, kiedy tylko poczujecie silne oznaki dezorientacji.
Póniej moecie poeksperymentowa z wypróbowaniem submodalnoci
wykorzystywanych przez pozostaych czonków waszej grupy. Znajdcie
kogo, kto uywa innych sposobów kodowania czasu ni wy. Przykadowo,
kiedy kto przedstawia przyszo jako przezroczyst, a wy robicie to w inny
sposób, spróbujcie wyobrazi sobie przysze wydarzenia jako przezroczyste
i sprawdcie, jaki bdzie to miao wpyw na wasze zachowanie.
Na koniec moecie wypróbowa ca lini czasu innej osoby. Znajdcie
kogo, czyja linia jest zupenie odmienna od waszej. Wybierzcie najdziwniejszy i najbardziej niesamowity sposób przedstawiania czasu, z jakim si
zetknlicie, i sprawdcie, co si stanie. Czy nowa linia czasu pozwala na
co, czego nie da si zrobi za pomoc waszej linii? W czym mogaby ona
wam pomóc? Jakie ograniczenia mogaby wam narzuci ? wiczenie to
bdzie najbardziej interesujce, kiedy znajdziecie bardzo rónic si od
was osob, poniewa jeeli wykorzystacie lini podobn do waszej, nie
poszerzy to zbytnio waszego repertuaru moliwoci.
Dla wikszoci ludzi linie czasu s wanym sposobem opisywania rzeczywistoci. Zestawiajc ze sob odmienne sposoby mierzenia czasu,
dowiecie si wicej o tym, jak sami to robicie. Kiedy za wypróbujecie róne
linie czasu w sytuacjach, w których zwykle spotykacie si z problemami,
moecie czasami odkry , e nowe sposoby organizowania dowiadcze
mog by bardzo przydatne.
Wielu z was z pewnoci zechce zachowa swój dawny sposób sortowania czasu. Dlatego te po wypróbowaniu nowej linii nie zapomnijcie
wróci do poprzedniej. Jeeli jednak nowy sposób przedstawiania wyobrae spodoba si wam bardziej ni stary, nie krpujcie si go zatrzyma .
Zawsze jednak sprawdcie, czy bdzie on wam odpowiada. Wyobracie
sobie, jak korzystacie z nowego sposobu w przyszoci, i pomylcie, jak si
z tym czujecie. By moe te bdziecie stosowa now lini czasu tylko
w sytuacjach, w których dotychczas napotykalicie problemy, korzystajc
jednoczenie ze starej linii we wszystkich sytuacjach, w których si wczeniej sprawdzia. Pamitajcie, e elastyczno jest bardzo wana w NLP.

19

Linie czasu

Podsumowanie wiczenia
1. Wzbudzenie. Pracujc w trójkach, odkryjcie wasne linie czasu
i opowiedzcie o nich pozostaym.
2. Eksperymentowanie.
a) Na pocztku dostrójcie uywane dotychczas submodalnoci,
aby sprawdzi , w jaki sposób zmienia to wasz reakcj.
b) Nastpnie wypróbujcie submodalnoci wykorzystywane przez
innych.
c) Na koniec spróbujcie zastosowa ca lini czasu innej osoby.
@

@

@

@

@

Dyskusja: Sortowanie pooenia
i zwizek z generalizacj gaek ocznych
Czy kto z was nie okrela czasu za pomoc pooenia w przestrzeni?
Jak powiedzielimy wczeniej, takie dziaanie jest typowe dla wikszoci
ludzi. Prawd mówic, jest to cakowicie naturalne. System wzrokowy
jest bowiem wietnie przystosowany do postrzegania wielu zjawisk naraz.
Jeeli zatem musimy uszeregowa kilka zdarze jednoczenie, najlepiej
jest zrobi to wanie w przestrzeni. Gdyby bowiem nasze wyobraenia
znajdoway si w jednym miejscu, widzielibymy tylko jedno z nich i musielibymy rozrónia je za pomoc jasnoci, koloru, wielkoci czy podobnych cech.
Wikszo ludzi umieszcza przeszo po swojej lewej stronie, za przyszo — po prawej. Tak te zrobia Linda. Jak wielu z was robi to inaczej?
Henry: U mnie przeszo jest po prawej stronie, a przyszo po lewej.
Czyli twój sposób jest odwróceniem najpopularniejszego sposobu
postrzegania czasu. Czy jeste leworczny?
Henry: Tak.
Linia czasu jest na ogó zwizana z ukadem generalizacji. Ludzie
prawie zawsze umieszczaj przeszo po tej samej stronie, po której lokuj
pami wzrokow (przywoywania obrazów), za przyszo — po stronie
konstrukcji obrazów. Mimo to udao si nam jednak znale kilka osób,
których linia czasu bya odwrócona w stosunku do generalizacji. Pewien
czowiek narzeka na swoj przeszo , na której by „skupiony”, natomiast
o przyszoci wypowiada si w sposób „elastyczny”. Powiedzia nam te,
e jest w stanie bez najmniejszego wysiku zastosowa wzorzec zmiany

20

Submodalnoci. Niezwyka droga do Twojego umysu

historii osobistej (omówionej szerzej w ksice Z ab w ksiniczki1).
Byo to oczywiste, gdy generalizacja konstruowania obrazów leaa po tej
samej stronie co postrzeganie przeszoci. Z drugiej strony jego hipotetyczne wizje przyszych zdarze byy bardziej stae i przypominay raczej
przywoywanie znanych obrazów ni typowe fantazje. Wikszo z nas
opisuje przyszo za pomoc obrazów konstruowanych, czego ten czowiek
nie potrafi zrobi . Kiedy odwrócilimy jego lini czasu, okazao si, e
przyszo staa si dla niego bardziej otwarta i elastyczna.
Roxanne: U mnie generalizacja gaek ocznych jest typowa, ale linia
czasu jest odwrócona.
Moesz zatem spróbowa odwróci lini czasu tak, aby odpowiadaa
ona twojej generalizacji wzrokowej, i sprawdzi , jaki bdzie miao to efekt.
Za kadym razem, gdy wypróbuje si now lini czasu, mona trafi
na co bardzo ciekawego i uytecznego, przynajmniej w niektórych kontekstach. Zanim jednak zdecydujecie si na zmian, sprawdcie, w czym
pomaga wam korzystanie ze starej linii czasu w najwaniejszych dziedzinach ycia, takich jak praca, zabawa, rodzina itp. Nawet jeeli nowa linia
czasu faktycznie okae si przydatna w niektórych sytuacjach, by moe
w niektórych kontekstach lepiej bdzie korzysta ze starej.
Orientacja czasowa
Porozmawiajmy jeszcze troch na temat ludzi skupiajcych si na przeszoci, teraniejszoci i przyszoci, a take na tym, w jaki sposób ich
orientacja wie si z sortowaniem czasu. Przykadowo, jedna z osób,
z którymi pracowaam, stwierdzia, e widzi przeszo za sob, teraniejszo — tu przed sob, za przyszo — daleko z przodu. Jak czowiek
ten odnosi si do tej koncepcji? Có, zaócie, e sami stosujecie tak lini.
Jaka byaby twoja orientacja, Al?
Al: Nie jestem pewien. To trudne.
Moesz nam powiedzie , czy widzisz przyszo ?
Al: Nie bardzo.
Czyli twoje obrazy raczej nie s przezroczyste! Jeeli teraniejszo
jest dokadnie przed tob, a bliska przyszo znajduje si zaraz za ni
i nie moemy jej zobaczy , to jaka jest nasza orientacja?

