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BEVEZETÉS A MÁSODIK KIADÁSHOZ

Már a legelején szándékunk volt a könyv módszeres korszerűsítése. Szeretnénk lépést tartani az NLP-vel, mely mindinkább kiterjeszti és folyamatosan
változtatja határait. Lényegéből adódóan sohasem válik statikussá. Így nagy
örömmel dolgoztunk ezen az új kiadáson. Az eredeti kiadás révén sokak álmai
valósulhattak meg, és a visszajelzések szerint nagy vona lakban sikerült elérni
a célunkat: a könyv megalapozott és hasznos bevezetésként és áttekintésként
szolgál. Reméljük, az új kiadással újabb álmok válhatnak valóra.
Számos kisebb és néhány nagy változtatást eszközöltünk. Reményeink
szerint az előbbiek jelentős különbségeket eredményeznek és növelik a könyv
színvonalát. Nagy változást jelent az új kiegészítő anyag, valamint az átdolgozott Források fejezet. Önálló fejezetet szenteltünk a metaprogramoknak. Ezek
a minták egyre inkább előtérbe kerülnek, különösen üzleti összefüggésben,
amit a könyvnek tükröznie kell. Kiegészítettük a Meggyőződések fejezetet, valamint az utolsó fejezet Modellezés részét. Szeretnénk megköszönni Michael
Neillnek, hogy mindkettőben részt vett.
A könyv fő szövegét nehezebb volt megváltoztatni, mint gondoltuk volna.
Az NLP olyan, mint a hologram. Minden rész kapcsolatban áll az összes többivel. Rendszermodell. Amilyen mértékben tükrözi a könyv a rendszer jelleget,
olyan mértékben kellett az egyik rész változtatásának megfelelően a többit is
változtatni. A visszhang végigfutott az oldalakon, és legombolyodott a gombolyag (hogy keverjük a metaforákat).
Az NLP terjedése ellenére két alapelv állandó marad. Az első: az NLP azt
jeleníti meg, ami az emberekben elbűvölő. Hogyan teszik azt, amit tesznek? A
második a modellezés eszközeire vonatkozik: a kiválóságot kell keresnünk a
világban, hogy azt modellezhessük és alkalmazhassuk. A kiválóság mindenütt
jelen van, néha olyan nyilvánvalóan, hogy természetesnek vesszük. Az NLP
a rendelkezésünkre álló választási lehetőségek állandó növeléséről szól, arról,
hogy a dolgokat tetteken és tapasztalatokon keresztül értjük meg, nem azáltal,
hogy gondolkozunk róluk.
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Szeretnénk köszönetet mondani Jay Erdmannek és Michael Neillnek a segítségükért. Köszönjük a segítséget az Anchor Point Magazine munkatársának, Michael Phillipsnek is. Köszönet Lia Putticknak, aki a szerkesztőnk volt a
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a könyv végén található.
Joseph O’Connor
John Seymour
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1. FEJEZET

Mi a neuro-lingvisztikus Programozás?
Amikor azon tűnődtem, hogyan kezdjem ezt a könyvet, visszaemlékeztem egy
néhány nappal korábbi találkozásra az egyik barátommal. Jó ideje nem láttuk
egymást, és a szokásos üdvözlések után megkérdezte tőlem, mivel foglalkozom. Mondtam, hogy könyvet írok.
„Nagyszerű!” – mondta. – „Miről szól?”
Gondolkodás nélkül rávágtam: „A Neuro-Lingvisztikus Programozásról.”
Rövid, jelentőségteljes csönd után azt mondta: „Köszönöm, neked is! És
hogy van a család?”
Bizonyos értelemben a válaszom egyszerre volt jó és rossz is. Ha célom a
beszélgetés megszakítása lett volna, akkor tökéletesnek mondható. Ez a könyv
valóban az eszmékhez és emberekhez kötődő Neuro-Lingvisztikus Programozásnak nevezett gondolkodásmódról szól. A barátom azonban olyan formában
szerette volna hallani, hogy mit csinálok, hogy azt ő is megértse. Válaszomat
azonban semmilyen általa ismert dologhoz nem tudta kapcsolni. Nem az ő
igazi kérdésére vonatkozott.
Mi is hát az NLP? Milyen fogalmat takar ez a címke? A következő hasonló
kérdésre azt válaszoltam, hogy könyvem annak tanulmányozásáról szól, hogyan válnak emberek kiemelkedővé különböző területeken, és ezek a minták
hogyan taníthatók meg másoknak.
