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Cuvânt-înainte

Cartea de căpătâi a unui magician

„Magia se ascunde în limbajul pe care îl folosim. Firele pe 
care le poţi lega şi dezlega se află în puterea ta, cu condiţia 
să fii atent la ceea ce ai deja (limbajul) şi la structura incan-
taţiilor pentru dezvoltare...”

Bandler şi Grinder (1975, p. 19)

Cum s-a născut „Cartea cărţilor în NLP”

Iniţial, am scris această carte după o conversaţie pe care am avut-o cu 
Barbara Belnap în legătură cu necesitatea de a avea o singură sursă pen-
tru principalele tipare NLP utilizate de terapeuţi. Acea conversaţie a 
avut loc la o conferinţă NLP din Salt Lake City şi mi-a permis să-mi fac 
o viziune despre modul în care aş putea să inventariez principalele tipare 
NLP. Voiam să adun la un loc toate tiparele fundamentale care ne ajută 
să creăm din ce în ce mai multe resurse şi să dobândim excelenţa în viaţa 
de zi cu zi.

Când am început să adun tiparele, eram psiholog la un cabinet privat 
din Colorado, iar Barbara era psihoterapeut şi lucra la Managed Care 
din Utah. Ideea noastră era să prezentăm tiparele NLP ca pe nişte pro-
cese puternice şi minunate, disponibile oricui vrea să facă o scurtă psi-
hoterapie cu clienţii. Toate acestea păreau să aibă sens pentru amândoi. 
În definitiv, la vremea respectivă, Managed Care din SUA punea mare 
accent pe o terapie care să fie şi scurtă, şi eficientă. Pentru noi, NLP-ul era 
o alegere firească şi evidentă. Credeam că vom identifica procesele cog-
nitiv-comportamentale din NLP şi că vom preciza cum anume se poate 
folosi acest puternic model al schimbării printr-o metodă pas cu pas.

În acest scop, m-am gândit să creez un format care să se potrivească 
acelei structuri. Şi atunci a început haosul. Haosul a început pentru că 
ne-am dat seama că tiparele NLP se aplică în mult mai multe domenii  



20

CARTEA CĂRTILOR ÎN NLP,

decât în cel al terapiei. Să-l aplici exclusiv sau în primul rând în tera-
pie sugerează în mod fals că NLP-ul este o terapie. Fiindcă nu este.  
În esenţă, NLP-ul este o modelare a experienţei umane, în special a excelenţei 
umane. Terapia se adresează persoanelor aflate în suferinţă care au ne-
voie de ajutor specializat pentru a depăşi traumele şi a-şi continua viaţa, 
pe când NLP-ul se axează în principal pe excelenţă, sănătate, măiestrie, 
geniu – într-un cuvânt, pe ceea ce merge bine, funcţionează. Progra-
marea neurolingvistică are în centru schimbarea generativă, nu schimbarea 
terapeutică.

Acela a fost momentul în care am schimbat accentul cărţii de pe tipa-
rele NLP pentru terapeuţi, scurtă psihoterapie şi managed care1 şi l-am 
redirecţionat într-un mod mai general, către inventarierea şi clasificarea 
tiparelor NLP destinate tuturor. Acesta e subiectul primului volum din 
„Cartea cărţilor în NLP” – vă oferă 77 de tipare NLP de bază, care ma-
nifestă structura magiei (limbajul) şi tiparele folosite ca incantaţii pentru 
dezvoltare.

Magie pentru toate domeniile

Dacă, aşa cum scriau Bandler şi Grinder, „magia se ascunde în limbajul 
pe care îl folosim” şi dacă putem utiliza limbajul şi procesele sintetizate 
în tipare pentru a efectua schimbări transformative în felul în care gân-
dim, simţim, vorbim, ne comportăm şi relaţionăm – atunci veţi găsi în 
această carte tot felul de tipare pentru a produce magia care schimbă 
minţile şi vieţile oamenilor. Aceste tipare de bază pot fi uşor decodificate 
şi aplicate în multe domenii:

• excelenţa în afaceri, management şi training;
• educaţie;
• psihoterapie;
• creştere, dezvoltare şi eficienţă personală;
• sport şi antrenament sportiv;
• relaţii interpersonale;
• îmbogăţirea comunicării;
• negociere, mediere, rezolvarea conflictelor;
• prelucrarea stilului, a personalităţii şi a aptitudinilor;
• modelare.