1

Richard Bandler, John Grindler, Z ab w ksiniczki. Jak za pomoc sowa
przeobrazi siebie i swoje ycie?, GWP, Gdask 2001 — przyp. red.
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Sally: Na teraniejszo .
Dobrze. U kobiety, o której wam opowiadaam, bya to bezporednia
teraniejszo . Kiedy mówia „teraz”, miaa na myli dokadnie „teraz”,
czyli ten konkretny uamek sekundy. Co, co miao nastpi za pi minut,
byo ju dla niej przyszoci. Jej pojcie teraniejszoci byo zatem bardzo
wskie.
Przyjmijmy zatem, e wasza przyszo rozciga si pod pewnym ktem
w prawo, dziki czemu moecie zobaczy wiksz cz kadego z obrazów, które robi si wiksze i janiejsze w miar upywu czasu. W takim
ukadzie najwaniejsza bdzie dla was odlega przyszo . Bdziecie wic
starali si y tym, co dopiero nastpi, mniejsz uwag powicajc przeszoci i teraniejszoci.
Jeeli bliska przyszo lub teraniejszo byaby wiksza i janiejsza
ni daleka przyszo , by moe mielibycie problemy z dugofalowym
planowaniem lub myleniem o konsekwencjach swojego zachowania, ale
bardzo dobrze bdzie wam wychodzio planowanie dziaa majcych
nastpi w bezporedniej przyszoci. Poznawanie swojej linii czasu uatwia nam wprowadzanie do niej korzystnych zmian.
Carol: Zaczam od silnej orientacji na teraniejszo . Bya ona bardzo
dua i bliska, podczas gdy przeszo i przyszo byy mniejsze i ciemne.
Zmienilimy to tak, abym moga cieszy si caym piknem chwili obecnej,
przenoszc jednak cz tego blasku na wydarzenia, które zaszy przed
i po paru tygodniach, abym moga lepiej reagowa na najblisz przyszo
i dokona wicej.
Wyglda to na korzystn zmian. A oto inna linia czasu, któr moecie
wypróbowa . Pewien czowiek wyobraa sobie swoj przeszo jako
rozcigajc si przed nim lini. Jego przyszo znajdowaa si za z prawej strony. Znacie takie powiedzenie jak: „Cae ycie przeszo mi przed
oczami”? Ten czowiek cay czas y w ten wanie sposób. Co to zmienia
w waszym dowiadczeniu? Z ca pewnoci sprawia to, e skupiamy si
na przeszoci. W zalenoci od tego, czy bya ona wspaniaa, czy straszna,
moemy lubi ten stan lub nie, ale tak czy inaczej nie bdziemy zwraca
uwagi na nasz teraniejszo i przeszo . Na tak osob bardzo silnie
bdzie dziaa wzorzec zmiany historii osobistej, poniewa bardzo silnie
reaguje on na wyobraenia przeszoci.
Carl: Zauwayem, e w pewnych sytuacjach mog si mocno skupia
na przeszoci. Przesunem j zatem w lew stron i zatrzasnem drzwi.
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I co si zmienio?
Carl: To zobacz dopiero za jaki czas.
Jeeli wykorzystasz now lini czasu w przyszych sytuacjach, moesz
mie dobre poczucie tego, jak dobrze bdzie ona dziaa i jakich ewentualnych zmian bdzie wymaga . Idealnie jest posiada nieco elastyczn
lini czasu, aby móc przesuwa przeszo tam, gdzie bdzie bardziej przydatna, aby poprawi swoj orientacj na przyszo lub teraniejszo .
Sdz, e wszyscy ju zrozumielimy, e ogólnie rzecz biorc, nasz
uwag najbardziej przyciga to, co znajduje si przed nami i jest najwiksze, najjaniejsze, najbardziej kolorowe itp.
Przydatne linie czasu
Fred: Interesuj mnie bardziej uyteczne linie czasu.
Có, od razu nasuwa si nam pytanie: „Uyteczne do czego?” lub
„Uyteczne dla kogo?”. By moe wiecie, jakie odpowiedzi s moliwe,
ale pozwólcie nam przybliy kilka najpopularniejszych. U wikszoci
ludzi linia czasu jest agodnie zagita, podobnie jak w przypadku Lindy.
Przeszo znajduje si zwykle nieco po lewej, teraniejszo — przed
nami, za przyszo — po prawej. Obrazy mog by uoone jeden
na drugim, ale zwykle s one umieszczone pod pewnym ktem, tak
e widoczna jest przynajmniej cz kadego z nich.
To, czy dana linia czasu jest dla nas uyteczna, czy te nie, zaley od
naszych cech i naszego otoczenia. Powiedzenie: „To jest waciwa linia”
jest tym samym co: „To jest waciwy dla ciebie styl bycia i nie jeste
w stanie funkcjonowa w aden inny sposób”. Linia czasu moe czyni
kadego czowieka wyjtkow jednostk. Jeeli jednak z jej przyczyny
czowiek ten popadnie w kopoty lub kiedy inna linia czasu pozwala mu
na co, czego w danej chwili nie moe on osign , wówczas dobrze jest
sprawdzi dostpne alternatywy, przynajmniej w okrelonych kontekstach.
Dzielenie linii czasu
Czsto dobrze jest znale osob zdoln i utalentowan, a take dowiedzie si, w jaki sposób dzieli ona czas, i wypróbowa jej podejcie. Przykadowo, dobrze radzcy sobie z planowaniem naprzód na ogó widz
swoj przyszo blisko i przed sob. Znamy pewnego czowieka, który uczy
innych planowania i jest w tym naprawd dobry. Ma on swoje picioi dziesicioletnie plany blisko przed sob, widzc je bardzo wyranie.
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Dziesi lat to u niego niewiele ponad pó metra odlegoci. Taki ukad
wietnie sprawdza si w jego przypadku, ale kiedy sami chcielimy go
wypróbowa , okaza si on dla nas zbyt wymagajcy. Tak bliska przyszo
wywieraa na nas zbyt duy nacisk. Osobicie wolimy, aby przyszo bya
mniej szczegóowa i nieco bardziej oddalona.
Jaka zmiana zachodzi w yciu czowieka, kiedy jego linia czasu ulega
r-o-z-s-z-e-r-z-e-n-i-u, odwrotnie ni w przypadku wspomnianego wyej
planisty? Spróbujcie umieci jutrzejszy dzie po drugiej stronie salonu,
nastpny tydzie na kocu korytarza, a nastpny miesic daleko na horyzoncie. Jakie behawioralne konsekwencje ma tak rozcignita linia?
Anne: Nie byabym zbytnio zmotywowana do zrobienia czego tak bardzo oddalonego w czasie! Wydaje mi si, e pomidzy kolejnymi dziaaniami marnowaabym zbyt duo czasu.
Mike: To prawda! Kiedy pisaem swoj prac dyplomow, jej obron
widziaem w dalekiej przyszoci. Wydawao mi si, e mam duo czasu,
wic podejmowaem nowe zajcia, odkadajc pisanie pracy na póniej.
W pewnym momencie okazao si jednak, e termin obrony jest tak blisko,
e nie miaem czasu na robienie niczego innego poza pisaniem. Dlatego
musiaem cakowicie zrezygnowa z nowych projektów do chwili zakoczenia pisania obrony.
Dobrze! To ciekawy przykad tego, w jaki sposób cienianie linii czasu
moe czasami pomóc w wykonywaniu wszystkiego na czas.
Lars: Ja chyba musz zrobi odwrotnie. Wydarzenia w mojej przyszoci tworz duy stos i zawsze czuj presj zrobienia czego. Kiedy rozcign swoj lini czasu, by moe uda mi si nieco si odpry .
By moe pozwoli ci to istotnie si uspokoi , ale musisz wzi pod
uwag wszystkie inne czynniki. Wyobra sobie, e korzystasz ze swojej
nowej linii czasu nastpnego dnia… i nastpnego tygodnia… Czy sdzisz,
e wci bdziesz w stanie zrobi wszystko na czas, czy te bdziesz zbyt
„wyluzowany”?
Lars: Nic z tych rzeczy. Prawd mówic, w takim ukadzie prawdopodobnie bdzie mi si duo lepiej planowa . Wczeniejszy nawa planów
i obowizków sprawia, e nie wiedziaem nawet, co mam do zrobienia,
przez co nie mogem stworzy przyzwoitego planu.
To równie brzmi rozsdnie. Zauwaylimy te, e niektórzy ludzie
posiadajcy „dalek przyszo ” maj wicej szczytnych celów, dla których
„warto jest y ”. Badania przeprowadzone na osobach chorych na raka
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wykazay, e ci, u których nowotwory ulegy remisji, s bardziej zorientowani na przyszo ni ci, którzy poddali si chorobie.
Bob: Kiedy byem znacznie bardziej zorientowany na przyszo ni
teraz. W cigu kilku ostatnich lat zwolniem jednak i moja przyszo
staa si mniej wyrana. Ma to jednak swoje zalety i wady.
Oczywicie. Jeeli za bardzo skupiasz si na przyszoci, moesz przesta przykada wag do rzeczy zachodzcych w chwili obecnej. Moesz
nie zauway , e tobie lub twojej rodzinie kiepsko si yje. Z drugiej
strony, kiedy ca swoj uwag powicasz na szukanie przyjemnoci tu
i teraz, moesz nie dostrzec konsekwencji swojego zachowania, przez co
przyszo moe si okaza mniej przyjemna, ni ci si to wydawao.
W przypadku pewnych konsekwencji przyszo moe si okaza te
znacznie krótsza!
Rónice midzy przeszoci i przyszoci
Pozwólcie, e zadam wam jeszcze jedno pytanie: Czy zauwaylicie jakie
rónice (zwaszcza binarne) pomidzy przeszoci i przyszoci?
Bob: U mnie wydarzenia z przeszoci widz wasnymi oczami, za
w wyobraeniach przyszoci widz si z zewntrz.
Anne: Obrazy z mojej przeszoci i przyszoci s otoczone mgiek, ale
w przypadku obrazów przeszych jest ona szara, za w przypadku obrazów
przyszych jest srebrzysta.
Która bardziej ci si podoba, szara czy srebrzysta?
Anne: Srebrna jest przyjemniejsza. Dlatego wanie widz przyszo
dokadnie przed sob.
Sally: Ja te widz co podobnego. Moja przeszo jest bardzo ciemna,
za przyszo otoczona jest wiatem. Wyobraenia odlegej przyszoci s
tak mae, e widz tylko samo wiato.
A zatem rozciga si przed tob wietlana przyszo ! (miech)
Chris: Linia czasu Toma wydawaa mi si dziwna.
Czy moemy j wypróbowa ?
Tom: Jasne. Przecie jej nie opatentowaem.
Opowiedz nam o niej.
Tom: Moja przyszo ma przewyszenie. Linia czasu biegnie w prawo
i moja najblisza przyszo znajduje si na tym przewyszeniu, ale póniej