Az NLP a személyes kiválóság művészete és tudománya. Művészet azért,
mert mindenki egyedi személyiségét és stílusát viszi bele abba, amit csinál, és
ez szavakkal vagy technikákkal nem ragadható meg. Tudomány azért, mert
létezik módszer és folyamat azoknak a mintáknak a felderítésére, amelyeket a
kiemelkedő egyének kiemelkedő eredmények elérésére használnak. Ezt a folyamatot nevezzük modellelemzésnek, és az így feltárt mintákat, eszközöket és
technikákat egyre nagyobb mértékben használják a tanácsadásban, az oktatásban és az üzleti életben egyaránt, a hatékonyabb kommunikáció, a személyes
fejlődés és a tanulás gyorsítása érdekében.
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Tett-e Ön valaha valamit olyan elegánsan és hatékonyan, hogy még a lélegzete is elállt? Előfordult, hogy igazán el volt ragadtatva attól, amit csinált,
és csodálkozott, hogy hogyan is vitte véghez? Az NLP megmutatja, hogyan
értheti meg és modellezheti saját sikereit úgy, hogy sokkal több ilyen pillanatot
élhessen át. Ezzel a módszerrel felfedezheti és kibontakoztathatja személyes
géniuszát, a legjobbat hozhatja ki önmagából és másokból.
Az NLP a kívánt eredmények elérésének gyakorlati eszköze, alkalmazása
során a folyamatban részt vevők számára is értékeket hozunk létre. A kiváló és
az átlagos közti különbséget tanulmányozza. Az oktatás, a tanácsadás, az üzleti élet és a terápia egyaránt rendkívül hatékony technikáit dolgozza ki.

Santa Cruz, 1972
Az NLP-t John Grinder és Richard Bandler indította útjára a hetvenes évek elején. John Grinder akkoriban a Kaliforniai Egyetemen, Santa Cruzban, a nyelvészeti fakultás tanársegédje volt, Richard Bandler pedig ugyanott pszichológus hallgató. Richard Bandler intenzíven érdeklődött a pszichoterápia iránt is.
Három kimagasló terapeutát tanulmányoztak: Fritz Perlst, az újító pszichoterapeutát, az alaklélektannak (gestalt) nevezett terápiás iskola megteremtőjét,
Virginia Satirt, a kiváló családterapeutát, aki számos esetben oldott meg olyan
súlyos családi konfliktusokat, melyek sok más terapeuta szerint kezelhetetlenek voltak, valamint Milton Ericksont, a világhírű hipnoterapeutát.
Bandler és Grinder nem szándékozott új terápiás iskolát indítani, csak a kiemelkedő terapeuták által használt mintákat kívánta azonosítani és másoknak
továbbadni. Nem elméletekkel foglalkoztak, a sikeres terápia gyakorlatban is
működő és tanítható modelljeit alkották meg. Az általuk modellezett három
terapeuta igen eltérő személyiség volt, mégis meglepően hasonló alapmintákat használtak. Bandler és Grinder kiszűrték ezeket a mintákat, s finomítottak rajtuk. Létrehozták a hatékony kommunikációra, a személyes változásra,
a gyorsított tanulásra alkalmas elegáns modellt, ami természetesen az életet is
élvezhetőbbé teszi.
Kezdeti felfedezéseiket négy, 1975 és 1977 között kiadott könyvben írták
le: A mágia struktúrája I. (Nyelv és terápia) és II. (Kommunikáció és változás), valamint Milton Erickson hipnotikus technikáinak mintái I. és II. Azóta
az NLP irodalma egyre gyarapodik. Abban az időben John és Richard közel
éltek Gregory Batesonhoz, a brit antropológushoz, aki a kommunikációiról
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és a rendszerelméletről írt. Bateson sok témában, a biológia, a kibernetika, az
antropológia és a pszichoterápia területén publikált. Elsősorban a skizofrénia
kettős kötés-elméletének kifejlesztése tette ismertté. Alapvetően járult hozzá
az NLP létrejöttéhez. Hogy milyen hatást gyakorolt rá, talán csak mostanában
kezd világossá válni.
Ebből a két kezdeti modellból kiindulva az NLP két, egymást kiegészítő
irányba fejlődött. Az egyik a bármilyen területen megnyilvánuló kiválóság
mintáinak felderítési módszere. A másik a kiemelkedő emberek által alkalmazott gondolkodásmód és kommunikáció hatékony módszere. Ezek a minták és
eszközök önmagukban is alkalmazhatók, de visszahatva erősítik a modellezési
folyamatot is. John és Richard 1977-ben Amerika-szerte sikeres nyilvános szemináriumokat tartott. Az NLP gyorsan terjedt, Amerikában a mai napig több
mint 100 ezer ember végezte el az NLP-tréning valamely változatát.

