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Figura 1
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Diagrama nr.1

Figura 2
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Figura 2 a
Pe măsură ce oamenii își reprezintă informația în interior,
ei își mișcă ochii, chiar dacă respectiva mișcare poate fi slabă. Următoarele lucruri sunt adevărate pentru o persoană
care este în mod normal dreptace, iar secvențele rezultante
sunt sistematice. (ATENȚIE: există unii oameni care se organizează într-o manieră inversă, de la dreapta la stânga.)
Vizual(V)

Auditiv (A)

Kinestezic(K)

Mișcările ochilor vă permit să aflați modul în care o persoană
își reprezintă în interior lumea exterioară. Reprezentarea
interioară a lumii exterioare este „harta” realității acelei
persoane, iar harta fiecărei persoane este unică.
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Figura 3
SEMNALE DE ACCESARE VIZUALĂ

Desenul 2
Charlie Brown
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Schema combinării alimentelor
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Această schemă de „bun simț” îți va arăta cum
alimentele proaspete, esențiale și combinate
corect vor contribui la o digestie optimă, îți vor
energiza și întări organismul.
1. Alimentele cu proteine și cele cu carbohidrați nu
trebuie niciodată combinate.
2. O salată verde din frunze poate fi combinată cu
orice aliment cu proteine, carbohidrați sau grăsimi.

3. Grăsimile inhibă digestia proteinelor. Dacă mănânci totuși grăsimi cu proteine, mănâncă și o salată
de legume. Aceasta va contrabalansa efectul inhibitor asupra digestiei.
4. Nu ar trebui niciodată să bei lichide în timpul mesei sau imediat după.
*Listat pentru clarificare, dar nerecomandat.
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Desenele cu mâini
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Figura 4
Posibile componente ale vocii de oglindit
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Figura 5

Fig.6
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Desenul 3

Desenul 4
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Desenul 5
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GLOSAR

Acordare – Adoptarea unor părţi din comportamentul altei persoane – precum anumite gesturi, expresii faciale,
formulări de limbaj, tonul vocii etc. Făcută cu subtilitate,
ajută la crearea sentimentului că există un raport între
oameni.

Acuitate senzorială – Procesul şlefuirii abilităţii noastre de a face distincţie între sistemele vizual, auditiv,
kinestezic, olfactiv şi gustativ. Acest lucru ne oferă o
experienţă senzorială mai plină şi mai bogată, precum
şi abilitatea de a crea descrieri amănunţite, pe o bază
senzorială provenită din interacţiunea noastră cu lumea
exterioară.

Ancorare – procesul prin care orice reprezentare (interioară sau exterioară) se conectează şi declanşează o
succesiune corespunzătoare de reprezentare şi răspunsuri. Ancorele pot apărea în mod natural sau pot fi stabilite în mod deliberat. Un exemplu de ancoră pentru un
anumit set de răspunsuri este ceea ce se întâmplă atunci
când te gândești la felul special în care îți pronunţă numele o persoană care îți este foarte dragă.

Calibrare – Abilitatea de a observa şi evalua schimbările faţă de un standard. Calibrarea depinde de acuitatea
senzorială rafinată. Probabil că ai o idee despre aceasta
atunci când o persoană dragă se simte puţin nesigură
sau foarte fericită. Asta pentru că ai calibrat ceea ce înseamnă filosofia ei.
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Comportament – Activitate în care se angajează oamenii. Include comportamentul „larg”, precum gesturi sau
aruncarea unei mingi, şi comportamentul „restrâns”
(poate mai greu de observat), precum gândirea, mişcările
ochilor, schimbările în respiraţie ş.a.m.d.

Comunicare – Procesul de transmitere a informaţiilor
prin intermediul limbajului, semnelor, simbolurilor
şi comportamentului. Poate fi direcţionată, ceea ce înseamnă că punctul în care închei o conversaţie este diferit de cel unde a început, ca în negocieri, în terapie,
vânzări. Se îndreaptă înspre un rezultat.
Congruenţă/Incongruenţă – O situaţie în care mesajul
pe care îl comunică o persoană este acelaşi sau similar
pe toate canalele de transmitere – cuvintele mesajului
transmit acelaşi sens ca tonul vocii şi gesturile transmit
acelaşi mesaj ca primele două. Toate canalele de transmitere sunt aliniate. Incongruența afişează mesajele
conflictuale dintre canalele de transmitere. Exemplu: a
spune: „Da, sunt sigur!” cu o voce moale, plângăreaţă.
Descriere bazată pe percepția senzorială – Folosirea
cuvintelor care transmit informaţii observabile în mod
direct, verificabile prin intermediul celor cinci simţuri.
Este diferenţa dintre: „Buzele ei sunt întinse într-un
zâmbet, se văd anumite porţiuni din dinţi, colţurile gurii
ei sunt mai ridicate decât linia medie a gurii” şi „Ea este
fericită”.

Distorsiune – Procesul prin care lucrurile sunt incluse în
mod imprecis în reprezentarea interioară a unei persoane,
într-un mod care o limitează. Ar putea fi „exagerată” sau
„puţin deviantă”, precum şi altele de acest fel. Ne permite
să ne modificăm datele senzoriale.
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Ecologie – O preocupare pentru totalitatea sau tiparul de
relaţii dintre o fiinţă şi mediul în care trăieşte. În NLP
mai folosim termenul şi când ne referim la ecologie interioară – tiparul de valori, strategii şi comportamente pe
care le întruchipează o persoană în relaţie cu ea însăşi.
Elicitare – Strângerea de informaţii, prin observarea directă a semnalelor de accesare, a gesturilor unei persoane și prin întrebări bine formulate, pentru a determina
structura experienţei ei interioare.