linia opada i pozostae wydarzenia w przyszoci znajduj si niej, przez
co ich nie widz, jakby znajdoway si na przeciwlegym zboczu góry.
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Czy starae si zmieni t cz swojej linii czasu?
Tom: Nie, jeszcze nie.
Co si stanie, kiedy wemiesz swoj lini i spaszczysz j tak, aby
widzie dalsze wydarzenia? Czy zmieni to co?
Tom: Nie mam pewnoci.
Kiedy spaszczysz t lini, to czy przestajesz si mocno koncentrowa
na najbliszej przyszoci, jak w przypadku przewyszenia?
Tom: Sdz, e gdy widz ca lini, bardziej skupiam si na dalszych
wydarzeniach.
To ma sens. Posiadanie wyranie zaznaczonego fragmentu odpowiadajcego za najblisz przyszo przyciga nadmiern uwag i utrudnia
nam zobaczenie dalszych partii linii czasu. Kiedy widzisz dalsze wydarzenia, masz wiksze szanse na podjcie stosownych dziaa.
Kontinuum i kategorie dyskretne
Opisane przez Toma przewyszenie na linii czasu stanowi dobry przykad
przerwania cigoci linii, które jest przeciwstawne zmianom stopniowym. Tego rodzaju niecigoci s oznak dyskretnej lub kategorycznej
zmiany reakcji. Przykadowo, u jednego ze znanych nam ludzi linia czasu
przypominaa nie lini prost, ale mocno pofadowan krzyw, której
kada „górka” oznaczaa okoo pó roku wspomnie. Chocia byy one
rozoone równomiernie, to wydarzenia skadajce si na kad „górk”
byy uoone chaotycznie. Czowiek ten nie mia wikszego problemu ze
zmian swojej historii, gdy nowe, sztuczne „wspomnienia” nie burzyy
adnego konkretnego porzdku.
Chocia wikszo z nas traktuje pooenie jako submodalno cig,
niektórzy ludzie dokonuj te rozrónie dyskretnych, które stanowi
bardzo wan cech. Taki sposób organizowania czasu jest czsto widoczny
w sygnaach niewerbalnych. Szybkie sekwencje gestów czy zakrelanie
w powietrzu „spryn” zwykle sugeruj, e nasz rozmówca myli w sposób
skategoryzowany dyskretnie. Niektórzy ludzie podczas rozmowy krel
domi pionowe lub poziome linie, demonstrujc jasne granice pomidzy
dwoma miejscami. Z kolei powolne i stopniowe zakrelanie linii moe
oznacza korzystanie z kategorii cigych.
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Zmiana linii czasu
Kobieta: Zawsze opisujecie zmian linii czasu poprzez jej wizualn reorganizacj. Czy istnieje inny sposób na dokonanie takiej zmiany?
Zawsze naley sprawdza inne czynniki, gdy linia czasu jest bardzo
silnie uzaleniona od poczucia rzeczywistoci. Przeszo ju si wydarzya, a zatem jest rzeczywista, ale przyszo jeszcze nie nastpia, wic
nie jest rzeczywista. Jeeli zaczniesz zmienia te kategorie, moesz powanie naruszy poczucie rzeczywistoci danej osoby. Jeeli jednak proponowana przez ciebie zmiana jest naturalna, wówczas jej dokonanie nie
powinno by trudne.
Wszystkie zmiany okrelamy te mianem tymczasowych. Zwykle
mówimy bowiem co w rodzaju: „Moesz tego spróbowa , ale jeeli w jaki
sposób nie bdzie ci to pasowa , zawsze moesz wróci do starej linii”.
Jeeli chcecie jednak by dokadni, poprocie swoich rozmówców o wykorzystanie nowej linii we wszystkich stosownych kontekstach. „Jak si czujesz z now lini czasu? Zwró uwag na to, co chcesz z ni zrobi i czy
nowa linia daje nowe moliwoci, czy narzuca nowe ograniczenia”.
Zmiana taka moe by zmian bardzo powan, gdy moe wpyn na
inne sfery ycia. Z tego powodu decyzji o przyjciu nowej linii nie mona
podejmowa pochopnie. Zanim to zrobisz, musisz si upewni , e wiesz,
co robisz. Jeeli jaki element psychiki podpowiada ci, e nowa linia bdzie
dla ciebie szkodliwa, bdzie on przeciwstawia si przyjciu nowego sposobu definiowania czasu.
Jeeli kto chce przyj now lini czasu na stae, zwykle mówimy takiej
osobie, aby przemylaa sobie dobrze, w jakiej dziedzinie szuka nowych
moliwoci, a nastpnie aby wyobrazia sobie, e faktycznie skorzysta
z nich w przyszoci. Oczywicie sprawdzamy przy tym, jak zachowa si
dana osoba, proszc, aby wymylia jedn lub dwie dodatkowe sytuacje
i powiedziaa nam, jak si w nich czuje. Jeeli nasz rozmówca jest zadowolony z wyników, moemy uzna nasz prac za zakoczon. Kiedy wasz
klient stworzy now lini czasu, zawsze musicie sprawdzi , czy bdzie
w stanie poprawnie si ni posugiwa .
Dawn: Czy ludzie nie s pocztkowo zdezorientowani? Kiedy sama
próbowaam wykorzysta lini czasu innej osoby, straciam na chwil
orientacj.
Jeeli przez „zdezorientowany” chcesz powiedzie , e nowy sposób
organizacji czasu wydaje si niezwyky albo e wymaga pewnego czasu na
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„przyzwyczajenie si”, to jest to zjawisko cakowicie normalne. Jeeli
jednak poczucie utraty orientacji wie si z przekonaniem, e nowa linia
czasu nie jest dla nas, by moe to znak, e jest ona niewaciwa. Postaraj si uwanie sprawdzi , co si dzieje, kiedy zaczynasz inaczej patrze
na czas.
Joe: Zauwayem, e zmaganie si z liniami czasu innych ludzi jest dla
mnie do mczce. Prawd mówic, czuj powane zmczenie fizyczne.
Sowo „zmaganie” gra tu istotn rol, gdy przywodzi nam na myl
walk z przeciwnikiem lub prac z jakim ciarem. Wiele osób twierdzi,
e zachowanie takie, podobnie jak w przypadku Joego, wywouje u nich
powane zmczenie. Sama nie odczuwam takich problemów, by moe
dlatego, e zamiast wkada duo wysiku w umieszczenie obrazów we
waciwy sposób, pozwalam, by przyjty sposób organizacji dowiadcze
zmieni mnie. W ten sposób obrazy same pojawiaj si na swoich miejscach. Czy ma to sens? Co jeszcze czulicie w momencie wypróbowywania
nowych linii czasu?
Mark: Pracowaem nad tym tak ciko, e a zaczy mnie bole oczy.
June: Dla mnie byo to raczej prostym zadaniem wyobraenia sobie czego. Pozwoliam, by po prostu przebiegao, nie starajc si go kontrolowa .
Staralicie si zatem „wyobrazi ” sobie now lini czasu. Marku,
moesz wypróbowa technik June. Udawaj, e udao ci si znale now
lini, ale nie staraj si jej dokadnie zobaczy . W ten sposób nie bdziesz
nadwyra wzroku.
Wzbogacanie przyszoci
Betty: Byam niezwykle zaskoczona tym, e nie mam przyszoci! Moja
linia czasu koczy si gdzie tutaj (pokazuje obszar lecy pó metra
w prawo). Ludzie zawsze ostrzegali mnie przed yciem dniem dzisiejszym
i zaniedbywaniem planowania. Jak mog wzbogaci swoj przyszo ? Staraam si to zrobi , ale nie sdz, by wprowadzanie nowych obrazów miao
jaki sens, skoro nie wiem, co si stanie.
To bardzo logiczne. Uwaga taka jest wana z holistycznego punktu
widzenia. To, co mówisz, sugeruje, e starasz si stosowa obrazy tak
wyrane i jasne jak te, które skadaj si na twoj przeszo . Pomyl, co
by si dziao, gdyby twoja przyszo bya jasna i szczegóowa. Widziaaby
dokadnie, za kogo wyjdziesz, jak bdzie wyglda twoje maestwo, gdzie
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bdziesz pracowa itd. Jeeli zatem bdziesz wyobraa sobie przysze
zdarzenia zbyt realistycznie, to czsto bdziesz przeywa rozczarowanie.
Kiedy tworzycie przyszo dla innej osoby, musicie pamita , e nie
moecie wiedzie, co naprawd nastpi. Wielu z was zauwayo pewnie,
e przyszo to raczej niejasne wskazówki bd niepewne przypuszczenia.
Przedstawiajce j obrazy mog by zamglone, nieostre czy wrcz przezroczyste. Niektórzy ludzie widz róne moliwe cieki. Pewna kobieta
wyobraaa sobie przyszo jako obrazy w przezroczystych bakach, które
swobodnie zamieniay si miejscami.
Poniej przedstawiamy kilka ciekawych moliwoci, które moesz
wypróbowa . Jednym ze sposobów zobaczenia przyszoci jest zbiór
moliwych cieek. Moesz te widzie nie jedn lini, a jej liczne odnogi,
reprezentujce moliwe wydarzenia.
Innym sposobem takiego uporzdkowania przyszoci jest umieszczenie w niej wartoci lub ogólnych reprezentacji waszych wyników. Moesz
te oznaczy przyszo symbolami wskazujcymi twoje cele. W ten sposób
bdziesz wiedzie , czego chcesz (czyli jakie wartoci s dla ciebie wane
w przyszoci), ale jednoczenie bdziesz mie do dyspozycji wiele moliwoci ich osignicia.
Betty: Podoba mi si to…
Pomyl zatem, co jest dla ciebie wane w przyszoci. Co chcesz robi
czciej w yciu? Czy chcesz wicej poznawa ? Zdobywa nowe umiejtnoci? Nawizywa dobre stosunki z otaczajcymi ci ludmi? Pozwól, aby
twoja niewiadomo pomagaa ci tworzy reprezentacje tego, czego na
pewno chcesz.
Betty: Tak, to dziaa… To co zupenie innego… Ukadam te rzeczy
na linii po prawej stronie, tak jak inni ludzie z grupy.
Zwró te uwag, jak si z tym czujesz. Czy korzystanie z nowej linii
czasu pozwala ci lepiej y ? A moe chcesz co doda bd zmieni ?
Betty: Podoba mi si to. Czuj, e bd inna, cho jeszcze nie wiem,
w jaki sposób. Mog lepiej planowa , a nie tylko skupia si na tym, co mi
pasuje w danej chwili. Sdz, e taki sposób ycia jest bardziej zrównowaony. Dzikuj.
Pomoglimy stworzy przyszo ludziom, którzy dotychczas jej nie
widzieli. Pamitajcie jednak, e kiedy to robicie, tworzona w ten sposób
przyszo jest jedynie moliwoci, nie faktem. Jeeli stworzycie u kogo
poczucie pewnej przyszoci, to skazujecie go na rozczarowanie lub pogo

