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Charles Faulkner elő sza va

Ami kor egy-egy re pü lő úton a mel let tem ülő vel foly ta-
tott cse ve gés so rán a fog lal ko zá sunk ra te re lő dik a szó, 
elő for dul, hogy csak rö vi den an  nyit mon dok: „NLP”. 
„Ez mi nek a rö vi dí té se?” At tól füg gő en, hogy ki vel 
be szél ge tek, né ha azt fe le lem: a „Nö ve ke dés Le nyű-
gö ző Prak ti kái”, „Ne mes Lel kes Pol gá rok”, vagy eset-
leg „Nagy Le he tő ség Pro fi tál ni!” Ez ugyan is mind 
igaz, és ezek re va la hogy job ban re a gál nak, mint ami kor 
azt mon dom: „Neuro-Lingvisztikus Prog ra mo zás”. 
„Ja, én nem ér tek a szá mí tó gé pek hez” - fe le lik az 
utób bi ra. Ilyen kor el ma gya rá zom, hogy a leg fej let tebb 
szu per kom pu te rek kel dol go zom, ami a vi lá gon csak 
lét re hoz ha tó, pon to sab ban szól va: rep ro du kál ha tó, 
még pe dig szak kép zett mun ka erő nél kül... Rá adá sul, 
nincs hoz zá hasz ná la ti uta sí tás! No, per sze ma gunk ra, 
em be rek re gon do lok.

Le het, hogy a múlt ban nem igen volt szük ség hasz ná-
la ti uta sí tás ra. A gyer me kek a szü le ik fog lal ko zá sát 
kö vet ték. A ta nu lás több nyi re gya kor la ti kép zés volt 
mun ka vég zés köz ben. Az em be rek gyak ran egész éle-
tü ket ugyan azon a te le pü lé sen él ték le, ugyan azt a fog-
lal ko zást űz ték. Ugyan az az ész já rás ele gen dő volt 
egész éle tük re. Ma már ez nem így mű kö dik. Tíz év vel 
az egye tem el vég zé se után szin te sen ki nem az zal fog-
lal ko zik, amit ta nult. Több mun ka hely, több kap cso lat és 
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több la kó hely egyet len élet alatt - ez ma már el fo ga dott. 
Szó val ma nap ság igen csak fon tos, hogy tud juk, min-
ként mű kö dik az el ménk, és ké pe sek is le gyünk hasz-
nál ni azt.

És így ju tunk el eh hez a könyv höz, me lyet a ke zed ben 
tar tasz. Va jon ez a kis kö tet ilyen high-tech cím mel 
ho gyan szol gál hat hasz ná la ti uta sí tás ként, ho gyan tud 
se gí te ni el ménk meg ér té sé ben? 

El ső sor ban az zal, hogy új faj ta meg kö ze lí tést kí nál el ménk 
op ti má li sabb mű köd te té sé hez. Mind ezt az NLP elő fel te-
vé se i nek se gít sé gé vel te szi. Hadd mond jak egy pél dát:

Egy szer évek kel ez előtt Co lo ra dó ban tar tot tam 
tré nin get, és az egyik mun ka tár sam ar ra gon dolt, 
mi lyen jó po fa do log len ne, ha mi, vá ro si fi úk, el men-
nénk egyet lo va gol ni a tré ning nap vé gén. Egyi künk 
sem volt va la mi ta pasz talt lo vas, és er re a lo vak egy-
ből rá is jöt tek, mi helyt fe lül tünk rá juk. Azon nal egy 
fa sor fe lé vet ték az irányt, ahol ala cso nyan csüng tek 
az ágak. Rá jöt tem, az volt a szán dé kuk, hogy ki üs se-
nek ben nün ket a nye reg ből, és vis  sza men je nek az 
is tál ló ba pi hen ni. Jól elő re dől ve be le ka pasz kod tam a 
lo vam sö ré nyé be, és át üget tem ve le a fák kö zött. 
Egy szer csak egy ki ál tást, majd egy hup pa nást hal lot-
tam ma gam mö gött. Vis  sza for dí tot tam a lo va mat, 
ar ra szá mít va, hogy a kol lé gám a fák kö zött fek szik. 
E he lyett mé te rek kel a li get előtt ült a föl dön. „Mi 
tör tént?” – kér dez tem tő le. Ma is em lék szem a vá la-
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szá ra: „Azt hit tem, hogy a lo vam ne ki megy a fá nak, 
ezért le kel lett ug ra nom ró la.” A bé relt jó szá got nyil-
ván ös  sze ke ver te a bé relt au tó já val. Az au tó nak 
ugyan is nin cse nek szán dé kai. A lo vak nak vi szont 
van nak. Épp úgy, ahogy az el ménk nek is.

