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PODĚKOVÁNÍ

Tato kniha by nikdy nespatřila světlo světa, kdyby nebylo úžasné pomoci 
následujících lidí. Všem posíláme obrovské poděkování za jejich podporu, 
rady a tvrdou práci, díky které mohla tato kniha vzniknout.

Za prvé, děkujeme našemu agentovi Robertu Kirbymu za jeho mimo-
řádnou podporu, tvrdou práci a víru v tuto knihu. Robert je pravý profesi-
onál a jeho trpělivost, porozumění a rady se ukázaly být neskutečně cenné.

Děkujeme skvělému týmu z  HarperCollins, zejména Carole Tonkin-
sonové a Victorii McGeownové, jejichž podpora a víra v tuto knihy byly 
ohromné.

A v neposlední řadě děkujeme všem našim kolegům, účastníkům semi-
nářů, pomocnému týmu a instruktorům ze spolků a asociací pro NLP z ce-
lého světa. Bez vás by žádné semináře, jež mohou zlepšovat životy, nebyly.

Od Richarda

Rád bych poděkoval své ženě Glendě za její pomoc, podporu a kouzelný 
úsměv.

Mé díky dále patří klientům, kteří se během čtyřiceti let mé praxe do-
kázali postavit tomu nejhoršímu a tolik mě toho naučili.

Děkuji také Johnu a Kathleen La Valleovým za jejich přátelství a přetr-
vávající výpomoc a slova povzbuzení.

5
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Od Alessia

Rád bych poděkoval doktoru Richardu Bandlerovi, jehož tvůrčí duch 
a  štědrost, s  jakou sdílel své úžasné objevy, zásadně přispěly ke zlepšení 
mého života a k celé široké oblasti osobnostních proměn.

Nadmíru vděčný jsem Johnu a Kathleen La Valleovým, kteří mou práci 
doposud vždy podporovali, zastávali se jí a povzbuzovali mě. Právě jejich 
vytrvalá zpětná vazba mi pomohla rozvinout své znalosti NLP, stejně jako 
své instruktorské dovednosti.

Děkuji ředitelce Italské školy pro instruktory NLP Antonelle Rizzutové, 
jejíž horlivost pomáhá každým rokem více než deseti tisícům lidí, kteří tak 
mohou objevit svůj potenciál.

A díky posílám také Mattii Bernardiniové a Alici Rifelliové, jejichž pro-
fesionální a pečlivá práce umožňuje vznik knihám, které mění životy.

Nakonec bych rád poděkoval dvěma zcela výjimečným osobám v mém 
životě, Cinzii a Damiamovi, mému světu lásky.

Od Owena

Chtěl bych poděkovat svým rodičům Marjorii a Brianovi Fitzpatrickovým –
prostě těm nejskvělejším rodičům, jaké by si člověk mohl přát, a  lidem, 
kterých si ve svém životě nejvíce vážím.

Děkuji svým báječným kmotřenkám Lucy a  Aoife, jejichž krása mi 
na tváři každý den vykouzlí úsměv.

Také děkuji svým úžasným přátelům, mezi které patří Brian, Th eresa, 
Cristina, Sandra, Gillian, Elena, Kate a Rob, za jejich rady a podporu v pří-
padě této knihy.

Mé díky dále putuje ke všem instruktorům a učitelům, se kterými jsem 
se za ty roky setkal, zejména Johnu a Kathleen La Valleovým, za jejich ne-
ocenitelné rady. Stručně řečeno, změnili mi život.

NLP PRO KAŽDÉHO
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A konečně, děkuji doktoru Richardu Bandlerovi. Poté, co jsem se s Ri-
chardem coby dospívající chlapec setkal, zjistil jsem, že jeho génius, jeho 
rady a víra doslova obrátily můj svět vzhůru nohama. Mám štěstí, že právě 
on se stal mým učitelem, instruktorem a celoživotním přítelem.

PODĚKOVÁNÍ
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ÚVOD

Workshop uvnitř knihy, to je dosud nejpřístupnější publikace z pera Ri-
charda Bandlera. Jedná se o  příběh muže jménem Joe, který se účastní 
jednodenního výukového kurzu o NLP vedeného Richardem Bandlerem, 
naslouchá Richardovým přednáškám, procvičuje si vyučované techniky, 
setkává se s dalšími účastníky a zatímco se všichni společně dělí o své my-
šlenky a názory na to, jak obsah kurzu aplikovat v rozmanitých oblastech 
svého osobního i profesionálního života, se mnohému učí.

Když tuto knihu budete číst, můžete se i vy stát jedním z účastníků kur-
zu, poslechnout si, co poslouchají, vidět, co vidí, zažít, co zažívají, a naučit 
se, čemu se naučí i oni!

Rozhodli jsme se napsat příběh, v  němž vystupují účastníci jednoho 
kurzu, protože to jsou právě oni, kteří stojí v centru našich školení, každý 
se svými vlastními potřebami, ambicemi, problémy a  přáními, každý se 
svým hledáním nových nápadů, prostředků a řešení.

Po mnoho let jsme i my sami byli účastníky Richardových kurzů. Potom 
jsme se oba stali instruktory a více než deset let jsme asistovali na Richar-
dových mezinárodních kurzech. Nyní máme tu čest být mezinárodními 
školiteli, takže to, co jsme se naučili od Richarda, sdílíme s celým světem. 
Je nám tedy velkým potěšením a poctou, že spolu s ním tvoříme tuto pub-
likaci a dělíme se o to, co jsme se od něj a od svých studentů dosud naučili.