Linie czasu

za cile zdefiniowanym celem. Jeeli bdziecie korzysta z konkretów,
pamitajcie, by stworzy kilka sposobów osignicia kadego celu, gdy
naley mie inne moliwoci, w razie gdyby jedna droga okazaa si
niesuszna.
Niektórzy ludzie widz koniec swojej linii ycia. Dotyczy to przede
wszystkim ludzi starszych, którzy mog planowa wasn mier . Nazywa
si to „skryptem ycia” lub „skryptem mierci”. Warto zauway takie
rzeczy i zastanowi si nad ich zmian.
Sally: Swego czasu próbowaam zastosowa metod odrazy u kobiety,
która odnosia cikie rany w wypadku samochodowym. Zawsze, gdy prosiam j o stworzenie atrakcyjnej wizji przyszoci, ona denerwowaa si
i zaczynaa paka . Odkryam póniej, e nie moga stworzy adnej miej
wizji, gdy w kadym obrazie z przyszoci widziaa siebie martw lub
w cikim stanie. Jej przeszo zakrzywiaa si wokó jej lewego ramienia
i koczya przed ni, ale tu za czci powicon teraniejszoci obrazy
spitrzay si, a linia gwatownie si urywaa. Dlatego powoli zaczam j
przedua . Pytaam: „Co si stanie za pi minut?” lub „A co bdzie za
tydzie?”. Po pewnym czasie kobieta ta nauczya si widzie przyszo .
Zmiana bya naprawd niezwyka. Wczeniej próbowaam wielu metod,
które nie odnosiy adnego skutku, gdy moja rozmówczyni nie miaa
przyszoci.
Jest to jeden ze sposobów, w jaki mona pomóc komu w podziale
procesu stworzenia nowej linii czasu na mniejsze i atwiejsze do zaimplementowania fragmenty. Zwró te uwag, e w przypadku ludzi „niemajcych przyszoci” stosowanie wzorca awersyjnego nie ma sensu. To samo
dotyczy wielu innych technik.
Gary: Czy w tym przypadku moga skorzysta z metody zmiany przekona? Z ca pewnoci kobieta wierzya bowiem, e jest ju prawie
martwa, i dlatego nie ma przyszoci.
Sally: Ciekawa idea. Dowiedziaam si, e wczeniej bya szczupa, ale
po wypadku zacza ty . Miaa problemy ze schudniciem, gdy obawiaa
si, e utrata zbyt wielu kilogramów doprowadzi j do mieci.
Moga wic utosami chudnicie z umieraniem, a w takim przypadku
mona pokusi si o zastosowanie metody zmiany przekona. Z drugiej
strony wzrost jej wagi móg by take zwizany z poczuciem braku przyszoci. Jeeli kto jest zorientowany przede wszystkim na teraniejszo ,