1  Sistem de sănătate care controlează costurile prin limitarea taxelor plătite de medici şi prin restricţionarea alegerii 
medicilor de către un pacient. (n. t.)
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Contextul „magiei”

Dacă aceasta este o carte de căpătâi a magiei, ce înseamnă această „ma-
gie” şi care este contextul în care apare ea? Magia este ceea ce se întâmplă 
în sistemul minte-corp-emoţie atunci când cuvintele şi procesele ne fac 
să ne modificăm hărţile şi să creăm o realitate diferită. NLP-ul a început 
prin a sesiza magia pe care o creau trei terapeuţi-vrăjitori (Virginia Satir, 
Fritz Perls şi Milton Erickson) prin forţa tiparelor lingvistice aplicate de 
ei. Doar rostind cuvinte, pacienţii plecau de la cabinet sau de la cursurile 
lor având o nouă perspectivă asupra vieţii. Cum se întâmplă acest lucru? 
Cum funcţionează astfel de intervenţii magice?

Dacă sunteţi nou în domeniul NLP-ului, veţi găsi o scurtă introducere 
în primele două capitole. NLP-ul este un domeniu care vorbeşte despre 
schimbare. Despre transformare şi dezvoltare. Despre structura exce-
lenţei – cum funcţionează, cum să o reprezentăm pe hartă şi cum să re-
producem cele mai bune metode. Ceea ce expertul sau geniul ştie, înva-
ţă, apreciază şi produce ne pare magie doar atunci când nu cunoaştem 
structura. Când o aflăm, puterea şi eficienţa continuă să fie prezente, dar 
dispar confuzia, mitul, întunericul şi incapacitatea de a transmite magia 
mai departe.

Metafora magiei

De ce cuvântul „magie”? Despre ce este vorba? În NLP, noi folosim cu-
vântul „magie” într-un mod cu totul special. El nu defineşte magia exte-
rioară sau orice alt tip de magie propriu-zisă care modifică legile fizicii. 
Aici, „magia” nu înseamnă nimic din toate astea. Termenul se referă 
mai degrabă la efectele aparent fantastice, minunate şi magice (schimbările şi 
transformările) care au loc atunci când cunoaştem structura experienţei 
subiective.

Când nu cunoaştem cum funcţionează experienţa subiectivă (modul în 
care sistemul nostru minte-corp-emoţie funcţionează la capitolele moti-
vaţie, sănătate, limbaj ş.a.m.d.), nu avem niciun punct de reper legat de 
experienţele noastre. Totodată, nu ştim nimic nici despre experienţele 
dorite, acelea pe care am vrea să le creăm şi să le trăim. Nu avem nici cea 
mai mică idee despre scopurile şi cauzele schimbării. Şi, dacă nu ştim 
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asta, suntem dezavantajaţi când e vorba cum să transformăm lucrurile şi 
să identificăm punctul decisiv al schimbării prin transformare pozitivă. 
Când nu înţelegem funcţionarea umană (funcţionarea cognitiv-compor-
tamentală sau neuro-semantică), nu ştim prin ce proces putem să îmbu-
nătăţim eficienţa umană, fericirea şi competenţa. Acest lucru ne aruncă 
într-o lume a ignoranţei şi a confuziei în ce priveşte rolul limbajului pen-
tru conştiinţa, neurologia şi sănătatea oamenilor.

Dimpotrivă, când înţelegem structura experienţei subiective, avem o cu-
noaştere activă a „baghetelor magice” de care dispunem pentru a do-
bândi schimbarea, progresul, sănătatea, fericirea, succesul şi excelenţa. 
Cunoscând pârghiile sistemului minte-corp-emoţie, dar şi amintirile, 
speranţele, dorinţele şi temerile, avem o zonă de unde putem să facem 
un pic de magie pentru distracţie sau în beneficiul nostru, pentru a do-
bândi excelenţa şi pentru a contribui într-un mod semnificativ la bună- 
starea semenilor noştri.