Jó eset ben min den vi sel ke dés mö gött fel fe dez het jük a 
po zi tív szán dé kot. A lo vak csak pi hen ni akar tak. Le po-
rosz kál tunk ve lük egy kö ze li fo lyó hoz. Min den ki bol-
dog volt. De mi e lőtt ítél kez ni kez de nél a mun ka tár sam 
fe lett, ér de mes vé gig gon dol nod, hány szor hit ted te is 
va la mi ről azt, hogy el ke rül he tet len, vagy va la ki ről azt, 
hogy mi lyen ma kacs – anél kül, hogy fel tár tad vol na a 
vi sel ke dés mö göt ti po zi tív szán dé kot. Lám, men  nyi 
le he tő sé get nyit meg ez az NLP-s né ző pont! És ez 
csu pán egy a sok kö zül.

Má sod sor ban, ez a kis  könyv az zal se gít het, hogy 
esz kö zö ket ajánl, mi ként vál toz tas sunk azon, aho gyan 
az el mén ket mű köd tet jük. Az agyat szá mos lé lek ta ni 
meg kö ze lí tés va la mi fé le izom ként je le ní ti meg. Ők a 
vál to zás nak ah hoz az is ko lá já hoz tar toz nak, mely sze-
rint min de nért meg kell szen ved ni. Az NLP-nek tel je-
sen más a szem lé le te. Itt nyer ér tel met a „prog ra mo-
zás” szó. Ha egész nap rossz uta sí tá so kat adsz a szá-
mí tó gé ped nek vagy az okostelefonodnak, az bi zony 
nem fog mű köd ni. A he lyes uta sí tá sok vi szont szin te 
azon nal mű köd nek. Így van ez az el ménk kel is. 

Har mad sor ban az zal is se gít ez a könyv, hogy ál ta la 
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meg is mer he ted a szer zőt, Stenger Györ gyit és a 
ma gyar or szá gi NLP Aka dé mia kis kö zös sé gét. Fi gye-
lem re mél tó az a lel ke se dés, ami vel Györ gyi meg akar ja 
osz ta ni a tu dá sát, hogy mi nél több em ber hasz ná ra vál-
jék. Ez a pár gon do lat csak kez de te le het Györ gyi 
be mu ta tá sá nak – hi szen an  nyi min dent ér de mes még 
tud ni ró la és a mun ká já ról. Pél dá ul azt, hogy ez az 
el ső NLP könyv ma gyar szer ző től. Ha job ban sze ret-
néd meg is mer ni őt, kezd ez zel a könyv vel!
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A szer ző elő sza va

Kö szön te lek ked ves Ol va só! 

Az el ső ma gyar nyel ven írott NLP köny vet tar tod a 
ke zed ben! Bár tan könyv nek szá nom, re mé lem kel le-
mes ol vas mány ban lesz ré szed. Egy ben hasz nos idő-
töl tés, mert el gon dol koz tat és épít. Tu dom, hogy lesz-
nek köz te tek olya nok, akik még a gya kor la to kat is 
meg csi nál ják, mert va gyunk né há nyan, akik csak 
ak kor his  szük el, hogy va la mi mű kö dik, ha meg ta-
pasz tal juk.