Santa Cruz, 1976
John és Richard 1976 tavaszán a Santa Cruz fölötti hegyekben, egy kis faházban foglalták össze felfedezéseiket és eredményeiket. A 36 órás maratoni ülés
vége felé kinyitottak egy üveg kaliforniai vörös bort, és feltették maguknak a
kérdést: „Mi az ördögnek nevezzük el ezt az egészet?”
Az eredmény a terjengős Neuro-Lingvisztikus Programozás kifejezés lett,
amely három egyszerű gondolatot foglal magába. A „Neuro” azt az alapgondolatot fejezi ki, hagy minden magatartás az érzékelés (látás, hallás, szaglás,
ízlelés, tapintás és érzés) neurológiai folyamataiban gyökerezik. Öt érzékszervünkkel tapasztaljuk a körülöttünk levő világot; „értelmet” (jelentést) adunk
az információnak, majd ez alapján cselekszünk. Idegrendszerünk működése
nemcsak a láthatatlan gondolkodási folyamatokat, hanem a gondolatokra és az
eseményekre adott látható fiziológiai reakciókat is magában foglalja. Az utóbbi
egyszerűen visszatükrözi az előzőt. A test és a szellem együttesen alkotja az
elválaszthatatlan egységet, az emberi lényt.
A „Lingvisztikus” (nyelvi) azt jelzi, hogy a nyelvet használjuk gondolataink és viselkedésünk strukturálására, és a másokkal való kommunikációra.
A „Programozás” azokra a módszerekre utal, melyeket célunk elérése érdekéhen, gondolataink és tetteink szervezésére alkalmazunk.
Az NLP a szubjektív emberi tapasztalat szerkezetével foglalkozik; azzal,
hogy hogyan rendszerezzük azt, amit hallunk, érzünk, és hogyan dolgozzuk
19

fel, szűrjük át a külső világot érzékszerveinken keresztül. Kutatja azt is, hogy
mindezt hogyan írjuk le a nyelv eszközével, és hogy miképp cselekszünk szándékosan vagy akaratlanul célunk elérése érdekében.

Térképek És Szűrők
Bármilyen is a külső világ, felderítésére és leképezésére érzékszerveinket használjuk. A világ a lehetséges érzékszervi benyomások végtelensége, és mi csak
nagyon kis részét észleljük. Az észlelt részt tovább szűrjük saját egyedi tapasztalataink, a kultúra, a nyelv, a hiedelmek, az értékek, az érdekek és a feltevések
szűrőin keresztül. Mindenki saját érzékszervi benyomásaiból és egyedi élettapasztalatából épített, teljesen egyéni valóságban él, és annak alapján cselekszik, amit a világról alkotott modelljében észlel.
A világ olyan mérhetetlenül nagy és gazdag, hogy először egyszerűsítenünk
kell, hogy értelmezhessük. A térképkészítés jó analógiája annak, ahogy a világot értelmezzük. A térképek szelektívek, információkat adnak s hagynak ki, és
felbecsülhetetlen értéket jelentenek a terület felfedezése során. Egy elkészített
térkép milyensége attól függ, hogy mit veszünk észre és hová akarunk eljutni.
A térkép nem azonos azzal a területtel, amelyet ábrázol. A világnak csak
a számunkra érdekes aspektusait követjük figyelemmel, ami érdektelen, azt
figyelmen kívül hagyjuk. A világ mindig gazdagabb, mint a róla alkotott gondolataink. Az észleléseink elé helyezett szűrők határozzák meg, hogy milyen
világban élünk. A történet szerint Picassótól megkérdezte egy idegen, hogy
miért nem olyannak festi le a dolgokat, amilyenek a valóságban. Picasso zavarba jött. „Nem egészen értem, hogy mire gondol” – válaszolta.
A férfi előhúzta felesége fényképét. „Nézze” – mondta. – „Olyat, mint ez. Ez
pontosan olyan, amilyen a feleségem a valóságban.”
Picasso kételkedve nézte a fényképet. „Valóban ekkora? És kissé talán
lapos is...”
Az erdei séta során egészen mást tapasztal és eltérő dolgokat vesz észre a
művész, a favágó és a botanikus. Ha úgy járunk a világban, hogy a kiválóságot keressük, akkor kiválóságot találunk. Ha a problémákat keressük, akkor
problémákat találunk. Az arab közmondás szerint: „Hogy milyennek látsz egy
darab kenyeret, az attól függ, hogy éhes vagy-e, vagy sem.”
