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Programare neuro-lingvistică 

Elementele de bază 

 

Origini 

• NLP a fost creat de Richard Bandler și John Grinder de la Universitatea din Palo Alto din 

California la începutul anilor '70. 

• A obținut recunoașterea prin publicarea primei cărți, Structura Magiei, volumul I, 1975. 

Neuro 

Se referă la structura noastră neuronală, mai precis la cele cinci simțuri (vederea, auzul, 

atingerea, mirosul, gustul), prin care primim informații de la mediul înconjurător. 

 

Lingvistic 

Se referă la limbajul nostru, verbal și non-verbal, și la cum decodăm, organizăm și dăm sens 

experiențelor noastre. 

 

Programare 

Se referă la strategiile și la modalitățile pe care le alegem pentru a ne organiza ideile și pentru 

ca acțiunile noastre să producă efecte. 



Mariana Aurora Moscalu- Diseminare proiect “Soft skills for teachers, trainers and education staff” 

Bologna, 6-12 mai 2018 

 

 

 

NLP dezvoltă abilitatea de a: 

• crea legături, 

• înțelege limbajului corpului, 

• îmbunătăți abilităților interpersonale, 

• influența.  

Aplicații practice: 

• Îmbunătățește abilitățile manageriale, 

• Dezvoltă motivația, 

• Crește eficiența întâlnirilor de lucru,a negocierilor și a vânzărilor, 

• Conduce la dezvoltare personală. 

Presupozițiile NLP 
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Presupozițiile NLP sunt o serie de convingeri care, fiind acceptate ca adevărate, fac ca 

rezultatul a ceea ce întreprindem să fie tangibil. Lista acestora diferă în funcție de locul din 

care le preluați. 

Axiomele lui Watkowick: 

1. Este imposibil să nu comunicați. 

2. Oamenii reacționează în funcție de experiența lor de viață, și nu la realitatea obiectivă. 

3. A avea o alegere e mai bine decât a nu avea a nici o alegere. 

4. Oamenii fac cea mai buna alegere la momentul respective. 

5. Oamenii lucrează perfect. 

6. Toate acțiunile au un scop. 

7. Fiecare persoană are o imagine proprie asupra lumii în care trăiește. 

8. Respectați imaginea proprie fiecărui om asupra lumii. 

9. Harta ta nu este teritoriul tău. 

10. Oamenii sunt mai mult decât ceea ce exprimă comportamentul lor. 

11. Orice înțeles depinde de context. 

12. Orice comportament are o intenție pozitivă. 

13. Cele mai importante informații despre o persoană sunt în modul în care persoana se 

comportă. 

14. Toată lumea face tot ce poate cu resursele pe care le are la dispoziție. 

15. Nu există oameni lipsiți de resurse interioare, ci doar stări de lipsă de energie. 

16. Toată lumea are toate resursele de care are nevoie pentru a avea succes și a obține rezultatele 

dorite. 

17. Persoana cu comportamentul cel mai flexibil are cea mai mare influență asupra celorlalți. 

18. Nu există eșec, doar feedback. 

19. Toată lumea este responsabilă de propria gândire și, prin urmare, de rezultatele obținute. 

 

#1 Este imposibil să nu comunicați. 

• Nu se poate să nu comunic: 

 Fiecare comportament este o formă de comunicare. Deoarece comportamentul nu are o 

contrapartidă (nu există un anti-comportament), este imposibil să nu comunici. 

Chiar dacă se evită comunicarea (cum ar fi utilizarea inconștientă a limbajului non-verbal sau 

strategia simptomelor), aceasta este o formă de comunicare. "Strategia simptomelor" atribuie 
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tăcerea noastră unui lucru care nu este controlat de noi și nu face imposibilă comunicarea. 

Exemple de strategii ale simptomelor sunt somnolența, durerile de cap și beția. Chiar expresiile 

faciale, comunicarea digitală și tăcerea pot fi analizate ca și comunicare de către un receptor. 