Knihu NLP pro každého jsme napsali, protože jsme přesvědčeni, že 
je třeba sdílet základní poselství následujících stránek s  lidmi z různých 
kultur po celém světě. Svět se rychle mění, což s sebou přináší paradoxní 
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uvědomování si, že ačkoli dostáváme k dispozici stále větší množství zdro-
jů, více než kdy dříve, a ačkoli nám moderní technologie umožnily dělat 
báječné a zázračné věci, přesto jsou deprese, úzkost, strach, panika a stres 
stále na vzestupu.

Hlavní poselství této knihy říká, že existují určité nástroje, jež nám mo-
hou pomoci získat kontrolu nad svými životy. Richard vás v tomto smyslu 
naučí, jak můžete změnit své myšlení i svůj život – a jak můžete zároveň 
pomoci ostatním, aby změnili ten svůj.

Knihu jsme začali psát v Římě, pokračovali jsme v Dublinu, pracovali 
jsme na ní v Londýně i v New Yorku a reakce na ni jsme dostali od  lidí 
v Los Angeles, Tokiu a dokonce i v Austrálii. Jde o výsledek dvaceti let roz-
hovorů s těmi, kteří navštěvovali workshopy NLP. Je to produkt účastníků, 
kteří se s námi podělili o své zážitky. Jedná se o mezinárodní projekt, jenž 
se zaměřuje nikoli na NLP, ale na  to, jak se lidé mohou naučit používat 
NLP tak, aby změnili svůj život.

Dnešní svět hlasitě volá po nutném obratu v myšlení. Je zcela nezbytné 
vlít lidem do žil naději v lepší svět. Stojíme na zásadní křižovatce, kde se 
na jedné straně nachází možnost nechat se vláčet stále rychlejším spádem 
situací, jež na  nás kladou vysoké nároky, a  na  druhé straně rozhodnutí 
sami sebe dovést tam, kam chceme jít. Potřebujeme změnit směr. Potře-
bujeme změnu vědomí. Potřebujeme vědět, že můžeme k tomu, jaký bude 
náš svět, říci svoje.

NLP je hnutí. Můžete se stát jeho součástí. Začněte hned – máte na čase!
Alessio a Owen

NLP PRO KAŽDÉHO
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Kapitola první

WORKSHOP SE SPOLUZAKLADATELEM 
METODY NLP

Joe schoval svůj telefon zpátky do kapsy, zhluboka se nadechl a uklidnil se. 
Vzhledem k tomu, že se právě pohádal se svou přítelkyní, neměl přirozeně 
zrovna nejskvělejší náladu. Věděl však, že je pro něj skutečně důležité, aby 
tento den co nejvíce využil. Vstoupil do hotelové haly, kde si mezi asistenty 
zabývajícími se registrací okamžitě všiml známé tváře.

Joe se usmál. To, že spatřil Alana, ho na chvíli přivedlo na jiné myš-
lenky.

„Joe!“ vykřikl Alan. „Moc rád tě znovu vidím.“
„Nápodobně,“ odpověděl Joe. „Jo, na dnešek jsem se vážně těšil. Ko-

nečně jsem dospěl k rozhodnutí dozvědět se o celém tom NLP víc.“
NLP byla zkratka pro neurolingvistické programování. Jelikož Joe už se 

v minulosti setkal s mnoha knihami na  toto téma, měl určitou předsta-
vu, o jak oblíbenou záležitost jde. Už dříve pochopil, že se jedná o přístup 
a souhrn metod, které lidem umožňují účinněji přemýšlet a komunikovat, 
a on potřeboval obojí. Ještě před rokem rezignovaně přijímal představu, 
že je tím, kým je, že jeho život je takový, jaký je, a že není nic, co by proti 
tomu mohl udělat. Ale potom se naučil, že věci je možné změnit, a nyní 
měl skutečně chuť na sobě pracovat a docílit určitých pokroků.

„Jen abys měl tušení, co tě čeká,“ začal Alan, „Richarda už jsi v akci 
viděl. Dnes se dozvíš o samotném NLP.“

11
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Alan měl na mysli doktora Richarda Bandlera, spoluzakladatele NLP. 
Joe se s ním setkal na kurzu, kterého se před rokem zúčastnil. V té době 
byl sám a v depresi. Ve snaze pomoci mu z toho ven mu jeho sestra Maria 
věnovala leták informující o třídenním kurzu s názvem „Zvol si svobodu“, 
v  jehož rámci měl proběhnout workshop s  doktorem Bandlerem. Právě 
tam se seznámil s Alanem, který byl na kurzu jako asistent.

Nyní Alan pokračoval: „A  jako vždycky ti budu k dispozici, abych ti 
mohl pomoci, jak nejvíce budu moct.“

„Paráda,“ odpověděl Joe, „toho si velice vážím.“
Během tří dnů, během nichž probíhal minulý kurz, si Joe postupně 

uvědomil, že je možné věci změnit, dokonce i když se překážky zdají být 
nezdolatelné. Nyní byl odhodlán naučit se víc.