Sze ret ném meg osz ta ni Ve led a kö zel 20 éves NLP 
ta pasz ta la ta i mat. Re mé lem, át jön az a lel ke se dés, 
el kö te le zett ség és alá zat, ame lyet a vál to zás hír nö ke-
ként sze ret nék át ad ni. Hogy egye dül te vagy ké pes 
ke zed be ven ni az éle ted irá nyí tá sát. Eh hez meg van 
ben ned min den szük sé ges erő for rás, az NLP ab ban 
se gít, hogy eze ket fel is merd és fel szín re hozd. Erő for-
rá sa id, je les tu laj don sá ga id, ké pes sé ge id se gí te nek 
ab ban, hogy az zá válj, aki min dig is akar tál len ni.

Eb ben a könyv ben az NLP alap ja i val is mer ked hetsz 
meg. Még nem tu dom, hogy hány kö tet nyi in for má-
ci ót sze ret nék ve le tek meg osz ta ni a jö vő ben. Re mé-
nye im sze rint töb bet.
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Ide je be mu tat koz nom: Stenger Györ gyi nek hív nak, az 
NLP Aka dé mia ala pí tó ja és ve ze tő tré ne re va gyok. A 
há rom bű vös be tű vel 1992-ben is mer ked tem meg. 
Mu rá nyi Pé ter pár órás elő adá sá ra vitt el egy ba rát-
nőm. Azt sem tud tam, hogy mi re me gyek, még is any -
nyi ra le bi lin cselt a fi a tal em ber lel kes be szá mo ló ja 
ar ról, ho gyan mű kö dik az el ménk, az az ho gyan gon-
dol ko dunk ké pek, han gok és ér zé sek for má já ban. 
Annyi ra ma gá val ra ga dott a gon do lat, hogy meg vál-
toz tat ha tom a vi sel ke dé sem, ha eze ket a ké pe ket, han-
go kat és ér zé se ket át ala kí tom, át ren de zem a fe jem ben. 
Már alig vár tam, hogy Pé ter el kezd je ta ní ta ni az NLP-t, 
ami a kö vet ke ző év ben meg is tör tént. Az alap tan fo-
lya mot kö vet te a mes ter tan fo lyam, mi köz ben már a 
kö vet ke ző in du ló alap tan fo lya mon se gí tet tem Pé ter-
nek. A ki lenc ve nes évek szá mom ra az NLP fény ko ra. 
A nö vek vő szá mú cso por tok ban Pé ter mel lett már 
né gyen se géd kez tünk: ez volt az „Álom csa pat”. 

Peter McNab an gol NLP tré ner, aki több ször járt 
ná lunk kü lön prog ra mok kal és tan fo lyam zá rá sok ra, 
egy szer meg je gyez te, hogy én ta ní ta ni fo gom az NLP-t. 
Ak ko ri ban jól fi ze tő ál lá som volt egy kül föl di tu laj-
do nú bank nál. Eszem ágá ban sem volt vál toz tat ni, az 
NLP-t hét vé gi hob bynak te kin tet tem. Ami kor a bank-
nál je len tős le épí té sek vol tak, en gem is érin tett. Kap-
tam egy esélyt a sors tól, hogy el kezd jek az zal fog lal-
koz ni, ami va ló já ban ér de kel, és öröm mel tölt el. A 
tré ne ri dip lo má mat Ang li á ban sze rez tem 1998-ban. 
Na gyon büsz ke va gyok ar ra, hogy Peter McNab és 
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Mu rá nyi Pé ter aján lá sá ra el fo ga dott coachnak az NLP 
Comprehensive, az NLP ok ta tá sá ban élen já ró ame ri-
kai in téz mény. Több mint 10 al ka lom mal vet tem részt 
a nyá ri in ten zív tan fo lyam okon, ahol együtt dol goz-
hat tam az NLP él csa pa tá ba tar to zó tré ne rek kel, mint: 
Steve és Ta ma ra Andreas, Tom Best, Charles Faulkner, 
Jan Prince, David Gor don, Robert McDonald, Adam 
Raynolds és még so kan má sok.

