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Introducere
NLP-ul, noua metodă de comunicare cu o denumire greu
de pronunţat*, care face posibile schimbări de atitudine şi ne
ajută să învăţăm ca prin farmec, a ajuns la mine acum câţiva ani
sub forma unei cărţi şi a mai multor participanţi şi absolvenţi
la seminarii şi cursuri de calificare NLP. Iniţial, numeroasele
noţiuni de specialitate şi abordarea extrem de profesională a
domeniilor vitale ale existenţei umane – simţurile, inconştientul,
motivaţia de a învăţa şi capacităţile individuale – m-au speriat.
Totuşi, atunci când am început să mă învârt în jurul aceluiaşi
NLP (în cercuri din ce în ce mai restrânse,) am constatat, foarte
repede, că acest sistem îmi putea explica motivul succesului
meu în cadrul seminariilor şi al activităţii mele de consultanţă.
Acest lucru m-a convins de valoarea sa de aplicabilitate practică.
Atitudinile mele inconştiente, pe care le foloseam pentru a-i ajuta
pe alţii să-şi limpezească sentimentele, situaţiile reale de viaţă
şi dorinţele cele mai profunde, mi-au fost explicate în modul
cel mai clar de literatura de specialitate NLP şi de cursurile de
calificare pe care le-am urmat ulterior. Bineînţeles că, la început,
a trebuit să renunţ, treptat, la prejudecăţile pe care le aveam faţă
de NLP. Totuşi marea mea curiozitate, care m-a ajutat adesea să
trec peste etape de învăţare deosebit de dificile, nu m-a părăsit
nici acum. În momentul în care am observat că limbajul abstract
nu face altceva decât să folosească noţiuni noi pentru situaţii
obişnuite, cu care mă confrunt zilnic şi că, astfel, puteam reîntâlni
NLP-ul în viaţa mea, a fost înlăturat şi ultimul obstacol. Fiecare
tehnică, fiecare model NLP pe care l-am învăţat s-a legat imediat de
experienţele pe care le avusesem cu oamenii, de consultanţe, de
relaţionare şi de depăşirea problemelor acestora. Foarte curând,
la acestea s-au adăugat noi instrumente şi extensii, pe care le-am
experimentat conştiincios şi pe care le-am retransmis elevilor.
Tot aşa am adunat şi materialul pentru această carte. Atunci când
*

Programare neurolingvisticã
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am scris-o, am avut câteva probleme la alegerea tematicii – există
aşa de multe lucruri interesante referitoare la această temă, încât
s-ar putea umple cu uşurinţă douăzeci de cărţi de dimensiunile
celei de faţă fără să pară reluări. După mai multe ezitări, m-am
decis să folosesc numai materiale care se referă la: tehnicile
de bază şi modelele absolut necesare care au legătură cu NLP,
modelele explicative noi sau mai puţin cunoscute referitoare la
mecanismele de funcţionare a metodei NLP, noile posibilităţi de
aplicare care nu apar în literatură sau în tematica seminariilor,
legăturile cu aspectele spirituale care aşează NLP-ul într-un
cadrul mai larg şi mai profund, pe care-l consider mai adecvat şi
mai plin de sens, pentru a nu se crea imaginea greşită că NLP-ul
este doar un instrument comercial şi de propagandă, beneficiile
uzuale ce pot fi obţinute, în mod natural, prin instrumentele
specifice NLP-ului.
Există pe piaţă o serie de cărţi referitoare la NLP care, deseori,
au un conţinut similar, prezentat poate într-o formă puţin diferită.
Îmi doresc să scriu cărţi pline de sens, astfel că în această carte nu
vei găsi cele 72 de prezentări ale „Six-stepului” şi ale „Framingului
comercial” sau ale „Swish-ului”. Toate acestea sunt metode NLP
verificate şi extrem de eficiente, dar au fost descrise în suficiente
alte cărţi, astfel că prefer să nu ofer aici informaţiile obişnuite.
Construcţia acestei cărţi se bazează pe structura unui program
de consultanţă valoros şi de lungă durată, care nu este conceput în
aşa fel încât să înlăture rapid o problemă sâcâitoare, ci care să te
ajute pe viitor, să poţi lucra singur şi eficient cu NLP-ul în vederea
atingerii obiectivelor şi s-o poţi face cu succes chiar şi atunci când
este vorba despre alţii. Pentru a crea baza necesară acestui lucru,
a fost dezbătută pe larg o parte a bazelor NLP-lui. Dacă vei aplica
conştiincios acest material, vei afla de ce foloseşti metoda NLP şi
cum vei putea s-o dezvolţi şi să o adaptezi creativ la cele mai diverse
situaţii ale vieţii. Te rog să nu încerci să-ţi propui ca, de la prima
lectură, să poţi înţelege toate fundamentele teoretice ale metodei.
Acest lucru nu este necesar pentru utilizarea acestei carţi. Ulterior,
lucrurile se vor lămuri treptat, pe măsură ce vei citi şi reciti cartea.
12