A beszűkítő, korlátozó hiedelem, az ilyen jellegű érdeklődés és észlelés a
világot szegényessé, előre kiszámíthatóvá és unalmassá teszi. Ugyanaz a világ
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gazdag és izgalmas is lehet. A különbség nem a világban van, hanem a szűrőkben, amelyeken keresztül észleljük.
Sok természetes, hasznos és szükséges szűrőnk van. A nyelv is szűrő. Gondolataink és tapasztalataink térképe, mely a valós világtól távolabbi szintre helyeződött. Gondoljon egy pillanatra arra, mit jelent Önnek a „szépség” szó.
Kétségtelenül vannak emlékei és tapasztalatai, belső képek, hangok és érzések, amelyek lehetővé teszik, hogy értelmezze ezt a szót. Ugyanígy másoknak
az Önétől eltérő emlékei és tapasztalatai vannak, és az Önétől eltérő módon
gondolkodnak majd erről a szóról. Kinek van igaza? Mindkettőjüknek, különkülön, saját realitásukon belül. A szó nem azonos az általa leírt tapasztalattal,
az emberek mégis harcolnak, sőt néha meg is halnak abban a hitben, hogy a
térkép maga a táj.
Hitünk, meggyőződéseink szintén szűrőként hatnak, és arra késztetnek,
hogy bizonyos módokon cselekedjünk, és hogy egyes dolgokat mások rovására vegyünk észre. Az NLP, ami a saját magunkról és a világról va ló gondolkodás egyik módszerét kínálja, maga is szűrő. Az NLP használatához
nem kell a hitünket vagy akárcsak egyetlen értékünket meg változtatnunk.
Egyszerűen legyünk kíváncsiak, és álljunk készen a kísérletezésre! Minden, az emberekkel kapcsolatos általánosításunk valakire nézve hazugságnak bizonyul, mert minden ember egyedi. Így az NLP nem tart igényt
arra, hogy objektíven igaz legyen. Az NLP modell, melynek célja – mint
minden modellnek – az, hogy hasznos legyen. Az NLP-nek van néhány
igen hasznos alapelve. Javasoljuk, hogy viselkedjen úgy, mint ha ezek igazak lennének, és figyelje meg a különbséget. Szűrője meg változtatásával
megváltoztathatja világát is.
Az NLP néhány alapszűrőjére mint Magatartási keretekre hivatkoznak.
Ezek cselekvéseinkre vonatkozó gondolkodásmódok. Az első a célirányultság, a problématirányultság helyett. A célirányultság a következőt jelenti: saját akaratunknak, mások akaratának, valamint a rendelkezésre álló erőforrásoknak a meghatározása, és mindezek felhasználása a cél elérése érdekében.
A problémairányultságot gyakran „hibakeretnek” nevezik. Ez annak részletes
analízisét jelenti, hogy mi a rossz. Olyan kérdések feltevését jelenti, mint „Miért van problémám? Hogyan korlátoz engem? Kinek a hibája?” Az ilyen kérdések általában nem vezetnek hasznos válaszhoz. Ha pedig ilyen kérdéseket teszünk fel, rosszabbul fogjuk érezni magunkat, mint azt megelőzően, és semmi
sem történik a probléma megoldásában.
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A második keret az, hogy „Hogyan?” kérdéseket teszünk fel „Miért?”
kérdések helyett. A „Hogyan?” kérdések megértetik a probléma szerkezetét.
A „Miért?” kérdések inkább igazolásokat és okokat eredményeznek anélkül,
hogy bármi is változna. A harmadik keret pedig a Kudarc helyett a Visszajelzés. Nincs kudarc, csak következmények vannak. Ezek visszajelzésként,
korrekció céljából használhatók, nagyszerű lehetőséget nyújtva arra, hogy
megtudjunk valamit, amit addig nem vettünk észre. Hajlamosak vagyunk kudarcként megélni azt a következményt, amely nem felel meg akaratunknak,
holott a tapasztalatot erőfeszítéseink átirányítására is használhatjuk. A Visszajelzés a célt tartja szem előtt. A Kudarc a kilátástalanság. A két szó teljesen
különböző gondolkodásmódot képvisel.
A negyedik keret a Szükségszerűségek helyett a Lehetőségek megfontolása.