„Tak, jaké jsou hlavní body dnešního programu?“
„Naučíte se některé znamenité strategie, jak dosáhnout určitých důle-

žitých emočních stavů, jak se zdokonalit v komunikaci s ostatními a  jak 
zlepšit rozmanité oblasti života. Asi nejlépe bych to popsal slovy, že právě 
změna zaručuje zlepšení. Jde o to, abyste věděli, jak si vybudovat úspěšný 
život.“

Joe v  tomto bodě svého života skutečně potřeboval uspět. Stál před 
dvěma zásadními otázkami. Abyste tomu rozuměli, po prvním kurzu se 
kolem něj mnoho věcí výrazně změnilo. Nyní měl dobrou práci a kvalitní 
vztah s dívkou, do které byl blázen. Měl všechno, co si jen mohl přát. To ale 
znamenalo, že mohl mnoho ztratit. Ve skutečnosti se nyní cítil mnohem 
nervózněji než před rokem! Když stál jeho život za starou belu, na tom, co 
se mu přihodí nebo co udělá, příliš nezáleželo. Teď ovšem věděl, že musí 
něco udělat, a to brzy, jestliže si chce věci, na kterých mu záleží, udržet.

Alan si ho vzal stranou. „Tak jak se daří? Jak se má ta tvá krásná přítel-
kyně?“

NLP PRO KAŽDÉHO
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„Má se fajn. Chci říct, vycházeli jsme spolu skvěle... ale myslím, že nic 
není dokonalé. Jde jen o to, že se teď... no, uvažujeme o tom, že spolu za-
čneme bydlet.“

„Společné bydlení? Páni! To jsou báječné zprávy, Joe. Budu čekat na po-
zvánku na váš velký den!“

„Brzdi, brzdi, Alane. O  manželství není vůbec řeč! Ale i  tak je to 
úžasné.“

Joe se odmlčel. Věděl, že nezní moc důvěryhodně.
„Je jasné, že se teď poznáme mnohem lépe... a v určitých věcech jsme 

každý jiný. Takže nás to bude stát nějaké zvykání.“
Joe se zahleděl k zemi, zatímco přemýšlel o hádce, kterou právě s pří-

telkyní měli.
„Joe,“ ozval se Alan vážným hlasem, „pokud cítíš, že je to ta pravá, mu-

síš se ujistit, že ji nemůžeš ztratit. Do konce svého života toho budeš litovat, 
jestliže to neuděláš.“

Když Joe zvedl hlavu, v  Alanových očích postřehl jistou naléhavost. 
O co tady šlo? Bylo mu jasné, že Alan má pravdu, ale i při pouhém mluvení 
o svém vztahu se cítil hůř. Rozhodl se změnit téma hovoru.

„V práci je to mnohem lepší,“ prohlásil sebejistě. „Povýšili mě, což mě 
samozřejmě nesmírně těší. I když,“ pokračoval pomalejším hlasem, „při-
stihl jsem se, že se se svou novou pozicí občas potýkám. Nyní jsem o dost 
víc v kontaktu se zákazníky a je to prostě... Myslím, že nejsem moc dobrý 
v komunikaci s lidmi.“

Náhle si uvědomil, že ho Alan studuje, a začal se cítit trapně.
„No, vyznívá to hůř, než jak to ve skutečnosti je. Prostě se domnívám, 

že je pár věcí, se kterými by mi NLP mohlo pomoci. Chtěl jsi to slyšet!“
Rozpačitě se usmál.

WORKSHOP SE SPOLUZAKLADATELEM METODY NLP
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„Jen si zapamatuj,“ Alan se na něj také usmál, „že nic jako člověk dobrý 
v komunikaci s  lidmi neexistuje. Může ti pomoci, když se naučíš cítit se 
mezi ostatními dobře a začneš s nimi lépe komunikovat.“

Joe přikývl.
„Seminář by ti měl pomoci,“ snažil se ho ujistit Alan. „A je to, teď jsi 

zaregistrovaný, Joe. Hodně štěstí!“
„Díky!“

Ve chvíli, kdy se Joe otočil a vyrazil směrem k učebně, spatřil další známou 
tvář.

Teresa, irská lékařka, kterou poznal na svém prvním semináři u Richar-
da Bandlera, se mu vrhla kolem ramen.

„Joe, jaké milé překvapení! Dovol mi, abych ti představila svou nádher-
nou dceru Emily.“

Emily vypadala přibližně na  osmnáct let. Měla dlouhé zrzavé vlasy 
a  na  sobě džíny a  tričko s  myškou Minnie. Zdvořile se usmála, když si 
s Joem potřásli rukou.