Cea mai mare parte a informaţiilor de care ai nevoie pentru a
lucra eficient cu NLP-ul este prezentată în această carte cu mijloace
care-ţi vor uşura sarcina de a le aplica în timpul lecturii asupra ta şi
a vieţii tale cotidiene. Pentru a realiza acest lucru, am folosit multe
povestiri, exemple şi comparaţii. Am folosit şi o metodă NLP de
uşurare a învăţării. Asta înseamnă că nu e nevoie să înţelegi de la
început, tot ce ai citit, în mod conştient. Doar ceea ce te interesează
şi numai atât! va fi înregistrat de către subconştientul tău ca model
şi posibilitate de lărgire a capacităţii tale de acţiune cu scopul de
a-ţi sta la dispoziţie în cele mai diverse situaţii ale vieţii.
Această carte m-a schimbat şi pe mine pe parcursul scrierii ei,
fiindcă au apărut noi corelaţii şi am reuşit să înţeleg multe lucruri
interesante cu aplicabilitate practică. Dacă doreşti acest lucru şi
dacă o citeşti, această carte te poate ajuta şi pe tine să te transformi.
Principiile cele mai importante după care mi-am orientat întreaga
muncă, stimularea capacităţii de a iubi, a conştientizării şi a
răspunderii personale, formează şi în această carte axul principal în
jurul căruia se învârte roata tehnicii, a metodelor, a experienţelor şi
a modelelor teoretice. Fiecare pas evolutiv pe care-l va determina,
eventual, lectura acestei cărţi, va fi orientat în funcţie de aceste trei
calităţi fundamentale. Îţi urez lectură plăcută, dorinţă de a creşte şi
o viaţă aşa de fericită încât să te invidiezi singur în cazul în care
invidia îţi va mai face plăcere.
Al tău
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Capitolul 1

Ce este programarea neurolingvistică (NLP)?
...şi ce este NLP-ul spiritual (SNLP)?
La începutul fiecărei şedinţe cred că este important să
se clarifice fundamental pe ce baze ar trebui să se clădească
munca în comun. Astfel, se pot evita confuziile şi clientul poate
prelua, chiar din debutul procesului de transformare, o parte din
responsabilitatea propriei sale dezvoltări, ceea ce, în sine, este deja
primul efect benefic al unei şedinţe SNLP (1). Ştii unde eşti şi pe
ce drum te afli, la ce te poţi aştepta şi la ce nu. Procesul evolutiv
pe care ţi-l doreşti poate fi evaluat realist şi calea este deja jalonată.
Prin concept, această carte este structurată ca o consultanţă NLP
detaliată. De aceea ea debutează cu o discuţie importantă despre
metodică şi despre bazele teoretice ale NLP/SNLP.