Ez esetben is a fókusz eltolásáról van szó. Azt vizsgáljuk, mit tehetünk, milyen választási lehetőségek állnak rendelkezésünkre, ahelyett, hogy a helyzet
kényszereire koncentrálnánk. Az akadályok gyakran kevésbé ijesztőek, mint
amilyennek látszanak.
Végül az NLP a Kíváncsiság és Lelkesedés irányát követi, és nem Rettegéseket állít fel. Nagyon egyszerű, de mélyreható következményekkel járó
gondolat. A kisgyerekek rendkívül gyorsan tanulnak, mert mindenre kíváncsiak. Sok mindent nem tudnak – és ennek tudatában is vannak –, így nem
törődnek azzal, hogy esetleg butának nézik őket, ha megkérdeznek valamit.
Végül is, valamikor régen mindenki „tudta”, hogy a Nap kering a Föld körül,
hogy a levegőnél nehezebb test nem repülhet, és természetesen azt is, hogy
egy mérföldet négy percnél rövidebb idő alatt lefutni fizikailag lehetetlen.
Csak a változás állandó.
További hasznos gondolat, hogy mindannyiunk számára rendelkezésre áll
(vagy megteremthető) minden belső erőforrás, amelyre céljaink elérése érdekében szükségünk van. Sokkal nagyobb a valószínűsége a sikernek, ha úgy teszünk,
mintha ez már igaz lenne, és nem az ellenkezőjére alapozva cselekszünk.

Tanulás, Felejtés És Újratanulás
Jóllehet a világ nyújtotta információnak csak nagyon kis részét vagyunk képesek tudatosan felfogni, tudattalanul ennél sokkal többet érzékelünk és sokkal
többre reagálunk. Tudatos elménknek számos korláta van. Úgy tűnik, egy információnak egyszerre legfeljebb hét változóját vagy részét képes követni.
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Ezt a gondolatot George Miller amerikai pszichológus körvonalazta 1956ban A Mágikus hetes szám, plusz–mínusz kettő című klasszikus írásában. Ezen
részinformációk milyensége nem meghatározott, bármi lehet az autóvezetéstől
kezdve addig, hogy belenézünk a visszapillantó tükörbe. Az egyik lehetséges
tanulási mód a magatartás apró elemeink tudatos elsajátítása, majd azokból
egyre nagyobb egységek létrehozása, míg szokássá és tudattalanná válnak.
Szokásokat alakítunk ki, hogy felszabaduljunk más dolgok észlelésére.
Tehát tudatosságunk hét plusz–mínusz két részinformációra korlátozódik,
akár gondolataink belső világából, akár a külső világból származik. Ezzel
szemben tudattalan testünk teljes éltető folyamatának részét alkotja minden,
amit a jelen pillanatban észlelhetnénk, de nem észlelünk. A tudattalan sokkal bölcsebb, mint tudatos elménk. Annak feltételezése, hogy képesek vagyunk megérteni a végtelenül bonyolult világot azzal a tudatos értelemmel,
mely egyszerre csak körülbelül hét részinformációt képes megragadni, nyilvánvalóan nevetséges.
A tudatos és tudattalan fogalma központi jelentőségű annak a modellnek
a szempontjából, ahogyan tanulunk. Az NLP-ben az a tudatos, ami a jelen pillanatban tudatos, mint éppen most ez a mondat. Tudattalan valami akkor, ha
a jelen pillanatban nem tudatos. Az éppen most hallható háttérrajzok valószínűleg nem voltak tudatosak mindaddig, míg ezt a mondatot el nem olvasta.
Annak emléke, mikor életében először látott havat, majdnem biztos, hogy kívül esik tudatos emlékein. Ha valaha is segített egy kisgyereknek kerékpározni
tanulni, akkor tudhatja, hogy ez a készség hogyan vált öntudatlanná Önben.
Az, hogy az elfogyasztott étel milyen folyamat révén hat a hajra és a körömre, va lószínűleg örökre öntudatlan marad. Olyan kultúrában élünk, amelyben
alapmeggyőződés, hogy annak, amit teszünk, legnagyobb részét tudatosan
tesszük. Ezzel ellentétben viszont annak, amit teszünk, és amit a legjobban teszünk, a legnagyobb részét öntudatlanul tesszük.
A hagyományos álláspont szerint egy készség elsajátítása négy sza kaszból
áll. Az első szakasz a tudattalan hozzá nem értés. Nemcsak hogy nem tudjuk,
hogy hogyan kell valamit csinálni, de nem is tudjuk, hogy nem tudjuk. Ha
soha nem vezetett például autót, akkor fogalma sincs arról, hogy milyen az.