Experienţă bazată pe percepția senzorială – O experienţă care este prelucrată la nivelul lucrului care se poate
vedea, auzi, simţi, mirosi şi/sau gusta.

Generalizare – Procesul cognitiv prin care părţi din experienţa interioară a unei persoane se separă de experienţa inițială şi devin o clasă de sine stătătoare. În
multe cazuri, acest lucru este folositor. De exemplu, un
copil are o experienţă: atinge o sobă și se arde puţin. El
poate generaliza această experienţă la „Plita este încinsă” sau „Nu atinge soba când este aprins focul”. În alte
cazuri, generalizarea poate limita modelul despre lume
a unei persoane în moduri nefolositoare.

Model – O descriere a felului cum funcţionează ceva (dar
nu şi a posibilelor motive pentru felul în care poate funcţiona). Când zicem „modelul cuiva asupra lumii”, ne referim
la un complex al crezurilor, proceselor interioare şi comportamentelor, care îi permite să trăiască într-un anumit
mod. Un model este un mod de a organiza experienţa.

Modelare – Procesul descoperirii succesiunii reprezentărilor interioare şi a comportamentelor care îi permit
cuiva să îndeplinească o sarcină. Odată ce componente20

le strategiei, limbajul, crezurile şi comportamentul au
fost detaliate, competența poate fi învăţată cu mai multă
uşurinţă de către altcineva.

Oglindire – Adoptarea comportamentelor altor persoane
ca şi când ai fi „o imagine în oglindă”. Dacă te-ai afla faţă
în faţă cu cineva care şi-a pus mâna stângă pe obraz, ar
trebui să îți pui mâna dreaptă pe obraz în acelaşi fel.
Raport – Fenomenul prin care oamenii negociază şi/sau
împărtăşesc anumite comportamente. Se petrece firesc
şi în mod inconștient, pe măsură ce oamenii petrec timp
împreună. Se poate face şi în mod conştient, prin oglindire şi acordare, pentru a îmbunătăți comunicarea.

Reprezentare interioară – Configuraţia de informaţii pe
care o creezi şi o stochezi în minte, sub forma imaginilor,
sunetelor, senzaţiilor tactile, mirosurilor şi gusturilor. Ca
să-ţi „aminteşti” cum arăta casa în care ai crescut, dacă nu
eşti cu adevărat acolo, îţi aminteşti o reprezentare interioară.
Semnale de accesare – Comportamente care afectează
procesarea noastră neurologică într-o asemenea măsură, încât putem accesa sistemul nostru de reprezentări
într-un mod mai puternic decât alte sisteme. De exemplu, încetinirea ritmului respiraţiei şi a tempoului vocii
îți pot dirija accesul la modul kinestezic; înclinarea capului ca şi când ai ţine un telefon te poate dirija către
modul auditiv ş.a.m.d.

Sintaxă – Un sistem conectat sau ordonat; succesiunea în
care pot fi puse evenimentele, fie interioare, fie exterioare.
În domeniul limbajului, se referă la ordinea în care apar
cuvintele pentru a forma propoziţii corecte din punct de
vedere gramatical.
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Sisteme de reprezentare – Modul în care codificăm
informaţii în mintea noastră. Acestea includ sistemul
vizual, sistemul auditiv, sistemul kinstezic, olfactiv şi
gustativ. Acestea ne permit să primim şi să stocăm informaţii, să le sortăm şi să le folosim. Distincţiile pe care le
facem ca fiinţe umane (interior şi exterior) ne vin prin
intermediul acestor sisteme.

Stare – Suma totală a proceselor neurologice ale unui
individ, în orice moment în timp. Starea în care se află
cineva filtrează sau afectează rezultatul final al interpretării pe care o dăm oricărei experienţe pe care o trăim în
acel moment.
Strategie – O succesiune ancorată de reprezentări folosite pentru a ne ghida comportamentele. O strategie cuprinde, de obicei, într-o ordine oarecare, fiecare dintre
sistemelede reprezentare senzoriale (vizual, auditiv, kinestezic). Le putem descoperi la noi şi la alţii, ascultând
cuvintele pe care le alegem, observând tiparele de scanare a ochilor şi întrebând care este forma şi succesiunea reprezentărilor interioare.

Submodalităţi – Subclasificările experienţei exterioare:
o imagine are luminozitate, distanţă, adâncime. Sunetele
au volum, localizare, ton etc.

Ștergere – Ceea ce era în experienţa ta inițială şi care a
fost lăsat în afara reprezentării tale interioare. Acesta
este unul dintre procesele cognitive ce ne împiedică să
fim copleşiţi de datele senzoriale care ne asaltează. Sunt
lucruri pe care le dăm deoparte totuşi şi care ne-ar fi
mult mai folositoare dacă le-am include.
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Temporare – Realizarea şi menţinerea raportului pentru
o vreme atunci când interacționezi cu cineva. Poți face
temporare cu crezuri, idei, precum şi comportamente.

Tipare de scanare a ochilor – Un anumit set de semnale de accesare care au legătură cu felul în care se mişcă
ochii şi succesiunea de poziţii prin care trec. A şti cu ce
proces interior este corelată fiecare poziţie reprezintă
etapa care precedă înţelegerea şi elicitarea strategiilor.
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