29

30

Submodalnoci. Niezwyka droga do Twojego umysu

smak aktualnie spoywanego jedzenia jest duo bardziej interesujcy. Poza
tym ludzie niewidzcy przed sob przyszoci i sdzcy, e szybko umr,
nie maj wikszej motywacji do zrzucenia wagi!
Tworzenie linii czasu
Wyej mówilimy o osobach, które nie posiaday czci linii czasu. Kiedy
jednak spotkaem kobiet, która w ogóle nie chciaa mie takiej linii!
Odmawiaa wykonania wiczenia. Ludzie z grupy mówili: „Po prostu
udawaj, bdzie ciekawie”, ale ona nie poddawaa si, mówic: „Nie, nie
chc! Zróbcie to beze mnie!”. Kiedy kto odmawia w ten sposób, naley
zrozumie i uszanowa jego wol, zamiast zmusza do wykonania wiczenia. Odmowa tworzenia linii czasu przed poczynieniem stosownych przygotowa bya z jej strony czym bardzo rozsdnym. Kiedy póniej zaczem
z ni rozmawia , okazao si, e brak linii czasu by cile powizany z jej
zachowaniem w czasie seminarium. Moja rozmówczyni czsto bya zmieszana, gdy inni zaczynali mówi o czasie, i nie sortowaa zjawisk tak jak
inni. Jej dowiadczenia byy ze sob luno przemieszane i nie miay przypisanego do siebie nawet czasu ich wystpienia. Wedug niej porzdkowanie dowiadcze mogoby ograniczy tak wan dla niej spontaniczno . W tym przypadku pomogam jej przeformuowa „spontaniczno ”,
aby spontaniczna zdolno do posiadania linii czasu pozwolia jej na jeszcze
wiksz elastyczno w dziaaniu. Wiedzc, jak korzysta z linii czasu,
zawsze mona bowiem wybra , czy chce si z niej korzysta , czy te nie.
Mark: Czy chcesz przez to powiedzie , e wczeniej naprawd nie
miaa ona adnej linii czasu?
Przynajmniej ja nie mogam jej znale , a próbowaem do usilnie!
Zwykle jestem w stanie j znale , nawet w przypadku ludzi, którzy pocztkowo przecz jej istnieniu. Co ciekawe jednak, po wspomnieniu kwestii
spontanicznoci moja rozmówczyni samoistnie stworzya sobie lini czasu!
(miech) Nie musiaa jej te mozolnie tworzy . Po prostu linia nagle
pojawia si na waciwym miejscu.
Jane: Jeeli ta kobieta wczeniej nie miaa linii czasu, to w jaki sposób
pojawia si na twoim seminarium? Musiaa przecie jako zorientowa
si, kiedy przyj , co jest niemoliwe, gdy nie ma si poczucia przeszoci,
teraniejszoci i przyszoci. Czy mylaa ona w ten sposób, czy faktycznie
byo z ni a tak le?

Linie czasu

Sama zadawaam sobie takie pytania. Kobieta dobrze sortowaa miejsca,
ale miaa pewne problemy z planowaniem i nie ukadaa sobie ycia wzgldem czasu. Bya zamna i to m zajmowa si planowaniem, gdy by
w tym lepszy. Jednake przed wyjciem za m musiaa ona jako ukada
sobie ycie, wic na pewno miaa wasny sposób porzdkowania spraw.
Z pewnoci nie bya to jednak ustrukturowana metoda, z jakiej korzysta
wikszo ludzi. Tak czy inaczej, zaoyam, e jaka jej cz idzie przez
ycie w okrelonym porzdku i umieszcza kolejne zdarzenia na linii czasu.
Kiedy wyjaniam jej to, nie miaa adnego problemu ze zrozumieniem
caej koncepcji linii. Praca z t kobiet bya szczególnie interesujcym
dowiadczeniem, gdy bardzo rzadko spotyka si ludzi, którzy nie posiadaj adnego sposobu porzdkowania czasu. Zwaszcza na seminariach.
Sortowanie dowiadcze

przyjemnych i nieprzyjemnych

Marge: W moim przypadku pooenie dowiadczenia na linii czasu jest
uzalenione od jego treci. Rzeczy trywialne lub nieprzyjemne odkadam
za siebie, chcc si ich pozby . Kiedy jednak co lubi lub chc zapamita ,
kad to tutaj (wskazuje do góry i w lewo).
Kilku innych ludzi sortuje dowiadczenia w podobny sposób. Umieszczaj oni cz zjawisk tam, gdzie mog je „zobaczy ” (na przykad za
sob), i dziki temu nie s trapieni przez te doznania. Dowiadczenia
wane lub przyjemne za s przez nich stawiane w „widocznym” miejscu,
zwykle z boku lub przed sob.
Joe: Te tak robi, ale nie zdawaem sobie sprawy z istnienia nieprzyjemnych wspomnie w niewidocznej czci linii czasu, dopóki kto z naszej
grupy nie poprosi, abym pooy dowiadczenie za sob. Odkryem wtedy,
e jest tam sporo rónych rzeczy, i musiaem troch posprzta , aby zrobi
miejsce dla nowych!
Sdz, e wszyscy rozumiecie korzyci pynce z oddzielania dowiadcze przyjemnych od nieprzyjemnych. Ale czy takie postpowanie nie jest
pod pewnym wzgldem problematyczne?
Sam: Z dowiadcze zostawionych za sob nie da si wycign adnych wniosków.
By moe si nie da. Jill odkada za siebie nieprzyjemne dowiadczenia, ale najpierw zawsze sprawdza, czy moe si dziki nim czego nauczy , i wycignite wnioski umieszcza w przyszoci. Jest to bardzo wana
rzecz, jak naley zrobi przed „pozostawieniem przeszoci za sob”.
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Sam: A co z amnezj?
Có… Nie wiem… Hmmm… O czym to mówilimy? (miech)
Sam: Czy ludzie z amnezj zostawiaj przeszo za sob?
Nie. Amnezja to co innego. Jeeli zostawisz przeszo za sob, nie
widzisz jej, ale jest ona wci dostpna, a ludzie cierpicy na amnezj
najprawdopodobniej nie maj adnego dostpu do swojej przeszoci.
Nie jest ona jedynie wiadomie odoona w inne miejsce. Sdz, e ciekawie byoby zapyta kogo takiego, gdzie umieciby swoj przeszo ,
gdyby móg j sobie przypomnie .
Wytworzenie amnezji jest moliwe, jeeli umiecimy nasze wspomnienia za przeszkod: za zamknitymi drzwiami, czarn zason czy innym
podobnym obiektem, aby byy niedostpne. Mona te uzyska pen
amnezj, biorc dane wspomnienie i wrzucajc je w „czarn dziur” czy
te palc je na popió (patrz rozdzia 10.), ale nie polecamy tego. Jeeli
zniszczysz wspomnienie cakowicie, ju nigdy nie bdziesz w stanie go
wykorzysta .
Wszystkie dowiadczenia: ze i dobre, prawdziwe i wyobraone, s
wartociowe. Jeeli ograniczycie do nich dostp, staniecie si ubosi.
Pozwólcie, e przedstawi przykad metody, która pomaga ludziom
korzysta ze swoich zych wspomnie, nie poddajc si ich wpywowi.
Kilka lat temu na naszych seminariach mielimy mczyzn, który przey
burzliw rewolucj w Ameryce aciskiej, a nastpnie dowiadczy kilku
innych, nie mniej gronych sytuacji. Czowiek ten powiedzia, e straci
swoj przeszo i bardzo chciaby j odzyska . Zaczam zadawa mu
pytania, pozwalajce okreli rodzaj jego przeszoci, ale w tym momencie
on zaci si, przez moment wydawa si rozkojarzony, po czym spyta
nagle, o co pytaam go wczeniej.
Poprosiam go, by wzi ca swoj przeszo (która zostaa usunita
nie bez powodu) i niewiadomie odci si od swoich nieprzyjemnych
wspomnie, a nastpnie zmieni je w czarno-biae obrazy. W ten sposób
móg oglda swoj przeszo i wyciga z niej wnioski, jednoczenie
bdc „poza nimi”. Nastpnie poprosiam o przypomnienie sobie przyjemnych dowiadcze w formie obrazów kolorowych, aby móg skutecznie
reagowa . W ten sposób umoliwiam mu stworzenie jasnego i wygodnego
podziau wspomnie.
Fred: Czy poprosia go o wyobraenie sobie nieprzyjemnych wspomnie w postaci nieruchomych obrazów?