O carte a magiei – o carte de căpătâi

În esenţă, NLP-ul şi tehnicile sale pentru „gestionarea propriului creier” 
(care sintetizează ceea ce facem noi cu tiparele) ne pun la dispoziţie o 
carte de căpătâi a magiei. Acest lucru reiese din primele cărţi care au 
pus bazele NLP-ului, „The Structure of  Magic”2 (volumul I, 1975; şi vo-
lumul II, 1976), reiese din volumele „De-Mystifying Magic”, „Magic in 
Action”3 şi „Communication Magic”4 (2001, iniţial apărut cu titlul „The 
Secrets of  Magic”, 1998).

Fondatorii acestui domeniu – un lingvist (Dr. John Grinder) şi un student 
în programarea pe calculator care a devenit un terapeut Gestalt neoficial 
(Richard Bandler) – au specificat că putem găsi structura magiei în siste-
mele de reprezentare (sistemele senzoriale şi meta-sistemul limbajului). 
Aceste sisteme lingvistice ale minţii-şi-corpului includ nu doar cuvinte şi 
propoziţii, ci şi alte „limbaje” care operează la diferite „niveluri logice”.

La primul nivel avem imagini, sunete, senzaţii, mirosuri şi gusturi bazate 
pe senzaţii (de exemplu, VAK; a se vedea capitolul 2 pentru o descriere 
2  „Structura magicului”, vol. I şi II, Editura Vidia, 2008
3   „Magie în acţiune”, Editura Vidia, 2008
4  „Magia comunicării”, Editura Vidia, 2008
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detaliată). Acestea descriu filmele pe care le derulăm în mintea noas-
tră. În cadrul acestor filme, avem „limbajul” modalităţilor senzoriale. La 
acest nivel, avem calităţile (proprietăţi, distincţii, trăsături) modalităţilor. 
Acesta nu este un „sub-nivel” al distincţiilor. Aceste distincţii fine operea-
ză la un nivel superior sau la un meta-nivel de încadrare. Aşadar, aceste 
fals-etichetate „sub-modalităţi” sunt de fapt trăsăturile cinematografice ale 
filmelor noastre (Hall şi Bodehhamer, 1999). Aceste distincţii nu există la 
un nivel inferior. Aceste calităţi şi caracteristici ale modalităţilor vizuală, 
auditivă şi kinestezică (VAK) alcătuiesc trăsăturile care se evidenţiază în 
interiorul sau în cadrul fiecăreia dintre aceste modalităţi mentale.

Când urcăm de la nivelul non-lingvistic al văzului, auzului şi senzaţiei 
(modalităţile senzoriale), ajungem la primul nivel al limbajului propo-
ziţional – cuvinte bazate pe senzaţii. Aici, avem limbajul empiric al ştiinţei, 
verificabil cu ajutorul simţurilor. Înaintăm apoi către un alt nivel, un alt 
fel de „limbaj” – limbajul de evaluare. Acest nivel ne permite să interpretăm 
şi să evaluăm pornind de la limbajul precedent şi să creăm abstracţiuni 
de nivel superior. Procesul de abstractizare continuă să înainteze spre 
niveluri superioare şi ajungem, în cele din urmă, la meta-nivelurile me-
taforei şi povestirii.

Care este semnificaţia acestor niveluri ale conştiinţei pentru experienţa 
efectivă? Semnificaţia este că ele descriu sistemul încorporat al gându-
lui-şi-emoţiei care alcătuieşte matriţa noastră de cadre. Când schimbăm 
aceste coduri, felul în care percepem realitatea se modifică. La asta ne 
referim atunci când spunem că în astfel de transformări intervine magia. 

Învăţarea incantaţiilor magice

Prin această detaliere a modelului NLP cu tiparele sale de bază, oferim 
două tipuri de înţelegere. Primul tip se referă la înţelegerea teoretică, iar 
cel de-al doilea, la o cunoaştere practică. Împreună, această cunoaştere 
ne permite să ne „gestionăm propriul creier”.