Az óta is fo lya ma to san cso dá lat tal és lel ke se dés sel tölt 
el, ami kor szem- és fül ta nú ja le he tek a vál to zás nak. 
Ahogy né hány perc alatt a ki lá tás ta lan ság ból re mény, 
a szo mo rú ság ból élet öröm, a cél ta lan ság ból ki tű zött 
cél, a lus ta ság ból mo ti vált ság lesz, és még sok min den 
mást is em lít het nék.

A könyv ben sok si ker tör té ne tet ol vas hatsz, ame lyek 
mö gött hús-vér em be rek áll nak. Min den egyes tör té net 
sze rep lő jét is me rem és le het, hogy ne ked el ső ol va sás-
ra hi he tet len nek tűn het, a tör té ne tek iga zak.

A „tan anya got” enelpés sztorikkal is fű sze rez tem, 
hogy ne le gyen túl szá raz. Eze ket dőlt be tűk kel szed-
tük, mert eze ket a tör té ne te ket én is csak hal lot tam, 
amo lyan enelpés le gen dák. Né hány sze rep lő jét sze mé-
lye sen is is me rem, és el tu dom kép zel ni, hogy a tör té-
ne tek nek van alap ja. 

Az NLP a mo del le zés ből in dult ki. Van nak em be rek, 
akik sok kal ha té ko nyab bak, si ke re seb bek, mint má sok. 
Mi az, amit ők más ként csi nál nak? Mi től ha té ko nyab-
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bak? Ezt ke res ték az NLP meg al ko tói.
Ami kor meg ta lá lod eze ket a mo men tu mo kat, kulcs fon-
tos sá gú kü lönb sé ge ket, és el kez ded te is hasz nál ni, 
ak kor már mo del le zel. A mo del le zés csú csa, ha át is 
tu dod ad ni má sok nak a ki pró bált, jól mű kö dő mo dellt. 
Eh hez per sze elég jó NLP tu dás ra van szük ség. Ezért a 
mo del le zés az NLP Aka dé mi án a mes ter tan fo lyam ré sze. 

Ta valy egy mes ter a „ta nu lá si éh sé get” mo del lez te. 
Már a cí me bi zser ge tő szá mom ra, fel tü ze li az ideg sejt-
je i met.  A mo dell nek a ta nu lás ban az a sze mé lyes 
kap cso lat volt fon tos, ami a tan anyag és köz te ki ala-
kul; egyen ran gú, part ner sé gi kap cso lat, amely ben a 
gon do la tok nak sza bad fo lyá sa van. Én még így so ha-
sem gon dol tam a ta nu lás ra. Iga zá ból csak vizs gák ra 
ta nul tam és nem min dig nagy lel ke se dés sel. Ba rá ti 
kap cso lat egy tan anyag gal? Ho gyan le het sé ges ez? A 
mo dell be szél get a „könyv vel”, amely vá la szol, visz -
sza kér dez, ösz tö kél, tá mo gat? A ta nu lás sza ba don 
vá lasz tott te vé keny ség, nincs stressz, egy sze rű en csak 
meg ka pom, amit ke re sek, amit tud ne kem ad ni a 
könyv, mert amit ol va sok, az fon tos ér té ket kép vi sel. A 
ta nu lá si fo lya mat le het tel je sen él ve ze tes flow él mény! 
Igen, ilyen köny vet akar tam ír ni, ami tel je sen le kö ti a 
fi gyel me det, mi köz ben sza ba don szár nyal nak gon do la ta id.

Hasz nos idő töl tést és vál to zá so kat kí vá nok! Ha úgy 
gon do lod, hogy cso port ban kön  nyebb el sa já tí ta ni az 
NLP tu do má nyát és mű vé sze tét, vá runk sze re tet tel!
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1. Mi az NLP?