Tehát elkezdünk tanulni. Igen hamar felfedezzük korlátainkat. Veszünk
néhány órát vezetésből, tudatosan szemmel tartjuk az összes műszert, kormányozunk, sebességet váltunk és figyeljük az utat. Ez teljes figyelműnket igénybe veszi, még nem igazán értünk a vezetéshez, és inkább a mellékutcákban
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maradunk. Ez a tudatos hozzá nem értés szakasza, mikor lekoptatjuk a fogaskerekeket, túlforgatjuk a kormányt, és szívinfarktust okozunk a kerékpárosoknak. Bár ez a tanulási szakasz kényelmetlen, különösen a kerékpárosoknak,
ekkor tanulunk legtöbbet.
Ez vezet át a tudatos hozzáértés szakaszába. Tudunk autót vezetni, de ez
teljes összpontosítást igényel tőlünk. Megszereztük a készségeket, de még nem
uraljuk őket.
Végül eljön – és ez az egész erőfeszítés célja – az öntudatlan hozzáértés. A
fáradsággal megtanult minden apró minta egyetlen harmonikus, egységes működéssé áll össze. Ekkor már képesek vagyunk rádiót hallgatni, a tájat élvezni,
sőt beszélgetni is vezetés közben. A tudatos értelem kitűzi a végeredményt, és
ráhagyja a tudattalan részre, hogy megvalósítsa, felszabadítva a figyelmünket
más dolgok iránt.
Ha elég sokáig gyakorlunk valamit, elérjük a negyedik fokozatot, és szokásokat alakítunk ki. Ezen a ponton a készség tudattalanná vált. Lehet azonban,
hogy a szokások nem a leghatékonyabbak a feladat szempontjából. Lehetséges,
hogy a szűrőink miatt a tudattalan hozzáértés felé vezető úton fontos információk mellett megyünk el.
Tegyük fel, hogy viszonylag tűrhetően teniszezünk, de javítani szeretnénk
a játékunkon. A tréner valószínűleg megfigyeli azt, azután elkezd változtatni
dolgokat, például a lábmunkát, az ütőtar tást, azt a módot, ahogy az ütőt vezetjük a levegőben. Más szóval azt, ami számunkra egyetlen viselkedési egység
volt – például tenyeres ütés –, összetevőire bontja, aztán újra összeállítja őket
úgy, hogy jobban üssük a tenyerest. Azaz a tanulási fázisokon visszafelé haladva kell visszatérnünk a tudatos hozzá nem értéshez, és az újratanulás előtt először felejtenünk kell. Ennek fő célja az új választási lehetőségek, a hatékonyabb
minták beépítése.
Ugyanez történik az NLP tanulása során is. Már rendelkezünk kommunikációs és tanulási készséggel. Az NLP segítségével ezek finomít hatók,
módszerei több választási lehetőséget és nagyobb rugalmasságot kínálnak.

A tanulás négy szakasza:
l.
2.
3.
4.

Tudattalan hozzá nem értés
Tudatos hozzá nem értés
Tudatos hozzáértés
Tudattalan hozzáértés
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Az elfelejtés visszatérés a 4-ből a 2-höz.
Az újratanulás a 2-ből vissza a több választási lehetőséget nyújtó 4-hez. A különböző tanulási modelleket a könyvben később még vizsgáljuk.

A HÁROMPERCES SZEMINÁRIUM
Ha az NLP-t valaha is háromperces szemináriumon kellene bemutatni, az valahogyan így történne. Az előadó besétálna, és azt mondaná:
„Hölgyeim és Uraim! Ahhoz, hogy sikeresek legyenek az életben, elég három dolgot észben tartaniuk.
Először: tudniuk kell, hogy mit akarnak, minden helyzetben legyen világos
elképzelésük a kívánt eredményről.
Másodszor: legyenek éberek, és tartsák nyitva az érzékszerveiket, hogy észleljék, amit kapnak.
Harmadszor: rugalmasan változtassák tetteiket, míg azt kapják meg, amit
akarnak.”
A következőket írná a táblára:

Eredmény
Érzékszervi élesség
Rugalmasság
Majd távozna.
Vége a szemináriumnak.
Az első lépés az, hogy ismerjük a célt. Ha nem tudjuk, hová tartunk, az megnehezíti az odajutást.