Linie czasu

Zwykle tego nie robi, poniewa w filmie mona przechowa wicej
informacji ni w staym obrazie, ale nie przecz, e jest to pewna moliwo .
Fred: Czy ten czowiek atwo upora si z nowym sposobem sortowania
czasu?
Tak. Kiedy zaproponowaam mu to, niemale od razu zacz dokonywa samodzielnych zmian. Niewiadomo jest bardzo skutecznym narzdziem, pod warunkiem, e bdzie si jej przekazywa jasne instrukcje.
Poprosiam jego niewiadomo , aby posortowaa ca jego przeszo
i oddzielia obrazy przyjemne od nieprzyjemnych.
Po sortowaniu wspomnie i oddzieleniu si od mniej nieprzyjemnych
dowiadcze moliwe jest przejrzenie ich i poprawienie poprzez zastosowanie zmiany historii, zmiany kontekstu bd jeszcze innego wzorca.
Kiedy wspomnienia oka si korzystne, klient moe je na powrót przyswoi i wyobrazi je sobie w kolorze.
Al: Kilka razy wspominalicie o wzorcu zmiany historii. Czy mona
wtedy korzysta z informacji o linii czasu?
Owszem, na kilka sposobów. Kiedy znacie czyj lini czasu, moecie
niewerbalnie prowadzi go, uatwiajc mu tym samym wykonanie caej
procedury. Sprawdza si to równie w przypadku innych wzorców.
Poznanie linii czasu moe take pomóc innym ludziom lepiej zgeneralizowa zmian. Moecie powiedzie na przykad: „Spójrzcie wstecz na
swoj przeszo i zauwacie wszystkie momenty i miejsca, w których
reagowalicie w jeden i ten sam sposób”. Nastpnie po dokonaniu zmiany
jednego dowiadczenia (najlepiej silnego lub wczesnego) moecie zaoy ,
e pozostae równie ulegn takiej zmianie, poniewa s takie same.
„Jako e w innych sytuacjach zachowalicie si tak samo, nowy sposób
reakcji wywoaby takie same zmiany w poprzednich sytuacjach i bdzie
dziaa tak samo w przyszoci”. Tumaczc to, nie musicie zna si na
liniach czasu, cho taka wiedza moe pomóc. Sami czasami mówimy:
„Spójrzcie, jak zmiana przechodzi przez wasz lini czasu, zmieniajc
wszystkie wydarzenia, które rozegray si przed i po tej sytuacji”.
Wzorzec zmiany historii jest bardzo przydatny. Niestety, dziaa on
wycznie na jednym, konkretnym obszarze treciowym czy konkretnej
sytuacji, nawet jeeli póniej jest generalizowany na ca lini czasu. Z kolei
zmiana linii czasu pozwala zmieni sposób, w jaki czowiek przetwarza