„Takže,“ promluvil Joe v naději, že prolomí ledy, „je to tady pro tebe 
taky všechno nové, nebo jsem v tom sám?“

„Jsem tu poprvé,“ odpověděla Emily. „Jen jsem si přečetla pár knížek, 
které jsme měli doma, nic víc. To ona je v rodině odborník na NLP.“ Pal-
cem ukázala na svou matku. „Víte, co se říká – staré koště dobře mete.“

„Opravdu vtipné, zlatíčko, ale jediná místnost v domě, která by potře-
bovala koště, je tvůj pokoj!“ ozvala se Teresa svým vřelým, mateřským tó-
nem. „Jasně, zabývám se NLP už několik let a využívám to ve  své praxi 
i v osobním životě, ale nejsem žádný odborník. Nejlepší ponaučení, které 
jsem si v rámci NLP osvojila, ve skutečnosti zní ‚učení nikdy nekončí‘. Tak-
že když má člověk pocit, že už zná všechno, co může znát, na něco stopro-

NLP PRO KAŽDÉHO
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centně zapomíná! A nejhorší na tom je, že vás vaše vlastní jistota natolik 
zaslepuje, že si ani neuvědomujete, že jste něco vynechali.“

„Páni,“ Joe se na Emily přátelsky zašklebil, „tvoje máma je boží!“
„Ta nejlepší,“ potvrdila Emily. „Někdy si kladu otázku, jestli se mi jen 

nezdá!“
„Ale jděte, vy dva!“ A s těmito slovy Teresa Joea z legrace lehce praštila 

do ramene.

Když se naše trojice vydala směrem k učebně, Joe a Teresa si začali vzá-
jemně vykládat o tom, co se přihodilo od jejich posledního setkání. V jed-
nu chvíli na okamžik zmlkli, protože si všimli ženy, která se přehrabovala 
ve své kabelce. V obličeji byla úplně rudá a vypadala nadmíru vyděšeně. 
Potom, právě když se Joe a Teresa chtěli zeptat, jestli je všechno v pořádku, 
si s úlevou zhluboka oddechla a z kabelky vylovila malé zrcátko.

Joe a Tereza na sebe významně mrkli a Joe zakroutil hlavou. Tolik sta-
rostí kvůli kosmetickému zrcátku, pomyslel si. Pokud se tento seminář 
bude alespoň trochu podobat tomu minulému, může se zde tato dáma 
hodně naučit.

Joe, Teresa a Emily vstoupili do učebny a uprostřed sálu blízko centrální 
uličky našli tři místa vedle sebe. Joe skončil mezi Teresou a asi padesáti-
letým mužem oblečeným ve stylovém obleku a s červenými designovými 
brýlemi.

„Ahoj, já jsem Joe.“
„Edgar Martin je jméno mé, životy měnit je zábavné,“ odpověděl muž 

a rozesmál se. „Rád tě poznávám, Joe. Co tě sem dnes přivádí?“
Joe se ušklíbl. „Mám to zestručnit? Před rokem jsem byl dost na dně 

a zápasil jsem s mnoha věcmi. Moje sestra mě přemluvila, abych si zašel 
na jeden seminář. A to mi některé záležitosti v mém životě obrátilo naruby. 

WORKSHOP SE SPOLUZAKLADATELEM METODY NLP
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Vím, že v tom mělo prsty NLP, takže jsem tady, abych se o tom něco naučil. 
A co ty?“

„To máš za sebou zajímavou cestu, Joe,“ řekl Edgar. „Já jsem tady pro-
to, abych si rozšířil svůj zbrojní arzenál, abych tak řekl. Ovšem voják nej-
sem. Hm, možná bojuji ve válce za zdravou mysl!“ Znovu se zasmál svému 
vlastnímu vtipu. „Jsem psychiatr a psychoterapeut.“

Joe se ze slušnosti usmál. „Bezva,“ řekl, zatímco si vytahoval zápisník.
„Pěkný sešitek, Joe,“ okomentoval to Edgar. „Bereš si ho všude s  se-

bou?“
Joe přikývl. „Totiž, ne všude.“ Mrknul, zatímco se snažil strefi t se do Ed-

garova smyslu pro humor, ale jediné, čeho dosáhl, byl prázdný upřený po-
hled místo odpovědi. Lehce zrudnul, ale pokračoval: „Od minula vím, že 
Richard Bandler vyučuje prostřednictvím příběhů, takže člověk spoustu 
myšlenek vstřebá podvědomě, jenže já jsem si chtěl některé z jeho nejchy-
třejších postřehů a pozorování v průběhu workshopu zaznamenávat vědo-
mě. Podle mě je psaní poznámek báječný způsob, jak si zpracovat klíčové 
myšlenky a techniky.“

Edgar vypadal ohromeně. „Přinést si zápisník mi vůbec nepřišlo 
na mysl, ale během první přestávky se možná po nějakém podívám. Ačkoli 
ve skutečnosti jsem si měl s sebou vzít svůj iPad – mohl bych tak synchro-
nizovat svou databázi, uloženou zde, s externí pamětí!“

Když si Edgar ukázal na hlavu, znovu se zasmál, zatímco Joe jen přikývl 
– tentokrát se mu nepodařilo se usmát.

„Richard mě dnes bude vyučovat poprvé,“ pokračoval Edgar. „Jde jen 
o to... Od Alana, svého prvního instruktora NLP, jsem toho získal tolik, že 
mi došlo, že je na čase, abych se něco naučil i od jeho učitele. Alan je tu 
vlastně dnes taky, jako asistent.“

NLP PRO KAŽDÉHO
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„Ach, ano, já Alana znám,“ odpověděl Joe, který z ničeho nic pocítil 
zaujetí. „Jaký je jako školitel?“

Než mohl Edgar odpovědět, začala hrát hudba a v zadní části místnosti 
se objevil Richard Bandler. Pohledem a přikývnutím se Edgar s Joem tiše 
domluvili na tom, že svou konverzaci odloží. Seminář měl co nevidět začít.