Az NLP fontos része az érzékszervi élesség edzése; mire fordítsunk figyelmet, hogyan változtassuk és fejlesszük szűrőnket, hogy a korábban nem észlelt
dolgokat is észleljük. Ez a jelen pillanatbeli érzékszervi élesség. A másokkal
való kommunikáció során ez azt jelenti, hogy észrevesszük azokat az apró, de
döntő fontosságú jeleket, melyekből megtudjuk, hogyan reagálnak. A gondolkodás, azaz a saját magunkkal való kommunikáció során a belső képek, hangok, érzések fokozott érzékelését jelenti.
Szükségünk van az éles érzékelésre vagy fogékonyságra, hogy észleljük:
az, amit teszünk, azt eredményezi-e, amit akarunk. Ha nem működik, amit
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teszünk, tegyünk valami mást! Hallanunk, látnunk, éreznünk kell, hogy mi
történik, és kell, hogy legyen választási lehetőségünk reakcióinkat illetően is.
Az NLP arra törekszik, hogy több cselekvési alternatívát kínáljon az embereknek. Ha csak egyféle módon tehetünk valamit, akkor nyilvánvalóan nincs
választási lehetőségűnk. Néha működik, néha nem, azaz mindig lesznek olyan
helyzetek, melyekben nem boldogulunk. Két lehetőség dilemma elé állít bennünket. A választási lehetőség azt jelenti, hogy legalább három megközelítést
alkalmazhatunk. Bármilyen kölcsönhatásban mindig az a személy uralja a
helyzetet, akinek a legtöbb cselekvési lehetősége van, aki magatartására nézve
a legrugalmasabb.
Ha mindig azt teszed, amit mindig is tettél, akkor mindig azt fogod kapni, amit mindig is kaptál. Ha az, amit teszel, nem működik,
tégy valami mást.
Minél több a választási lehetőség, annál nagyobb az esély a sikerre.
Ezen készségek oly módon működnek együtt, mint mikor evezős csónakot bérelünk, hogy felderítsünk egy tavat. Eldöntjük, hogy hová akarunk
menni – ez a kezdeti cél. Elkezdünk evezni, és észleljük az irányt: ez az érzékszervek ébersége. Ezt összehasonlítjuk azzal, ahova el akarunk jutni, és ha
eltértünk az iránytól, akkor változtatunk rajta. Ezt a ciklust addig ismételjük,
míg elérjük célunkat.
Azután új célt tűzünk ki. A kívánt eredményt a ciklus bármely pontján
módosíthatjuk, élvezhetjük az utazást, és menet közben tanulhatunk valami
újat. Pályánk vonala valószínűleg cikcakkos lesz. Nagyon ritkán vezet abszolút
világos, egyenes út oda, ahova el akarunk jutni.

Eredmények
– Megmondanád nekem, kérlek, melyik úton menjek?
– Ez nagymértékben függ attól, hogy hova akarsz menni – mondta a
macska.
– Hát, tulajdonképpen mindegy – mondta Alice.
– Akkor az is mindegy, hogy melyik úton mész tovább – mondta a
macska.
Lewis Carroll: Alice Csodaországban
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Kezdjük az elején, a kívánt eredményekkel vagy célokkal. Minél pontosabban
és pozitívabban tudjuk meghatározni, mit akarunk, és minél inkább programozzuk az agyunkat a lehetőségek megkeresésére és észlelésére, annál valószínűbb, hogy megkapjuk azt, amit akarunk. A lehetőségek akkor léteznek, ha
lehetőségként ismerjük fel őket.
Ahhoz, hogy azt az életet éljük, amit akarunk, tudnunk kell, mit akarunk.
Hatékonynak lenni a világban azt jelenti, hogy azokat az eredményeket érjük
el, melyeket célként magunk elé tűztünk. Az első lépés a választás. Ha nem
tesszük, nagyon sok ember áll készen arra, hogy helyettünk válasszon.
Honnan tudjuk, hogy mit akarunk? Megfogalmazzuk. Létezik néhány erre
vonatkozó szabály, ami biztosítja a siker maximális esélyét. NLP-kifejezéssel
élve jól formált célt választunk. A kívánt eredmény akkor jól formált, ha megfelel a következő feltételeknek:
Először is legyen pozitívan megfogalmazott. Könnyebb afelé haladni, amit
akarunk, mint attól távolodni, amit nem akarunk. Nem tudunk azonban valami felé haladni, ha nem tudjuk, hogy mi az.
Például gondoljon egy pillanatra a kengurura.
A kengurura gondol?
Jó.
Most ne gondoljon a kengurura mindaddig, amíg végigolvassa ezt a lapot!
Ne engedje, hogy a következő percben a kenguru gondolata felmerüljön Önben! Nem gondol a kengurura?