În prima parte a acestei secţiuni, veţi învăţa cum operează creierul vostru 
şi cum să îl gestionaţi. Astfel, veţi avea posibilitatea să preluaţi conduce-
rea asupra vieţii voastre, să construiţi hărţi mai bogate, să vă mişcaţi cu 
mai multă graţie şi relaxare în contexte sociale şi relaţionale şi să obţineţi 
rezultatele pe care vi le doriţi, pentru a vă dezvolta eficienţa generală.
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De acest tip de cunoaştere depinde şi modul în care noi experimentăm 
problemele şi soluţiile. Una e să ştii că ai o problemă şi chiar să ştii de ce 
ai acea problemă, adică să-i cunoşti cauza, şi cu totul altceva e să ştii ce 
să faci în legătură cu problema respectivă.

Primul tip de cunoaştere ne oferă teoria, explicaţia şi cauzalitatea.  
Ne putem specializa în acest gen de cunoaştere tehnică şi formală.  
Putem deveni experţi în explicaţii având acest tip de informaţie. Atunci 
ştim despre lucruri. Al doilea tip de cunoaştere ne înzestrează cu înţelep-
ciune, spirit practic şi transformare. Atunci ştim cum să facem lucrurile. 
O astfel de informaţie ne face experţi în cunoaşterea practică a modului 
de a rezolva lucrurile.

„Cartea cărţilor în NLP” ne oferă doar puţin din primul tip de cunoaş-
tere şi foarte mult din al doilea tip. În primul capitol veţi găsi un rezumat 
al domeniului din perspectiva psihologiei cognitive – programarea ne-
urolingvistică (NLP). În capitolele următoare veţi descoperi numeroase 
tipare de transformare, care vă vor da acel know-how pentru a acţiona 
efectiv în legătură cu diversele probleme şi provocări care vă pot sabota 
eficienţa.

Cumpărător răufăcător:  
Avertisment – magie în acţiune

„Cartea cărţilor în NLP” este un îndreptar NLP concis sau o „carte de 
vrăji” a unui magician. Aici veţi descoperi 77 de tipare specifice. Am al-
cătuit lucrarea în aşa fel încât să vă ajute să folosiţi şi să aplicaţi mai uşor 
programarea neurolingvistică atunci când lucraţi cu voi înşivă sau cu al-
ţii. Aceasta nu înseamnă că simpla citire a acestei cărţi vă va transforma 
în practicieni în acest domeniu. Pentru că nu vă va transforma. Veţi avea 
instrumentele şi unele instrucţiuni generale, dar un practician este acea 
persoană care practică şi care a fost pregătită la un nivel de competenţă 
a aptitudinilor, astfel încât să aibă înţelegerea şi calificarea de a practica.

Dacă doriţi să deveniţi competenţi în utilizarea acestor tipare, cel mai 
bine e să urmaţi un curs care să vă înveţe cum să utilizaţi modelele NLP 
şi neuro-semantice. Un astfel de curs vă va oferi cunoştinţele necesare şi 
vă va permite să folosiţi tiparele într-un mod eficient şi înţelept, cu etica 
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profesională şi graţia care vă vor ajuta să fiţi cu adevărat eleganţi şi efi-
cienţi. Învăţarea şi practica supravegheată de instructori calificaţi includ 
o instruire specială care să scoată la iveală cele mai bune aptitudini şi 
intuiţii ale voastre. Un training de calitate vă va da posibilitatea să fiţi 
bine informaţi, competenţi şi congruenţi.

Când decideţi să urmaţi un training de NLP sau de neuro-semantică, 
asiguraţi-vă că este unul bazat pe competenţă. Întrucât aceste modele sunt, 
prin natura lor, experimentale, ele se învaţă cel mai bine experimentân-
du-le cu un practician competent, în niciun caz apelând la un curs prin 
corespondenţă. Trebuie să le experimentaţi personal, lucrând mai întâi 
cu voi înşivă şi apoi cu alţii. Căutaţi acele programe care vă oferă un 
feedback de calitate, în aşa fel încât să deveniţi practicieni eficienţi.

Mai departe, dacă vreţi să deveniţi experţi în domeniu, trebuie să practi-
caţi abilităţile şi modelele suficient de mult pentru ca ele să devină intui-
tive şi potrivite stilului şi personalităţii voastre. Căci, dacă magia pe care 
o facem poate uneori să pară că survine pe neaşteptate, măiestria cere 
timp şi foarte multă practică.

