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Hvad er NLP?
Lille Peter spørger sin mor: "Hvad er NLP?"
Hun svarer: "Inden jeg svarer dig, så gå ind og spørg din bedstefar, hvordan det går med hans
dårlige knæ."
Lille Peter gjorde som hun sagde.
"Bedstefar hvordan går det med dit dårlige knæ?".
"Åh, det går så dårligt, og jeg har så ondt, at jeg næsten ikke kan gå." svarede Bedstefar, "Når jeg
ikke går, så får jeg ikke rørt mig og så får jeg så ondt i min ryg, og når jeg får ondt i min ryg, ja så
kan jeg ikke sidde. Ak ja det er den rene elendighed." fortsatte Bedstefar og kiggede opgivende ud i
luften.
"Nu har jeg spurgt ham og han har det dårligt og er rigtig ked af det." sagde Lille Peter til sin mor.
"Vil du nu fortælle mig, hvad NLP er?"
"Først skal du gå ind og spørge din bedstefar, hvad hans bedste barndomsoplevelse er." svarede
moren.
Lille Peter gik igen hen til Bedstefar. "Bedstefar, hvad er din bedste barndomsoplevelse?" spurgte
han.
"Jo ser du Lille Peter," sagde Bedstefar, "Det var engang jeg var i din alder, sådan omkring 10-11 år."
Han rettede sig lidt op i stolen, mens han svarede. "Jeg fik min egen hest. Samson hed han og du
kan tro, at jeg var glad." Han smilede over hele hovedet. "Jeg havde ønsket mig en hest så længe og
troede aldrig, at jeg ville blive gammel nok. Så du kan nok sætte dig ind i, hvor glad jeg var." Han
fortsatte, "Nu skal du høre om dengang Samson og jeg..." Han fortalte videre og blev mere og mere
livlig og glad, mens han fortalte.
Da Lille Peter havde hørt om Bedstefars hest, gik han tilbage til sin mor. "Så du hvor glad Bedstefar
blev?" spurgte han "Jeg tror helt han glemte at han havde ondt i knæet." Han fortsatte "vil du nu
fortælle mig, hvad NLP er?"
"Ser du Lille Peter, svarede hans mor "med kun nogle få ord, fik du Bedstefar til at få det meget
bedre." hun holdt en lille pause og fortsatte "og det er lige præcis, hvad NLP er."
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