Most gondoljon arra, hogy mit csinál majd holnap! Ahhoz, hogy megszabaduljunk ettől a szívós kengurutól, valami másra, valami pozitívra
kell gondolni.
Ez a trükk világosan bebizonyítja, hogy agyunk csak akkor képes megérteni valami negatívat, ha pozitívra változtatja. Ahhoz, hogy elkerüljünk valamit,
először tudnunk kell, hogy mi az, amit elkerülünk, és arra kell figyelnünk.
Gondolni kell rá, hogy tudjuk, mire ne gondoljunk, ahogy egy tárgyat szemmel kell tartanunk ahhoz, hogy ne botoljunk bele. Aminek ellenállunk, az nem
múlik el. Többek között azért olyan nehéz a dohányzást abbahagyni, mert folyamatosan a dohányzásra kell gondolni ahhoz, hogy abbahagyjuk.
Másodszor: aktív szerepet kell játszanunk, a kívánt eredménynek ésszerűen saját magunktól kell függnie. Az elsődlegesen mások tettein múló célok
nem jól formált célok. Ha az emberek nem a kívánt módon viselkednek, akkor
megakadunk. Ehelyett koncentráljunk arra, mit kell tennünk, hogy a kívánt
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reakciót kapjuk. Így például ahelyett, hogy arra várnánk, hogy valaki barátságot kössön velünk, gondolkozzunk el azon, mit tehetnénk, hogy jobb barátságba kerüljünk valakivel.
Képzeljük el a kívánt eredmény a lehető legpontosabban! Mit fogunk látni,
hallani és érezni? Képzeljük el részletesen, és írjuk le a magunk számára olyan
kifejezésekkel, hogy ki, mit, hol, mikor és hogyan! Minél teljesebb a képzetünk arról, amit akarunk, agyunk annál inkább képes észlelni és elismételeni
az eléréshez alkalmas lehetőségeket. Milyen összefüggésben akarjuk? Vannak
olyan összefüggések, melyekben nem akarjuk?
Honnan tudjuk majd, hogy elértük célunkat? Mi az az érzékszerveken alapuló bizonyíték, amely tudatja velünk, hogy elértük, amit akar tunk? Mit fogunk látni, hallani és érezni, amikor elértük? Vannak célok, melyek elérése
több életet vehet igénybe. Lehet, hogy elérésére szeretnénk határidőt kitűzni.
Vannak erőforrásaink arra, hogy nekikezdjünk, és arra is, hogy fenntartsuk
az eredményt? Mire van szükségünk? Már megvan? Ha nem, hogyan fogjuk
megszerezni? Mindezt gondosan meg kell vizsgálni. Ezek lehetnek belső (speciális készségek vagy pozitív tudatállapotok) vagy külső erőforrások. Ha úgy
találjuk, hogy külső erőforrásokra van szükségünk, lehet, hogy ezek eléréséhez
mellékcélt kell kitűznünk.
A cél legyen megfelelő mértékű. Ha túl nagy, több kisebb, könnyebben elérhető célra kell bontani. Például kitűzhetjük célként, hogy első osztályú teniszjátékosok leszünk. Ez nyilvánva lóan nem a jövő héten történik meg, hiszen a
cél túlságosan határozatlan, és sok időt igényel. Kisebb egységekre kell bontani, ezért kérdezzük meg magunktól: „Mi tart vissza attól, hogy elérjem?”
Ez a kérdés rávilágít néhány nyilvánvaló problémára. Például nincs jó teniszütőnk, és profi edzőre van szükségünk. Azután alakítsuk át ezeket a problémákat célokká úgy, hogy megkérdezzük magunktól: „Mit akarok ehelyett?”
Egy jó ütőt akarok venni, és találni akarok egy edzőt. A probléma egyszerűen
feje tetejére állított cél.
Nagyon nagy cél esetén lehet, hogy többször végig kell mennünk ezen a
folyamaton, hogy meghatározzuk az ésszerű mértékű és elérhető első lépést. A
leghosszabb utazás is az első lépéssel kezdődik (a jó irányba, természetesen).
Lehet azonban, hogy az eredmény túl kevés és triviális ahhoz, hogy motiváljon. Például kitűzhető célként a rendrakás a dolgozószobában, ami elég kicsi, és
nem túlságosan izgalmas feladat. Ahhoz, hogy ehhez energiám legyen, össze kell
kapcsolnom egy nagyobb, fontosabb céllal, ami inkább motivál. Így megkérde28