Noţiuni de semantică generală

Termenii de neurolingvistică şi neurosemantică au apărut cu mult timp în 
urmă, în anii 1930 şi 1940 şi sunt legaţi de numele lui Alfred Korzybski, 
cel care a pus bazele semanticii generale. În acei ani, el a străbătut Statele  
Unite ţinând „cursuri practice de neurolingvistică”. Cartea sa de refe-
rinţă, „Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems 
and General Semantics” (1993/1994), a stabilit distincţia între „hartă” şi 
„teritoriu”. El a avut o epistemologie constructivistă care a stabilit cadrul 
general pentru NLP. Aceasta i-a influenţat pe Richard Bandler şi John 
Grinder în prima carte de NLP, „The Structure of  Magic”. Korzybski 
l-a influenţat şi pe antropologul Gregory Bateson („Steps to an Ecology 
Mind”, 1972), care a contribuit la presupoziţiile şi cadrul teoretic speci-
fice programării neurolingvistice.

În această lucrare, m-am folosit de cunoştinţele mele de semantică ge-
nerală pentru a utiliza câteva formulări lingvistice pe care Richard şi 
John nu le-au introdus în Meta-Model. Korzybski a argumentat că aceste 



26

CARTEA CĂRTILOR ÎN NLP,

mecanisme extensive oferă speciei umane instrumentele atât pentru ştiinţă, cât 
şi pentru sănătate psihică. Pe parcursul acestei cărţi, veţi remarca în text 
formulările respective. Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu semantica gene-
rală, acest lucru ar putea să vi se pară ciudat. Pentru mai multe detalii 
privind contribuţiile lingvistice aduse de Korzybski în domeniul NLP – a 
se vedea „Communication Magic” (2001, apărută iniţial sub titlul „The 
Secrets of  Magic”, 1998), care extinde Meta-Modelul folosind o parte 
din „magia” lui Korzybski. În această carte, am utilizat câteva dintre 
următoarele formulări:

Ghilimele
Acest mecanism extensiv indică termenii şi sintagmele care, în diferite gra-
de, denotă unele reprezentări puse sub semnul întrebării. Ghilimelele 
sunt un indiciu că cititorul ar trebui să manevreze cu atenţie specială 
un anumit cuvânt, termen sau expresie (de exemplu, „timp” şi „minte”).  
De obicei, noi luăm astfel de termeni drept siguri. Presupunem că le 
cunoaştem înţelesul şi presupunem că se referă la diferite lucruri. Dar nu 
este aşa. Aceşti termeni au apărut în urma câtorva tipuri de distorsiuni, 
de aceea sunt problematici. Nu sunt doar nominalizări, ci şi termeni 
care pot fi folosiţi multiordinal.

Cratime
Mecanismul cratimei ne permite să lucrăm cu hărţi dihotomice şi frag-
mentate. Aşa cum apare în sintagma „programare neuro-lingvistică”, 
această cratimă uneşte lumea divizată în elemente prin care se creează un 
elementalism care, de fapt, nu există. Folosim cratimele pentru a vindeca 
elementalismul şi dualismul care afectează întreaga gândire occidentală. 
„Minte” şi „corp” nu se referă la ceva tangibil sau real. Aceşti termeni 
creează o ficţiune lingvistică. La fel se întâmplă şi cu „timp” şi „spaţiu”. 
Pe de altă parte, continuumurile minte-corp şi timp-spaţiu denotă feno-
mene reale, iar aceşti termeni cu cratimă delimitează lucruri mai apro-
piate de adevăr.

Et cetera (etc.)
„Etc.” poate fi un termen banal şi întrebuinţat în exces din cauza prostu-
lui obicei. Însă, când este folosit intenţionat, el poate să exprime o atitu-
dine non-aristoteliană. De ce se întâmplă aşa ceva? Pentru că, în lumea 
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infinită, nicio hartă nu poate să exprime totul. Pentru a ne aminti de această 
ne-exhaustivitate a hărţilor noastre, noi am folosit termenul „etc.”. Etc. ne 
împiedică să credem că „am spus totul” sau că ceea ce am gândit ori 
am înţeles epuizează subiectul. Când citiţi, lăsaţi acest „etc.” să vă facă 
să vă gândiţi la toate lucrurile pe care am fi putut să le adăugăm. Dacă 
prin ştergere/omisiune ignorăm anumite caracteristici, prin „etc.” ne 
reamintim de acest fenomen legat de reprezentarea pe hartă.