WORKSHOP SE SPOLUZAKLADATELEM METODY NLP
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Kapitola druhá

STRUČNÉ DĚJINY NLP

Zatímco se Richard Bandler blížil k pódiu, Joe na něj zvědavě hleděl. Už 
se k němu doneslo, že přínosy metody NLP využívají nejlepší manažeři, 
olympijští sportovci a dokonce i prezidenti států, ale stále si ještě nebyl tak 
úplně jist tím, o co v tom NLP vlastně jde. Skutečně si přál to pořádně po-
chopit a vzhledem k tomu, že Richard Bandler byl na počátku sedmdesá-
tých let jedním z lidí, kteří tento obor založili, zdálo se, že tento seminář je 
ideálním místem, kde může začít. Zatímco se Richard pustil do vyprávění, 
Joe si otevřel zápisník.

Dovolte, abych začal tím, že vám objasním pozadí celé této záležitosti. 

K zahájení rozvoje naší metody došlo – no, vlastně šťastnou náhodou. 

Vzdělával jsem se tehdy především v oblasti matematiky, logiky a přírod-

ních věd. Když jsem odešel na vysokou, přestěhoval jsem se do domu, 

který patřil jednomu psychiatrovi a byl celý zaskládaný knihami. Jelikož 

jsem byl vášnivým čtenářem, pustil jsem se do nich v očekávání, že se 

dočtu o tom, co může člověk udělat, aby pomohl pacientovi. Jediná kni-

ha, v níž jsem objevil popis, jak vůbec něco dělat, byla ta, která čtenáři 

říkala, jak předepisovat léky. Jestliže někdo trpěl depresí, mohli jste mu 

předepsat antidepresivum. Nejhorší na tom bylo, že mnoho lidí, kteří an-

tidepresiva užívali, depresí trpěli stále. Není to nic moc, když berete určité 

léky, ale vidíte, že váš život i nadále stojí za starou belu.

Protože už tenkrát jsem byl prakticky zaměřený, nemohl jsem uvěřit, 

že to je všechno. A tak jsem začal pátrat dál.
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Jestliže existuje jediná věc, díky které jsem se celé ty roky posouval 

kupředu, je to moje vůle nalézat jednoduché způsoby, jak vykonat složité 

činnosti. A díky tomuto hledání jsem se seznámil s některými opravdu 

úžasnými osobnostmi. Dnes vám o několika z nich a také o věcech, které 

jsem se jejich prostřednictvím mohl naučit, něco málo povím.

Na počátku jsem jen chodil na procházky a zabýval se tím, jak se lidé 

kolem mě chovají: Byl jsem přesvědčen o tom, že musí existovat nějaký 

lepší způsob, jak uspořádat údaje o tom, jakým způsobem se lidé chovají. 

Když jsem se setkal se schizofreniky, pomyslel jsem si, že se dost podobají 

mým sousedům – vlastně jsem nedokázal říci, v čem se odlišují. Zkrátka 

jen přemýšleli o  světě odlišným způsobem než ostatní. Jejich modely 

a mapy neodpovídaly zkušenostem dalších lidí.

Koncepce toho, že mapa není samotné území, je ve skutečnosti jed-

nou z myšlenek, jež položily základ neurolingvistickému programování. 

Znamená to, že naše chápání světa se zakládá na tom, jak jej vyjadřujeme –

na naší mapě – a nikoli na světě samém.

Joe měl pocit, že toto je důležité, a tak Richardovým následujícím slovům 
věnoval bedlivou pozornost:

Abychom porozuměli světu, vytváříme si v mozku jeho mapy. A když si 

takovou mapu vytváříme, procházíme třemi základními procesy.

Nejdříve část informací smažeme. Na mapu města nezaznamenává-

me auta, nevidíme na ní, jak vypadají vrcholky střech, a  tak dále. A  jde 

o užitečný proces – dokud nesmažeme něco důležitého, jako například 

celý blok budov, a  potom se nesnažíme daným místem projet autem, 

protože nám mapa říká, že tam nic není.

NLP PRO KAŽDÉHO
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Kolika z vás už se stalo toto: procházíte důvěrně známou ulicí a najed-

nou si všimnete obchodu, který vypadá nově. Vejdete dovnitř, zeptáte se, 

kdy se to tady otevřelo, a zjistíte, že tu ten obchod stojí dobrých pět let!

V publiku lidé pokývali hlavami. Joe si vzpomněl, že se mu to stává často.

Dále, když vytváříme mapu, zobecňujeme. Na mapě jsou všechny státní 

silnice znázorněny stejně, bez ohledu na to, jak ve skutečnosti vypadají, 

a když uvidíme modrou plochu určitého tvaru, předpokládáme, že je to 

jezero nebo moře.

Zobecňování je součástí procesu učení. Zahráváte si s ohněm, spálíte 

se, a tak se naučíte nedotýkat se věcí, jestliže jsou příliš horké. Jde o dob-

rou věc. Jenže potom se stane, že je vám partner nevěrný, a vy se rozhod-

nete, že všichni muži jsou prasata – v tomto případě může jít o přílišné 

zobecnění. Samotný proces není dobrý ani špatný, záleží na  tom, kdy 

a jak ho používáme.