NLP – o definiţie
NLP-ul este utilizarea sistematică şi efectivă a posibilităţilor
care există în fiecare individ de a-şi aminti, de a uita, de a valorifica
informaţii şi reprezentări, de a percepe şi de a reacţiona în toate
domeniile existenţei umane pentru a stimula confortul subiectiv şi
obiectiv, flexibilitatea şi alte modalităţi de structurare satisfăcătoare
a capacităţilor necesare trăirii vieţii la cel mai înalt nivel.

SNLP – o defin iţie suplimentară
Trecând dincolo de definiţia NLP-ului dată mai sus, SNLP-ul
ia în considerare reflexii spirituale referitoare la sensul şi structura
lumii în general şi a existenţei umane în particular. SNLP-ul trebuie
să-i ajute pe oameni să-şi lărgească posibilităţile de obţinere a
confortului personal în armonie cu principiile naturale ale dezvoltării
15

spirituale, descoperind şi punând în practică forţa creativă. În acest
context, cel mai important lucru este luarea în consideraţie a celor trei
principii spirituale esenţiale: „capacitatea de a iubi”, „dezvoltarea
capacităţii de conştientizare” şi „responsabilitatea”.
Prin „capacitatea de a iubi” se înţelege capacitatea de a te
putea regăsi în altul, de a te găsi în rezonanţă cu celelalte vieţuitoare
ale lumii, de a simţi împreună cu ele (empatie), de a considera în
gândire şi acţiune unitatea profundă şi legătura ce există între toate
elementele creaţiei în cadrul procesului evolutiv.
Prin „dezvoltarea capacităţii de conştientizare” mă refer, în
acest context, la capacitatea de a percepe senzorial, de a recunoaşte
şi de a pune în relaţie cu existenţa generală, cât mai multe elemente
particulare ale creaţiei.
„Responsabilitatea” desemnează capacitatea de a te percepe
ca având control asupra ceea ce se referă la tine, în loc să te percepi
ca fiind controlat din afară. Astfel, sclavul devine un om liber,
capabil în mod sincer şi hotărât să susţină evoluţia creaţiei spre
binele tuturor şi să se şi bucure de aceasta.

De ce SNLP?
În îndelungata perioadă în care m-am ocupat cu NLP-ul,
cu specializări în tehnicile NLP, cu literatura de specialitate şi
cu aplicaţiile specifice, mi-a devenit din ce în ce mai limpede
că posibilităţile enorme ale acestui pachet genial de mijloace
psihice pot fi folosite cu uşurinţă în mod constructiv sau distructiv,
neexistând un mecanism automat de reglare cu privire la rezultatele
sale. Cu alte cuvinte: NLP-ul poate fi folosit pentru dezvoltarea
potenţialului uman, dar poate fi folosit şi pentru controlul altor
oameni sau grupe umane – de exemplu pentru a le face mai atractiv
ultimul tip de oală pentru supă sau pentru a-i determina să aleagă
un anumit partid în vederea guvernării.
Această situaţie apare şi în domeniul mai restrâns al terapiei
individuale, unde NLP-ul, această sabie ascuţită, este deosebit de
eficient. Am cunoscut oameni care, foarte serios, au afirmat după
16