 

# 2 Oamenii răspund în funcție de experiența lor, nu de realitatea în sine. 

Matricea minții: noi ne creăm propria noastră hartă/ imagine a lumii 

• Abraham Maslow: oamenii se nasc cu moralitate, nu ca animalele, care se nasc numai cu 

instincte. 

• Suntem "producători de sensuri": în matricea noastră, fiecare eveniment și experiență pe care 

am trăit este rotunjită de semnificația pe care o oferim, cadrul prin care îl vedem. 

• Spectrul de semnificații și interpretări pe care le oferim evenimentelor se încorporează în 

convingerile noastre de bază, în valorile noastre, ne influențează deciziile și ne modelează 

comportamentul. 

# Ce este "Matricea"? 

• "Matricea este peste tot. Este tot în jurul nostru, chiar acum în această cameră. O poți vedea 

când te uiți din fereastră sau când pornești televizorul. O poți simți atunci când te duci la lucru, 

[...]. Este lumea cum a fost proiectată în fața ochilor tăi ca să nu vezi adevărul [...]. E o 

închisoare pentru mintea ta [...]” (Morpheus, The Matrix) 

• Este rezultatul tuturor etichetărilor pe care le-am dat oamenilor, evenimentelor, ideilor etc. 

Este universul virtual în care ne organizăm și dăm o semnificație și valoare fiecărui eveniment 

pe care l-am trăit (Michael Hall). 

# 9 Harta ta nu este teritoriul tău. 
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Harta nu este teritoriul în sine, așa cum cuvântul nu este obiectul pe care îl denumește. Cu alte 

cuvinte, noi percepem teritoriul (care este lumea si mediul nostru) prin simturi, apoi procesam 

informatia prin compararea cu experientele trecute, fapt care duce la o perceptie mentala a 

realitatii conform careia actionam. Aceste harti ne determina comportamentul. Prin urmare 

putem actiona asupra mecanismelor perceptiei pentru a fi mai adaptabili, adica putem actiona 

asupra prezentului, trecutului si viitorului prin procesele de memorie si imaginatie deoarece 

folosesc aceleasi circuite nervoase. 

#Conștient și inconștient 

• Există două modalități principale în care înțelegem lumea: conștientă și inconștientă. 

• Mintea ta conștientă este mintea care gândește în mod activ pentru tine de-a lungul întregii 

zile. Deseori se manifestă ca acea voce interioară care vorbește cu tine, pe care o etichetezi 

"eu". 

• Mintea ta inconștientă oferă sprijin. Este gândirea extinsă și poate procesa milioane de mesaje 

de informații senzoriale pe secundă. Conține toată înțelepciunea, amintirile și inteligența. Este 

sursa creativității tale. Stochează toate "programele" de comportament automat pe care le 

folosești pentru a-ți trăi viața. Mintea inconștientă este ca și cum ai avea o funcție de pilot 

automat în creier. Îți permite să efectuezi mai multe operațiuni, fără a trebui să te concentrezi 

pe toate simultan. 

#Regula 7 ± 2 (1957, G. Miller, "The Magical Number Seven, Plus sau Minus Two: Câteva 

limite ale capacității noastre de procesare a informațiilor"). 

Ar trebui să rețineți 7 ± 2 litere. Încercați! Aveți 10 secunde: 

M U T M B A K O Y G A B 

Cu cât mai multe informații trebuie procesate, cu atât mai puțin vă veți aminti. 

Să încercăm să împărțim această sarcină de lucru în secvențe: 

MUT MBA KOY BAG 
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E mai bine? 

#Informație și comunicare 
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#Crearea de legături sociale 

 

www.youtube.com/watch?v=-9uHBEGpJm4 

ÎN FINAL, 

Folosește ceea ce ai învățat! 

În primul rând, observându-te pe tine și reacțiile tale, esti cel mai bun tester 

pentru experimentele tale! 

Despre noi înșine: 

 Să ne înțelegem propriile valori! 

 Să ne stabilim obiectivele! 

 Să stopăm propriile obiceiuri și comportamente negative! 

 Să ne fixăm visul cel mare și obiectivele! 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-9uHBEGpJm4