33

34

Submodalnoci. Niezwyka droga do Twojego umysu

tre wszystkich dowiadcze. Taka przemiana jest znacznie powaniejsza
i wywiera wikszy wpyw na zachowanie. Wanie to mamy na myli, kiedy
wspominamy o zmianach.
Przykadowo, jeden z naszych suchaczy cierpia na „wstydliwy
pcherz”, czyli nie by w stanie oddawa moczu, kiedy w pobliu znajdowa si kto inny. Co prawda zmieni on histori nieprzyjemnych sytuacji
w przeszoci, ale nie okazao si to pomocne. Odkrylimy jednak, e linia
czasu tego czowieka zawiera wielk ptl zoon z licznych wstydliwych
sytuacji. Dopóki zatem ptla ta pozostawaa czci linii czasu, zmiana
historii nie bya w stanie pomóc, poniewa w ptli natychmiast pojawiao
si nastpne nieprzyjemne wspomnienie. Kiedy jednak klient wyprostowa
t ptl, okazao si, e liczba problematycznych dowiadcze jest policzalna i mona po kolei poradzi sobie ze wszystkimi.
Inna klientka wanie wychodzia z kryzysu. Jej m mia romans, ale
ostatecznie udao si ich pogodzi . Mimo to nasza klientka wci bya
strapiona i pogrona w depresji. Powiedziaa nam, e tak jest z ni zawsze.
Nawet kiedy skutecznie rozwie jaki problem, przez nastpne pó roku
jest w takim stanie, po czym wszystko wraca do normy. Okazao si, e na
jej linii czasu odcinki odpowiadajce ostatnim szeciu miesicom i analogicznemu okresowi przyszoci pokrywaj si, przez co nie moga ona
stwierdzi , czy pewne zdarzenia (w tym przypadku by to romans) istniej
w jej przeszoci czy przyszoci. Linia czasu miaa przy tym ksztat litery Y.
Dolna cz litery rozcigaa si tu przed ni i znajdoway si na niej
wydarzenia z ostatnich i przyszych szeciu miesicy. Dalej linia przyjmowaa ju bardziej klasyczny ksztat. Kiedy udao si jednak oddzieli
przeszo od przyszoci, jej samopoczucie natychmiast si poprawio,
cho od rozwizania problemu nie upyno jeszcze pó roku.
Inna kobieta posiadaa lini czasu przypominajc poziom, odwrócon liter W. Najblisza przeszo kierowaa si w prawo, a nastpnie
ulegaa ostremu zakrzywieniu, tak e jej dalsza przeszo znajdowaa si
za jej plecami. Najblisza przyszo wyaniaa si po lewej stronie, a odlega przeszo ponownie chowaa si za ni. Nasza klientka stwierdzia, e
wyjania to jej kopoty z dotrzymywaniem zobowiza, poniewa zawsze
rozpraszao j co, co zdarzyo si przed chwil lub miao dopiero nastpi .
Kiedy zmienia swoj lini czasu na bardziej standardow, z przeszoci cignc si w jednej linii biegncej w prawo i przeszoci biegnc
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w lewo, okazao si to dla niej bardzo korzystne. Powiedziaa nam potem,
e ju kilka dni póniej bya w stanie skupia si na wykonywaniu zada,
poniewa najblisza przeszo i przyszo nie znajdoway si tu przed
ni. Uatwio to równie planowanie, gdy nowa linia nie cechowaa si
dziwn krzywizn, typow dla poprzedniej linii czasu. Nasza klientka
stwierdzia równie, e teraz ma mniej kopotów ze zrzuceniem wagi,
poniewa zacza lepiej zdawa sobie spraw ze szkodliwych konsekwencji
objadania si.
Gary: Ja z kolei odkryem, e mam dwie osobne linie czasu. Jedna
odnosi si do wydarze historycznych, takich jak wojna z 1812 roku czy
Wielki Kryzys. Druga odpowiada za przedstawienie wydarze zwizanych
z moim yciem: dziecistwo, liceum itd.
Czasami odkrywamy podobne zjawisko u innych ludzi. Zawsze fascynuje nas ta rónorodno .
Richard: Nasza grupa zauwaya, e cz z nas wykorzystuje odmienne
sposoby sortowania dla rónych aspektów. W moim przypadku dziaania
znajduj si na jednej linii, za miejsca — na innej.
Czyli twoje linie czasu s zorganizowane pod ktem tematyki? To si
nazywa elastyczno !
Gary: Czy ludzie czsto posiadaj koa czasu lub inne figury zamiast
linii?
Na ogó odkrywalimy wanie linie. Pewna kobieta posiadaa koo
czasu, w którym przyszo krya po okrgu z prawej, za przeszo
podobnie krya z lewej. Odlega przeszo i przyszo znajdoway si
dokadnie za ni. Owa kobieta miaa poczucie, e przeszo i przyszo
cz si gdzie za ni, ale nie wiedziaa dokadnie, jak to si dzieje.
Inny czowiek posiada bardzo dokadn „helis czasu”. Kady jej zwój
odpowiada jednemu tygodniowi. Kolejne zwoje tworzyy pojedyncz „spryn” roku, za tak przedstawione lata tworzyy kolejn, wiksz helis,
obrazujc stulecia. Czowiek ten pamita wszystko bardzo dokadnie
i wietnie zna si na historii.
Co prawda nie sprawdzilimy tego osobicie, ale podejrzewamy, e
w kulturach Wschodu moemy znale wicej cykli bd innych ukadów
kolistych. W religiach orientalnych istnieje wiele kolistych metafor, takich
jak koo ycia, cykl ycia i mierci itp.
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Inne przykady linii czasu
U pewnego technika komputerowego przeszo znajdowaa si za nim,
za przyszo przybieraa form przezroczystych kolorowych slajdów,
które znajdoway si bezporednio przed nim. Najblisza przyszo skadaa si z duych i jasnych obrazów, przez które wida byo kolejne wyobraenia. Kiedy czowiek ten chcia zobaczy co, co znajduje si dalej,
powiksza nastpne obrazy i patrzy przez nie. Innymi sowy, najblisza
przyszo oddziaywaa swoj barw na dalsz przyszo . Spróbujcie wykorzysta t metod, jeeli chcecie spróbowa czego innego.
Anna: Sama wanie wypróbowaam tak lini, przywoujc bardzo
przyjemne wspomnienia z przeszoci. Przezroczyste obrazy sprawiy, e
dowiadczenie, do którego si cofnam, zabarwio kolejne wspomnienia,
te za zabarwiy i wzbogaciy kolejne.
Jest to bardzo skuteczna strategia, któr mona wykorzysta podczas stosowania zmiany historii, szybkiego lku na fobie bd dowolnego
innego wzorca NLP majcego zmieni przesze wyobraenia. Po zmianie
konkretnego wspomnienia znajdujcego si w konkretnym miejscu linii
czasu moecie powiedzie sobie: „To stare dowiadczenie byo filtrem,
umoliwiajcym stosown reakcj na póniejsze wydarzenia i zabarwiajcym je tak, aby trudno byo je zignorowa lub zmieni . Teraz w ten sam
sposób bdziesz patrze na wydarzenia z przeszoci”. Kiedy bdziecie
umieszcza wspomnienie na swoim miejscu na linii czasu, powinnicie
zauway , w jaki sposób zmieniaj one wszystkie wydarzenia lece pomidzy teraniejszoci a tamtym dowiadczeniem (dziaa to na zasadzie
efektu domina). Dziki temu bdziesz w stanie cieszy si zmian teraz,
a take w przyszoci. Wykonanie tych polece pozwoli ci zgeneralizowa
korzyci ze zmiany.
Pewna kobieta posiadaa przyszo przechodzc za ni i z jej lewej
strony, jej przyszo przechodzia za za ni i z jej prawej. Jej linia
czasu przypominaa zatem odwrócon liter V. Zgadnijcie, kim bya?
Sally: Rzeb na dziobie okrtu? (miech)
Kilka osób: Osob zorientowan na teraniejszo ?
Bardzo zorientowan na teraniejszo . Na pocztku w ogóle nie zdawaa sobie sprawy, gdzie znajduje si jej linia czasu, ale zauwaylimy,
w jaki sposób gestykuluje, mówic o przeszoci i przyszoci. Kiedy zrozumiaa, jak wyglda jej linia czasu, dosza do wniosku, e dobrze oddaje
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ona sposób jej funkcjonowania. Osoba ta bya bowiem bardzo silnie zorientowana na teraniejszo , przez co inni narzekali, e nie jest w stanie
dobrze planowa przyszoci, co nie sprawiao jej jednak kopotów, gdy
wyrcza j w tym jej m. Zasugerowaam wtedy, eby pomoga jej poeksperymentowa z rónymi liniami czasu i dowiedzie si, która bdzie najlepiej funkcjonowa . Samo odwrócenie przeszoci i przyszoci nie zdaoby egzaminu, poniewa owa kobieta korzystaa ze zwykych generalizacji,
wic staraaby si dotrze do przeszoci poprzez obrazy konstruowane, za
do przyszoci — przez obrazy przypominane. Grupa staraa si sprawi ,
by zacza myle o czasie tak, jak robi to wikszo ludzi, ale bezskutecznie. Na koniec powiedziaa im: „Wiecie, czuj si, jakbym sza tyem
do przodu”. Wtedy kto z grupy zaproponowa, aby faktycznie odwrócia
si tyem, zostawiajc swoj lini czasu tam, gdzie bya. Kobieta odwrócia si, zanim jej linia czasu moga nady za ni. By moe brzmi to
do dziwacznie, ale ta metoda okazaa si skuteczna! Ni std, ni zowd
kobieta zacza mie do dyspozycji znacznie wicej czasu. Ponadto bardzo