o specializare în NLP că nu vor mai avea nevoie de terapie pentru
problemele lor, că au prelucrat deja totul prin metodele NLP şi că
dificultăţile care au mai rămas nu sunt decât vina mediului.
Există chiar şi consultanţi NLP cărora nu le pasă ce
schimbări suferă clienţii lor. Pentru ei este important ca, după
încheierea muncii de schimbare, aceştia să spună că se simt mai
bine şi că au mai mult succes.
Părerea mea este că asemenea rezultate ale terapiei NLP, sau
altele asemănătoare, nu pot fi considerate ca fiind mulţumitoare.
M-am străduit şi continui să mă străduiesc să-mi folosesc capacitaţile
astfel încât nu numai un om, sau câţiva oameni, să aibă succes, ci ca,
în cadrul dezvoltării fiecărui individ, să rezulte ceva pozitiv pentru
întregul sistem. Exprimat în limbajul NLP: ecologia unei schimbări
trebuie să se armonizeze cu întregul sistem, nu doar cu o parte a sa.
Bineînţeles că este un obiectiv extrem de pretenţios care, în primul
moment, pare greu de atins. Totuşi, există o soluţie relativ simplă. Ea
este reprezentată de cele trei principii spirituale de bază ale dezvoltării
personalităţii: „dragoste”, „conştiinţă” şi „responsabilitate”. Dacă
munca de dezvoltare a personalităţii se orientează după aceste trei
puncte de referinţă, în ultimă instanţă se obţin rezultate pozitive
pentru întregul proces. Acest lucru a fost demonstrat de experienţa de
milenii a marilor tradiţii spirituale din întreaga lume.
După câte ştiu eu, niciun om n-a devenit mentor spiritual fără să
ţină seama, în dezvoltarea sa, de cele trei principii.
Totuşi, înainte de a ne ocupa mai îndeaproape de SNLP, ne vom
întoarce la începuturile NLP-ului.

Cum s-a dezvoltat NLP-ul?
La începutul anilor 70 ai acestui secol, doi bărbaţi tineri,
John Grinder şi Richard Bandler, au început să cerceteze şi să
descrie metodele de lucru ale celor mai importanţi terapeuţi
contemporani. În acea perioadă, Grinder era profesor asistent de
lingvistică (ştiinţa limbajului) şi Bandler un student la psihologie,
extrem de interesat de noile metode ale psihoterapiei. Ideea
17

„Cel care eæti în ceruri
Aratã-mi de unde sã încep
Pentru a conduce lumea
Spre lucruri mai bune”
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acestui proiect era ca, din observarea muncii terapeuţilor de top,
să dezvolte un model uşor de înţeles şi de învăţat, care să-i
poată ajuta şi pe alţii să obţină performanţe asemănătoare. Acest
principiu al modelării, al reproducerii sistematice a celor mai înalte
performanţe în vederea transferării lor asupra altor persoane, este
şi astăzi cheia tehnicilor NLP.
Bandler şi Grinder au ales pentru proiectul lor trei modele:
a) Virginia Satir, o terapeută pe care mulţi o consideră genială
şi care a fost capabilă să armonizeze relaţii familiale în
cazuri în care mulţi alţi terapeuţi „şi-au rupt dinţii”.
b) Fritz Perls, fondatorul unui sistem evolutiv revoluţionar, care
astăzi este cunoscut în toată lumea ca „Terapia Gestalt” şi
care este unul din pilonii de bază ai psihoterapiei moderne.
c) Milton H. Erickson, cel mai important şi mai nonconformist
hipnoterapeut al acestui secol.
Cercetarea modului în care lucrau cele trei personalităţi
total deosebite a scos la iveală similitudini surprinzătoare.
Aparent, fiecare părea să procedeze altfel. Însă asemănarea dintre
structurile mai profunde era evidentă. Bandler şi Grinder au
restructurat acest model într-un sistem uşor de învăţat şi de
mânuit, pe care l-au numit NLP (programare neurolingvistică).
Acest cuvânt greu de pronunţat necesită, desigur, anumite
explicaţii. Unitatea verbală „neuro” se referă la constatarea
ştiinţifică a lingvisticii că fiecare om poate accede la realitate
şi la relaţionare numai prin mesajele primite de la cele cinci
simţuri – văz, auz, pipăit, miros şi gust. Aşa- numitele informaţii
sunt valorizate de către individ, deci clasificate într-o scală a
importanţei, de la fără importanţă până la „foarte important”
pentru mine, sau ordonate şi structurate în diferite categorii
morale, după educaţia fiecăruia. Ele vor fi înregistrate conform
propriului program de ordonare (de cele mai multe ori inconştient)
şi atunci când este nevoie de ele, actualizate conform unui sistem
bine definit. Pe acestă bază se dezvoltă un mod raţional de
înţelegere a sinelui, a lumii, a relaţiilor şi a modurilor de gândire
şi acţiune individuală.
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