Az NLP a NeuroLingvisztikus Prog ra mo zás rö vi dí-
té se. A ma gyar he lyes írá si sza bá lyok sze rint csak két 
be tű len ne, azon ban az an gol rö vi dí tés oly an  nyi ra 
meg ho no so dott, hogy az egy ér tel mű ség ked vé ért mi is 
a há rom be tűs rö vi dí tést hasz nál juk. Hon nan is szár ma-
zik ez a 'hájtek' ki fe je zés? 
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Enelpés ber kek ben ke ring er ről egy le gen da. 
Ami kor a het ve nes évek kö ze pén John Grinder 
és Richard Bandler – az NLP társ ala pí tói – ja vá
ban tesz tel te az új kom mu ni ká ci ós mód szert, és 
szá muk ra már tel je sen nyil ván va ló volt an nak 
ha té kony mű kö dé se és jö vő be li tér hó dí tá sa, tör
tént egy na pon, hogy drót kö tél pá lyán emel ked
tek fel Stanta Cruz kö ze lé ben az egyik hegy re. 
Hir te len meg sza kadt az áram szol gál ta tás. A két 
fér fi ott le be gett ég és föld kö zött. Fo gal muk sem 
volt, hogy med dig tart ez az ál la pot. Úgy dön töt
tek, hogy hasz no san töl tik el az időt, és ne vet ad nak 
an nak a va la mi nek, ami ép pen ki ala ku ló ban 
volt. Min den kép pen olyan ne vet akar tak ad ni, 
ami fel hív ja ma gá ra a fi gyel met, ki csit tu do má
nyos, ki csit misz ti kus. Mi vel mind ket tő jü ket 
ér de kel ték az ak ko ri pszi cho ló gi ai irány za tok 
ezért lett az el ső be tű az N = NEURO. Mi vel 
Grinder nyel vész pro fes  szor, és a mód szer je len
tős ele me a nyelv, ezért lett a má so dik be tű L. 
A la tin lingua szó ból, – ami nyel vet je lent – szü le



Most ve gyük sor ra, hogy mi is rej tő zik a há rom bű vös 
be tű mö gött. A neuro az ideg rend szer re utal, az em be ri 
el mé re, amely nem csak az agy nak ne ve zett szer vünk-
ben la kik, ha nem egész lé nyün ket át hat ja. Ho gyan 
ér zé kel jük a vi lá got? A sze münk kel lát juk a kö rü löt-
tünk lé vő kör nye ze tet, em be re ket, tár gya kat, he lye ket. 
Van, aki a leg ap róbb rész le te ket is lát ja, ér zé ke li a 
szín ár nya lat ok köz ti hal vány el té ré se ket is. Saj nos van, 
aki so ha sem él vez het te ezt, mert va kon szü le tett. Az 
ilyen em ber nek sok kal fej let tebb a hal lá sa, szag lá sa. 
Más ér zék szer ve i re tá masz ko dik, mi vel hi ány zik 
szá má ra a vi zu á lis in for má ció. Hal ló szer vünk se gít sé-
gé vel ér zé kel jük a kü lön bö ző han go kat, za jo kat, hogy 
ki mit mond, hogy mi lyen han gon mond ja. Érez zük az 
il la to kat és az íze ket, a nap me le gét a bő rün kön, a 
se lyem ta pin tá sát, a szap pan il la tát, a tár gyak si ma 
vagy ér des fe lü le tét. A vi lág ból jö vő in for má ci ó kat 
va la men  nyi ér zék szer vün kön ke resz tül, te hát egész 
lé nyünk kel ér zé kel jük.

A kül vi lág ból per cen ként több mil lió in for má ció, in ger 
ér ben nün ket, ame lyet tu da to san kép te le nek len nénk 
fel dol goz ni. Tu da tos el ménk egy adott pil la nat ban csak 
7 ± 2 egy ség nyi in for má ci ót tud felfogni és ez a leg op-
ti má li sabb meg kö ze lí tés, leg több ször en nél sok kal 
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tett meg a LING VISZ TI KUS ki fe je zés. Bandlert 
ak ko ri ban le nyű göz te a szá mí tó gé pes prog ra mo
zás, ezért a PROG RA MO ZÁS szó is be le ke rült az 
elnevezés be.