spodobao jej si to, e atwiej moga myle o przeszoci oraz planowa
przyszo .
Inna osoba posiadajca typowe generalizacje miaa przeszo biegnc
w prostej linii w dó i w prawo. Jak sdzicie, jakie systemy reprezentacji
wykorzystywaa najsilniej, mylc o przeszoci?
Publiczno: Kinestetyczne! Uczucia!
Zgadza si. O dowiadczeniach nieprzyjemnych mylaa „z silnym
uczuciem”. Tak przynajmniej o tym mówia. Nie podobao jej si to zbytnio, wic staraa si bardziej skupia na przyszoci. Zdecydowaa si te
przenie przeszo w gór i w lewo, tam, gdzie znajduje si ona u wikszoci ludzi. Dziki temu mylenie o przeszych wydarzeniach nie wywoywao u niej silnych negatywnych uczu . Zachcilimy j te do tego, aby
zachowaa swój stary sposób porzdkowania czasu, kiedy mylaa o przyjemnych wspomnieniach.
Przeszo innego czowieka rozcigaa si w prostej linii przed nim, lekko
z prawej strony, dziki czemu by on w stanie zobaczy j w caoci. Jego
teraniejszo znajdowaa si dokadnie przed nim, za przeszo zajmowaa miejsce nad i nieco za jego gow. Czowiek ten powiedzia mi:
„Do dobrze sobie radz, biorc przyszo , cigajc j w dó, a nastpnie
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wchodzc w ni i manifestujc przysze wydarzenia, ale chciabym wiedzie , czy istnieje sposób, abym móg to robi jeszcze szybciej?”. Taki
czowiek nie miaby najmniejszych problemów ze stosowaniem wzorca
nowych zachowa!
Co sdzicie o jego probie, wiedzc ju, e jego przyszo znajduje si
tu nad jego gow? Pamitajcie, e chcia on mie szybszy dostp do
obrazów z przyszoci. Czy to podejcie jest ekologiczne?
Chris: Jest do dobre, gdy czowiek taki stara si wypróbowa co,
o czym myli i co umieszcza w przyszoci. W ten sposób bdzie móg uzyska kinestetyczn reprezentacj takiej moliwoci. Jeeli mu si ona nie
spodoba, bdzie móg z niej wyj i wybra inn drog.
I byoby to waciwe, gdyby ów czowiek tak postpi. Jednake nie prosi on o pomoc w poprawieniu procesu decyzyjnego, ale chcia jedynie
„szybciej manifestowa przyszo ”. Chcia mie moliwo szybkiego
tworzenia wyobrae i korzystania z nich. Nie powiedzia przy tym ani
sowa o zwikszeniu elastycznoci, aby móg opuszcza niechciane wyobraenia. Ty by moe posiadasz tak zdolno , ale on jej nie mia. Jedyne,
czego pragn, to jak najszybsze signicie po kolejne wyobraenie i znalezienie si w nim! Pomylcie o tym przez chwil. Czowiek taki nie móg
widzie swojej przyszoci zbyt dokadnie, gdy jej obrazy znajdoway si
nad jego gow. Nie móg zatem dokadnie wiedzie , co przedstawiaj.
A mimo to chcia szybciej z nich korzysta !
Po dalszym przyjrzeniu si jego przypadkowi okazao si, e mczyzna ów przechowywa przesze wyobraenia w dwóch miejscach. Jego
nieprzyjemne wspomnienia wdroway w lewo, gdzie móg na nie w ogóle
nie patrze . Jedynie „dobre” wspomnienia trafiay na cz linii cignc
si przed nim. Innymi sowy, patrzy on jedynie na te dowiadczenia,
w których odnosi sukcesy. Jak sdzicie, w jaki sposób wpywao to na jego
zachowanie?
Bob: Powtarza on tylko te dziaania, które sprawdziy si w przeszoci.
June: Nie uczy si na bdach.
Sally: Chtnie podejmowa ryzyko.
Zgadza si! Jako e mia dostp wycznie do pozytywnych wspomnie, czsto podejmowa ryzyko, ale nie uczy si na bdach. Potrafi
wyobraa sobie wspania przyszo i stara si wprowadzi swoje wizje
w ycie, by wic znany jako „wcielenie pewnoci siebie”. Cechowaa go
dobra swoboda dziaania, ale bya to swoboda do pytka. Nie korzysta
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bowiem z niepowodze i poraek, które mogy pomóc mu w osiganiu
realistycznych celów. Póniej dowiedzielimy si, e ten czowiek zaangaowa si w due przedsiwzicie, które doprowadzio go jednak do
bankructwa.
Bob: Mam sporo dowiadcze sportowych i wydaje mi si, e w lekkoatletyce takie podejcie moe by bardzo korzystne.
Tak, do suszna uwaga. Spróbujcie poda przykad sytuacji, w której
przywoywanie wycznie sukcesów mogoby da dobre wyniki.
Mczyzna: Podczas zjazdu slalomem.
Tak. Kiedy zdecydujesz si zjecha po zboczu, chcesz mie dostp
wycznie do informacji o tym, jak zrobi to poprawnie, nie do informacji o tym, jak najecha na tyczk. Dlatego te zdolno wspomnianego
czowieka mogaby by przydatna dla wielu innych ludzi. Jednake zanim
podejmiemy decyzj o rozpoczciu zjazdu, dobrze jest pomyle , czy jest
to dla nas bezpieczne.
Kiedy warto modyfikowa linie czasu?
Mczyzna: Kiedy mona chcie zmieni czyj lini czasu? Co wam podpowiada, e naley to zrobi , kiedy z kim pracujecie?
Jeeli dana osoba nie funkcjonuje tak, jak by tego chciaa, za my nie
moemy okreli , dlaczego tak si dzieje, zaczynamy si zastanawia , czy
nie wynika to aby z funkcjonowania linii czasu bd innej podstawowej
struktury. Jeeli problem dotyczy prostego ukadu bodziec-reakcja, mona
wykorzysta zwyke wzorce kotwiczenia lub przeramowania (opisane
w ksice Z ab w ksiniczki) bd reakcji awersyjnej (patrz ksika
Umys. Jak z niego wreszcie korzysta?). Czasami jednak zastosowanie
standardowych wzorców nie daje efektów.
W niektórych sytuacjach wiadomo, e naley zmieni sposób porzdkowania czasu. Jeeli kto jest zbyt mocno zorientowany na przeszo ,
zwaszcza jeeli pochania go mylenie o nieprzyjemnych wspomnieniach,
dobrze jest przenie przeszo poza jego pole widzenia oraz zmieni
pewne wydarzenia. Niektórzy ludzie umieszczaj przeszo dokadnie
przed sob, co zwykle utrudnia im podejmowanie nowych wyzwa. Z drugiej strony s te osoby zorientowane na przyszo tak mocno, e nie s
w stanie cieszy si teraniejszoci czy wyciga wniosków z przeszych
dowiadcze. Inni z kolei narzekaj na swoj impulsywno i niemono
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planowania przyszoci. Kiedy ludzie narzekaj na objadanie si czy nadmierne korzystanie z uywek, jest to zwykle oznaka mocnego zorientowania na teraniejszo . Niektórzy ludzie mówi wprost, e nie maj
przyszoci. Tyle moemy powiedzie z naszej strony. Zachcamy jednak
do wasnych eksperymentów.
Niektórzy z was pytali nas o to, czy zmiana bd tworzenie linii czasu
innych ludzi jest etyczna. Jako e linie czasu le u podstaw wszystkich
zdolnoci oraz ogranicze, ich zmiana moe pozwoli na odkrycie nowych
umiejtnoci, ale równie dobrze moe zablokowa ju istniejce. Jeeli
chcecie pomóc komu w rozwizaniu problemu, najbardziej etycznym
wyborem bdzie wanie zmiana linii czasu. Podobnie jak kada inna
zmiana, bdzie to dziaanie etyczne, pod warunkiem, e nie naruszacie
ogólnej konfiguracji ukadu, a wprowadzana zmiana jest zmian korzystn.
Jeeli wynik waszego dziaania ma na celu jedynie odkrycie tego,
w jaki sposób dana osoba porzdkuje czas, postarajcie si zdoby informacje w sposób jak najmniej inwazyjny. Kiedy sami to robimy, pozwalamy,
by nasi rozmówcy prowadzili nas za pomoc werbalnych i niewerbalnych
sygnaów. W ten sposób wiemy, e nie narzucamy mu niczego ze swojej
strony. Kiedy chcemy co zasugerowa , zwykle dajemy dwie lub trzy moliwoci do wyboru, na przykad: „W jaki sposób moesz okreli , e stao
si to dzi, a nie wczoraj? Czy obraz jest wikszy? Czy jest bliej? Czy znajduje si w innym miejscu?”. Jeeli dacie tylko jedn sugesti, na przykad:
„Czy obraz jest bliej? Czy w ten sposób moesz okreli czas?”, wówczas
ryzykujecie to, e pójdzie on wskazanym przez was tropem, nie zastanawiajc si, czy taka zmiana bdzie dla niego korzystna.
Pamitajcie te, e nawet jeeli macie bardzo wiele pomysów na
zmian linii czasu, najlepiej jest zachci rozmówc do tego, aby sam
odkrywa podoe swojego zachowania, nie narzucajc mu swoich teorii.
Pamitajcie, e to on jest tu najwikszym znawc tematu, a wy chcecie
pozna jego rzeczywisto , nie za na si zastpi j waszym wyobraeniem. Kiedy bdzie podchodzi do rozmowy z takim nastawieniem, czsto
bdziecie dowiadywa si wielu nowych, fascynujcych rzeczy, które mog
okaza si przydatne dla was i klienta, a które nigdy nie przyszyby wam
na myl. Na takim odkrywaniu nowoci polega w duej mierze cae NLP.
Ponadto takie nastawienie sprawi, e wasza praca bdzie lejsza i duo
bardziej zabawna.