A  konečně, část informací zkreslujeme. Mapa města bývá obvykle 

menší než město samotné, že? A  je placatá: natištěná na  kusu papíru. 

Ve skutečném životě se dopouštíme zkreslování informací pokaždé, když 

věcem propůjčujeme nesprávné proporce, když je příliš zveličujeme 

nebo jim naopak dodáváme zdání menších rozměrů.

Jiným, méně patrným případem zkreslování je následující situace: 

něčemu, co se stalo, nebo něčemu, co někdo řekl či udělal, přikládáme 

význam. Kolegyně vstoupí do místnosti a nepozdraví nás: vyvodíme si 

z toho, že je naštvaná, rozrušená nebo uražená.

A znovu opakuji, neříkám, že by zkreslování muselo být nutně špat-

né. Ve  skutečnosti může vést k  překvapivě přesným závěrům. Důležité 

je, abyste si uvědomili, že tu probíhá určitý proces a že způsob, jakým 

STRUČNÉ DĚJINY NLP
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vnímáte věci, a jejich skutečná podstata se mohou značně lišit. A co je ze 

všeho nejpodstatnější: chci, abyste si zapamatovali, že vše, co se podle 

vás odehrává, je pouze součástí mapy. A nemusí to nezbytně souhlasit 

s tím, co ukazují mapy ostatních.

Až se budete příště hádat o to, kdo má pravdu a kdo se mýlí, zamysle-

te se nad tím. Dokud se budete držet své vlastní mapy, zůstanete zároveň 

přesvědčeni o pravděpodobné správnosti svého tvrzení. A druhá osoba 

zůstane přesvědčena o pravděpodobné správnosti svého tvrzení. Potíže 

nastávají tehdy, když se vaše mapa začne odlišovat od map lidí okolo vás.

Jakmile jsem si tuto skutečnost uvědomil, pochopil jsem, že chci-li 

mít lepší možnosti, lépe se cítit a lépe vycházet s ostatními, musím svou 

mapu neustále rozvíjet. Musím se umět podívat na stejné věci z různých 

úhlů. Čím podrobnější moje mapa bude, tím více budu mít svobody 

a volnosti.

Joe si do svého zápisníku rychle zaznamenal, jak probírané látce rozu-
měl. Zamyslel se nad svým vztahem s přítelkyní, nad problémy a nedo-
rozuměními, kterými v poslední době procházejí, a nad tím, že mu bo-
lestně dávají najevo, jak se bojí, aby o přítelkyni nepřišel. Miluje ji, ale 
často se přistihne, že se uráží nad něčím, co říká, a je přesvědčen o tom, 
že mu nerozumí a že se mu stále více vzdaluje. Nyní si uvědomil, že i ona 
má zcela určitě svou vlastní mapu a že o jejich vztahu po svém přemýšlí, 
přesně jako on.

Zatímco Joe i nadále poslouchal, co Richard říká, rozhodl se, že bude 
správné si s přítelkyní popovídat a zjistit více o tom, jak ona o věcech uva-
žuje a jak je vnímá – spíše než aby se soustředil čistě jen na vlastní dojmy 
a starosti.

NLP PRO KAŽDÉHO
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A Richard právě nabízel drahocenná doporučení:

Vezměte si k srdci tuto dobrou radu: čas od času si prověřte realitu. Ujistě-

te se, že vaše mapa je aktuální, neboť když se lidé přestanou dívat na svět 

kolem sebe a důvěřují pouze své staré mapě, zamotají se jedním ze dvou 

způsobů. Buď si budou představovat překážky a zábrany tam, kde žádné 

nejsou, nebo se budou chovat podle přesvědčení, že něco musí fungo-

vat, a když to fungovat nebude, prostě budou jen znovu dělat totéž.

Vím, že mnoho z vás zobecňuje své dosavadní zkušenosti a posléze 

si je promítá do své budoucnosti. Pravda je taková, že vaše budoucnost 

ještě nebyla napsána. Život nabízí nepřeberné množství příležitostí a ty 

leží před vámi, v budoucnosti. Nedovolte nikomu, dokonce ani vaší vlast-

ní mapě, aby vás přesvědčil o opaku.

Například to, že jste zažili něco negativního ve  spojitosti se svými 

obchodními společníky, nemusí ještě znamenat, že vás všechny lidské 

bytosti podrazí, jakmile půjde o peníze. Nejspíš to znamená, že byste se 

měli naučit chránit si své zájmy; nejspíš to znamená, že byste měli změnit 

způsob, jakým si vybíráte obchodní společníky.

Představte si, jak by vypadal život, kdyby budoucnost mohla pouze 

opakovat vaše předchozí zkušenosti z minulosti: jak přesmutný by to byl 

svět. Nehledě na to, že bychom stále ještě bydleli v jeskyních a živili se 

syrovým masem a hořkými kořínky.

Naštěstí vesmírem hýbe evoluční síla, která je natolik mocná, že se 

vzpírá chaosu. A právě tato síla lidské bytosti oživuje.

Joe se najednou začal cítit lehčeji, protože si něco uvědomil. Do svého seši-
tu si zapsal: „Nejde o to, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Nejde ani o to, co je 
pravda. Dobrá mapa člověku umožňuje vidět věci z různých úhlů pohledu, 

STRUČNÉ DĚJINY NLP
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takže člověk v určité situaci vnímá tolik různých zdrojů názorů, kolik je 
jen možné.“

Richard se pomalu dostával k jádru své přednášky:

Nuže, NLP nepatří mezi věci, které si lze osvojit prostým čtením nebo 

mluvením. NLP se naučíte procvičováním! Právě proto náš dnešní pro-

gram obsahuje tolik technik a cvičení.