ke ve seb bet. Sze ren csé re tu dat ta lan el ménk en nél sok-
kal töb bet ész lel, fel dol goz za, rend sze re zi és tá rol ja az 
in for má ci ó kat. Azt, hogy a kül vi lág ból jö vő in for má ci ók 
kö zül ép pen mit fo gunk fel tu da to san, azon mú lik, 
hogy fi gyel münk mi re irá nyul. Ér zék szer ve ink „éles sé-
ge” is je len tő sen be fo lyá sol hat ja, hogy mit „ve szünk 
ész re”, ké pek, han gok és ér zé sek for má já ban. A tu da tos 
és tu dat ta lan szin ten be fo ga dott in for má ci ók al kot ják, 
ala kít ják bel ső vi lá gun kat és irá nyít ják vi sel ke dé-
sün ket. (Az ér zé ke lé si csa tor nák ról rész le te seb ben a 4. 
fe je zet ben ol vas hatsz.)

Szen tel jünk most né hány per cet a má so dik be tű nek is. 
A ling visz ti kus a nyelv re utal. Nem csak a ki mon dott 
sza vak ra és mon da tok ra, ha nem a „hang ta lan nyelv re” 
a moz du la ta ink ra, gesz tu sa ink ra és akár vi sel ke dés-
so rok ra is (le ve szi a szem üveg ét, gon do san be le he lye zi 
a tok já ba, na gyot ásít, és cso szog va el in dul a für dő szo bá ba).
 
Mi is a nyelv? Az em be ri kom mu ni ká ció egyik leg fon-
to sabb esz kö ze, ahol a sza vak me ta fo ri kus je len tés sel 
bír nak. Az az min den szó me ta fo ra. Az „al ma” szó nem 
ma ga az al ma, csak ar ra jó, hogy le ír jon egy al mát. Ha 
hal lod az al ma szót, mi jut eszed be elő ször? Be vil lan 
egy pi ros al ma, zöld vagy sár ga? Ki csi re, nagy ra, 
egész sé ges re, vagy ta lán ku ka cos ra gon dolsz? Hal lod, 
ahogy be le ha rapsz, és ér zed ízét szét ter jed ni a szád-
ban? Ha egy ilyen egy sze rű szó meg an  nyi as  szo ci á ci ós 
le he tő sé get rejt ma gá ban, ta lán már sej ti tek, men  nyi 
fél re ér tés re ad hat le he tő sé get a nyelv. Még is na gyon 
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fon tos, mert ál ta la nem csak tu dást és ta pasz ta la tot 
tu dunk egy más sal meg osz ta ni, ha nem me sél he tünk az 
ál ma ink ról, olyan dol gok ról, me lyek még meg sem 
tör tén tek, ír ha tunk pró zá ban vagy vers ben. (A nyelv ről 
rész le te seb ben ol vas hatsz a 6. fe je zet ben.)

Már csak a „P” be tű van hát ra. A prog ra mo zás ki fe je-
zést a szá mí tó gé pek vi lá gá ból köl csö nöz ték. Szá mí tó-
gé pes me ta fo rá val él ve a gon do la ta ink – ame lyek ké pek, 
han gok és ér zé sek for má já ban irá nyít ják vi sel ke dé sün-
ket – al kot ják men tá lis prog ram ja in kat. Ha eze ket a 
prog ra mo kat meg vál toz tat juk, meg vál to zik a vi sel ke-
dé sünk. Ezt a me ta fo rát to vább fut tat va, gon do la ta in kat 
szoft ver-prog ra mok ként is fel fog hat juk. Az em be ri 
lény az egyet len szu per kom pu ter, amely hez nem mel-
lé kel nek hasz ná la ti uta sí tást. Az NLP mint szoft ver-
ké zi könyv ar ra ad vá laszt, ho gyan mű kö dik el ménk, 
hogy a kí vánt vál to zást men tá lis prog ram ja ink fris sí té
sé vel ér het jük el. 