E-privat/E-alegere
E-prime se referă la limba engleză fără (sau privată de) verbul „a fi” (ver-
bele cu „este”). Când privăm engleza de acest verb pasiv falsificator al 
realităţii („este”, „sunt”, „a fi”, „fost” etc.), eliminăm două probleme în 
întregime eronate: „este al identităţii” („El este un idiot”) şi „este al predica-
ţiei” („Acel scaun este roşu”). Aceste „este”-uri aşază pe hartă reprezen-
tări false şi denaturează relaţia structurală cu teritoriul. Astfel se creează 
probleme pentru echilibrul mental – pentru adaptarea la teritoriu (a se 
vedea anexa).

Limbajul procesual
Întrucât realitatea la nivel cuantic (după cum o ştim acum, graţie fizicii 
moderne) este „un dans al electronilor” şi al părţilor subatomice, limba-
jul bazat pe „lucruri” creează tot soiul de probleme în ceea ce priveşte 
reprezentarea. Avem nevoie de un limbaj care să descrie o lume dina-
mică, o lume aflată într-un proces. Avem nevoie în mai mare măsură de 
un limbaj procesual care să fie alcătuit din verbe, acţiuni, funcţii şi procese. 
Aceasta corespunde importanţei pe care NLP-ul o acordă denominali-
zării termenilor nominalizaţi (a se vedea capitolul 7).

Elipsa
Când găsiţi un şir de puncte (...) în interiorul unui citat înseamnă pur şi 
simplu că am omis o parte din citat. Când găsiţi aceste puncte într-un set 
de instrucţiuni, le folosim pentru a vă spune: „Opreşte-te, intră în adâncul 
minţii tale... şi experimentează pe de-a-ntregul aceste cuvinte şi instruc-
ţiuni”.

Dacă vă pierdeţi – verificaţi glosarul şi indexul de la sfârşitul cărţii.
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Surse ale tiparelor

De unde provin aceste tipare? 
Cine le-a creat? Când? Pentru cine? În ce context? 
Cine a avut un rol-cheie pentru a le aduce la forma actuală?

NLP-ul a apărut în momentul în care Richard Bandler a descoperit 
lucrările lui Fritz Perls. De fapt, Richard a editat cartea „The Gestalt 
Approach” (1973) când era încă student la Universitatea California din 
Santa Cruz. Ca student în ultimul an, i s-a permis să ţină un seminar 
despre terapia Gestalt. Dr. Robert S. Spitzer l-a angajat pe Richard să 
se ocupe de editare. Apoi i l-a prezentat Virginiei Satir pentru ca, ulte-
rior, să-i angajeze pe John Grinder şi Richard Bandler pentru a edita 
mai multe casete ale Virginiei, care au devenit lucrarea „Changing With 
Families”.

Astfel, cele mai multe dintre tiparele iniţiale, sistemele de reprezenta-
re, reîncadrarea, reunirea părţilor, meta-modelarea, integrarea părţilor 
etc. provin de la Perls şi Satir. Nu putem spune că vreunul dintre aceste 
tipare aparţine unei anumite persoane sau că cineva le-a dezvoltat în în-
tregime de unul singur. Fiecare reflectă ştiinţa în continuă dezvoltare a 
domeniului – procesul „unificat în timp” descris de Korzybski. Desigur, 
cunoaşterea şi utilizarea acestor tipare va stimula creativitatea cuiva de 
a-i găsi întrebuinţări noi şi productive. Dacă ai jucat un rol-cheie în dez-
voltarea unui anumit tipar sau ştii pe cineva care a făcut asta, m-aş bu-
cura să primesc acea informaţie şi să aduc la zi „Cartea cărţilor în NLP” 
pentru ediţia următoare. 

Dr. L. Michael Hall, 
Colorado, SUA, 

august 2003