Chci, abyste věděli, že ačkoli jde o krátký workshop, hodlám vaši mysl 

zaplnit hromadou informací, které si najdou svou cestu na povrch teprve 

později. Možná teď nebudete všemu rozumět, ale pamatujte si, že vaše 

podvědomí naslouchá spolu s vámi.

Všechno to začalo prostým nápadem: Najdu lidi, kterým se něco po-

dařilo, a objevím podvědomý proces, který při tom uplatnili.

Joe slyšel, jak Emily šeptá Terese: „Co myslí tím podvědomým procesem?“
Teresa potichu odpověděla: „Podvědomé procesy jsou recepty, kterými 

se řídíš, když si vytváříš myšlenky, pocity a chování. Tím, že si je uvědomíš, 
je potom budeš moci vědomě zlepšovat nebo měnit.“

Emily kývla hlavou a zauvažovala o tom.

Potom lidi naučím tyto procesy vědomě užívat, takže každý nalezne řeše-

ní svých problémů nebo si osvojí určité konkrétní dovednosti.

To, co lidé říkají, že dělají, nebo to, o čem věří, že to dělají – tak to je 

často na hony vzdáleno tomu, co skutečně dělají.

Podle mého názoru je NLP převratné právě v tomto: Vůbec poprvé 

máme možnost úmyslně předělávat obsah naší mysli. Máme nástroje, jež 

odhalí, kde se nachází nepořádek, který nechceme, a jež ho nahradí věc-

mi, které opravdu chceme.

NLP PRO KAŽDÉHO
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Joea to příliš nepřesvědčilo. Ačkoli se jeho život po první zkušenosti s Ri-
chardovým seminářem poměrně zásadně proměnil, představa, že člověk 
může předělat obsah své mysli, se mu zdála trochu přitažená za vlasy.

Nicméně Richard dále pokračoval:

Se svými špatnými návyky jste se nenarodili. Nenarodili jste se ani se svý-

mi dovednostmi. Nenarodili jste se ani se svými přesvědčeními. Valnou 

většinu věcí, které děláte, jste se naučili – stejně jako jste se naučili chodit 

nebo si automaticky podávat ruce.

Dokonce i strach je naučený! Víte o tom, že existují pouze dva druhy 

přirozeného strachu? Strach z hlasitých zvuků a strach z pádu – tím to 

končí. Všechno ostatní je naučené. Pravda, některé strachy jsou užitečné, 

jako strach z chřestýšů, ale jiné až tak užitečné nejsou. Nikdo se nechce 

zbavit strachu jako takového; každý se pouze touží naučit se bát přimě-

řeného nebezpečí v přiměřenou dobu. Jako je například fobie z toho, že 

byste svému partnerovi byli nevěrní! Taková fobie se vyplatí.

Když jsem s tím začal, lidé mi neustále říkali věty typu: „Ty tomu nero-

zumíš, Richarde. Změna je pomalá a bolestivá.“

Ale takové věci já nechápu – odmítám přijmout víru v překážky jen 

proto, že mi o nich někdo povídá. Věřím, že lidé se nejčastěji mění rych-

lostí blesku, a  to beze všech těchto nesmyslů. Chci tím říci, že stát se 

může cokoli. Podíváte se na  fi lm nebo si přečtete knihu, promluvíte si 

s přítelem nebo třeba i s neznámým člověkem v autobuse, a váš život to 

promění. Ihned. Nemusíte jednu a tu samou větu číst po třináct let – pře-

čtete si ji jednou a řeknete si: „Páni! To dává naprostý smysl!“

Proti logice toho chlápka není možné nic namítnout, pomyslel si v duchu 
Joe.
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A ještě další věci mi lidé v jednom kuse povídají. Přijdou ke mně a praví: 

„Musíš zjistit, kým skutečně jsi, a přijmout sám sebe.“ No, stojím tu před 

vámi, abych vám řekl, že nic takového nemusíte. Nemusíte být nikým, 

kým být nechcete. Kvůli tomu, že jste až dosud jednali jako stydlivé bytos-

ti, nejste odsouzeni hrát roli stydlivky po zbytek svého života. Skutečnost, 

že jste se chovali třeba líně nebo lehkovážně, z vás takové lidi nedělá –

jedná se o vzorec chování, nikoli o to, kým jste. Můžete být kýmkoli, koho 

si jen vyberete.

Ke změnám dochází pořád – to je jediná konstanta v našem životě. 

Vtip je v tom, zda si zvolíte směr, kudy se váš život bude ubírat, a typ člo-

věka, jakým budete, nebo zda zůstanete prostě sedět na místě a čekat, až 

se vám život sám přihodí.

NLP vás naučí změnit způsob, jak přemýšlíte, jak se cítíte i jak jedná-

te. Dostanete možnost všechno, co děláte – jak uvnitř ve své hlavě, tak 

i ve skutečném světě – přeprogramovat tak, aby byla vaše mysl schopna 

provést mocné změny. Poslouchejte, zde tedy leží možnost převzít kon-

trolu nad svým životem. Ale bude fungovat pouze za předpokladu, že to 

uděláte – za předpokladu, že si opravdu slíbíte, že uděláte vše potřebné 

k tomu, aby se věci změnily, a že své sliby potom uskutečníte.