Az NLP a het ve nes évek vé gén in dult el hó dí tó út já ra. 
So kan a new age pszi cho ló gi á ját lát ják ben ne. Én a 
vál to zás mű vé sze té nek sze re tem hív ni. Az agy ku ta tás 
leg újabb fel fe de zé sei má ra már ma gya rá zat tal szol gál-
nak a 20-30 év vel ez előtt ki dol go zott NLP gya kor la-
tok mű kö dé sé re. A Vál to zás te ma gad légy cí mű 
könyv elő sza vá ban Charles Faulkner az NLP egyik 
fej lesz tő je így ír er ről:
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„Az agy ku ta tás leg újabb fel fe de zé sei má ra már szá-
mos olyan mo dell nek a he lyé be lép tek, ame lyet 20-30 
év vel ez előtt az NLP el ső fej lesz tői és ta nít vá nya ik 
hasz nál tak a ki vá ló kom mu ni ká to rok – pél dá ul a hí res 
ame ri kai hipnoterapeuta Dr. Mil ton Erickson – mo del-
le zé sé re. Az új kog ni tív és szo ci á lis agy tu do mány mai 
el mé le tei – a tükörneuronok, a ket tős fel dol go zás 
el mé le te, a lé lek el mé let, az ér zel mi dön tés ho zás, a 
tu da tos sá gon tú li be fo lyá so lás, a szi nesz té zia-min ták, 
a men tá lis mo del lek, a fo gal mi me ta fo rák, vagy a tör-
té ne tek fel hasz ná lá sa a tu dá sunk rend sze re zé sé re és a 
vi lág meg ér té sé re az ér zel mi in tel li gen ci á ról, a szo ci á-
lis in tel li gen ci á ról, a po zi tív, cél ori en tált gon dol ko dás ról, 
az ér zel mek tisz tá zá sá ról, sa ját erő for rá sa id meg te rem-
té sé ről és sok egyéb ről szól nak. A leg fon to sabb, hogy 
meg ta nul ha tod, mi kép pen irá nyítsd tu da to san az egyik 
leg cso dá la to sabb bi o ló gi ai adott sá gun kat, az em be ri 
el mét.”

Egy má sik meg fo gal ma zás sze rint: az NLP az em be ri 
ki vá ló ság mo del le zé se. Ez azt je len ti, hogy ké pes vagy 
el ta nul ni má sok tól, azt, amit cso dálsz ben nük, le gyen 
az va la mi lyen ké pes ség vagy akár tu laj don ság. A 
mo del le zést már na gyon ke vés is ko la ta nít ja. Ta lán 
mert idő igé nyes és el mé lyült enelpés tu dás ra van szük-
ség hoz zá. Az NLP Aka dé mia mes ter tan fo lya ma a 
mo del le zés kö ré épül. A tan fo lyam vé gé re min den ki 
ké pes mo del lez ni, sőt az el sa já tí tott kész sé get, ké pes sé-
get át is tud ja ad ni, mi u tán tesz tel te, és ne ki be vált. Sok 
enelpés minta, gyakorlat hí res te ra pe u ták mo del le zé sé-
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ből szü le tett.
Az NLP-t szok tuk még a ter mé sze tes ta nu lás, a cél ki-
tű zés mű vé sze té nek is ne vez ni at tól füg gő en, hogy 
ki nek az ér dek lő dé sét sze ret nénk fel kel te ni.

Szá mom ra az NLP: A VÁL TO ZÁS MŰ VÉ SZE TE. Az 
egyik leg ha té ko nyabb mód szer, amel  lyel vi szony lag 
gyor san tar tós vál to zást le het el ér ni. El bű völ a mód-
szer ele gan ci á ja, hogy szin te azon nal lát vá nyos a vál-
to zás. Ma ga a fo lya mat az ese tek több sé gé ben él ve ze-
tes, kel le mes. A sá padt arc ki pi rul, a fe szült iz mok 
el la zul nak. Ho gyan mű kö dik? Ne kem az a fon tos, 
hogy MŰ KÖ DIK!

Ha el vég zed azt a né hány gya kor la tot, amit eb ben a 
kö tet ben ta lálsz, de csak is ak kor, ha tény leg meg csi ná
lod őket – MEG VÁL TOZ TAT HA TOD AZ ÉLE TED.
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