Chci se s vámi podělit, jak je možné cítit se nejen tak dobře, jako jste 

se cítili někdy v minulosti, ale dokonce ještě lépe. Je potřeba dokázat si 

to v mozku pěkně vyzdobit!

Joe se zasmál. Představa, že člověk může změnit svou mysl úplně stejně, 
jako když v televizním pořadu vezmou plesnivý starý brloh a vytvoří z něj 
nádherný domov snů, se mu velmi zamlouvala! Vzpomněl si, jak skepticky 
přijímal sestřin návrh, aby se šel podívat na  první seminář. Až do  toho 
okamžiku se cítil jako ve slepé uličce, bez možných alternativ, a představa, 
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že by si mohl vybrat, kým chce být – to znělo jen jako toužebné přání. Nyní 
to vnímal odlišně. Pozorně poslouchal, zatímco Richard pokračoval:

Jednoho dne mi člověk, který byl majitelem domu, kde jsem bydlel, zavo-

lal a pověděl mi, že k nám přijede Virginia Satir, takže bych se o ni měl po-

starat a zajistit, aby se tu cítila dobře. Aby bylo jasno, Virginia byla důvo-

dem, proč jsem odbočil z dráhy budoucího matematika a přírodovědce 

a nakonec jsem se stal spoluzakladatelem NLP: byla velmi talentovanou 

psychoterapeutkou, která prakticky neustále vykazovala výsledky.

Když jsem ji spatřil poprvé, zrovna jsem venku pracoval na svém autě, 

měnil jsem čistič oleje, a tato dáma se najednou objevila na příjezdové 

cestě. Byla hotové zjevení: velmi vysoká, oblečená v zářivě zelených ša-

tech, s jasně červenými lodičkami na vysokém podpatku a s velkými ro-

hovinovými obroučkami brýlí. Hleděla na mě s širokým úsměvem, a tak 

jsem vstal, podíval jsem se na ni a řekl jsem: „Mohu vám nějak pomoci?“

A ona odpověděla: „Rozhodně doufám, že ano. Ještě nikdy jsem ne-

používala kamna na dřevo a nerada bych podpálila dům.“

Zatímco jsme kráčeli k  místu, kde byla ubytovaná, řekl jsem: „Takže 

vy jste Virginia. Každý o vás tvrdí, že jste báječná psychoterapeutka. Co 

přesně děláte?“

„Totiž,“ odpověděla, „vlastně nedělám nic, co dělají ostatní. Snažím se 

přimět své klienty, aby byli šťastní.“

To mi v tu chvíli mnohé objasnilo, a tak jsem jí položil otázku: „Funguje to?“

A ona odvětila: „Zatím jsem měla veliké štěstí, protože jsem dokázala 

pomoci mnoha lidem, kterým neuměl pomoci nikdo jiný.“

„Komu například?“ zeptal jsem se.
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„No, hodně pracuji se schizofreniky, kteří jsou hospitalizováni, a zjistila 

jsem, že když k nim přivedete celou jejich rodinu, někteří z nich se přesta-

nou chovat jako blázni.“

Jelikož jsem se zabýval různými systémy, toto mě velmi zaujalo.

A tak mi Virginia nabídla, že mě vezme s sebou. Vedla zrovna nějaký 

kurz pro zaměstnance jedné psychiatrické léčebny, a když jsem ji viděl 

pracovat, zdálo se mi, že vše, co dělá, dává naprostý smysl. Otázky, jež 

pokládala, byly velmi účinné a velmi systematické, ale od zaměstnanců 

jsem stále dokola slyšel věty jako: „Ach, ona je zázračná! Pracuje tak in-

tuitivně, že?“ Přeloženo do lidské řeči: „Nejsem zodpovědný za to, zda se 

tyto dovednosti naučím, protože jsou založeny na tom, kým ona je, nikoli 

na tom, co dělá.“

Virginia chápala, že mapa není území samotné, a posunula tuto kon-

cepci na úroveň, jež pro mě byla jako zjevení. Dělala samozřejmě spoustu 

věcí – k výuce některých z nich se dnes později ještě dostaneme – ale 

v zásadě přistupovala k tomu, co lidé říkali metaforicky, nikoli interpre-

tačně, ale doslovně. Když jí někdo vyprávěl, že situace „nevypadá“ dobře, 

vyvodila si z toho, že hovoří o obrázku ve své hlavě. A když někdo mluvil 

o tom, že něco „nezní“ dobře, věděla, že se odkazuje k vnitřním zvukům. 

Především ale rozuměla tomu, že lidé potřebují někoho, kdo by s nimi 

uměl „mluvit jejich řečí“ nebo, chcete-li, kdo by dokázal „zachytit jejich 

vnitřní svět“.

Joe se cítil zmateně. Co tím měl Richard na mysli?

Teď mi dovolte uvést příklad, jenž vám látku trochu osvětlí. Jednoho dne 

Virginia pracovala s manželskou dvojicí, která se hádala natolik, že se je-

jich manželství nacházelo těsně před krachem.
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