
35. Videografie şi audiografie

„Cei ce aduc soarele vor trăi şi ei în lumină.”

Robert Smith

Această carte a pornit de la o serie de articole care aveau încorporate (embedded) câteva zeci de
materiale video pe care le recomand pentru vizualizare pe YouTube. În formatul tipărit, îmi este dificil să
redau accesibilitatea acestor materiale printr-un link, însă în această listă am optat nu pentru listarea
acestora într-un format academic,  ci  pentru unul care îţi  va permite să găseşti  mai  uşor  materialele
pornind fie de la adresa lor, fie de la titlul lor şi am însoţit pentru unele dintre ele adresa cu câteva
cuvinte descriptive.

Menţionez că nu toate materialele citate, referite şi recomandate se pot găsi gratuit pe internet şi,
bineînţeles, nimeni nu garantează că materialele recomandate aici se vor găsi veşnic pe internet. Linkurile
sunt cele valabile în octombrie 2014. Materialele sunt listate în ordinea importanţei lor pentru subiectul şi
conţinutul acestei cărţi. 

VI.35. 1. John Grinder despre modelare

1. The 5 Steps to Modelling geniuses (8 minute), încărcat de NLPAcademy, http://www.youtube.com/watch?
v=kv0fyItbnd0

2. John Grinder on Modelling (7 minute), încărcat de NLPAcademy, http://www.youtube.com/watch?
v=HDCUYhXNEME

3.  Dr. John Grinder explains more about Modelling in NLP (5 minute) încărcat de Inspiritive NLP Training
Organisation, http://www.youtube.com/watch?v=CO_cHCuz9BU

4.  Unconscious  Assimilation  with  John  Grinder  (10  minute)  încărcat  de  NLPAcademy ,
http://www.youtube.com/watch?v=nSI7z9_Ga0Y

VI.35.2. Michael Carroll despre modelare

1.  NLP;  The  Model  of  Modelling  -  Part  1 (10  minute),  încărcat  de  NLPacademy,
http://www.youtube.com/watch?v=XWd62obWA3g

2.  NLP;  The  Model  of  Modelling  -  Part  1 (14  minute),  încărcat  de  NLPacademy,
http://www.youtube.com/watch?v=aPlA6-Fk7cQ

VI.35.3. Demonstraţii de modelare 

Spart scânduri (board breaking)

Premisa este: iei o mână de oameni care nu au nicio instrucţie sau pregătire preliminară şi îi antrenezi în
câteva ore să dobândească abilitatea de a sparge scânduri de lemn cu mâna goală dintr-o lovitură fără să simtă vreo
durere. 

1.  NLP  Master  Practitioner  Tad  James  Co.  Board  Break  Section (9  minute)  încărcat  de  Tad  James,
http://www.youtube.com/watch?v=_UaoP7AJqcE

2.  NLP  Modeling  exercise,  Johannesburg,  South  Africa,  5  minute,  Robert  Simic,
http://www.youtube.com/watch?v=Yd7g9jhVfHY

Mers pe cărbuni încinşi (Firewalking)

3. Iată un video de la evenimentul din 1 noiembrie 2008. Apar şi eu în înregistrare pentru câteva secunde, la
minutul 1:50. De asemenea, cei care îl cunosc, îl pot observa şi pe Olivian Breda în înregistrare (are cămaşă cu guler
alb şi ochelari).

Bruno  Medicina  -  Firewalking  at  Studentiada, (7  minute)  Video  de  Roberto  Quaglia,  încărcat  de  BrunusMagnus,



http://www.youtube.com/watch?v=TUPbXv1fgDI

Hipnoză

4. Whole Being: NLP Practice Group Modelling 3 Part 1 7/12/10 (4 minute) încărcat de Graham Constantine,
http://www.youtube.com/watch?v=Guxkg9rpep4

5. Whole Being: NLP Practice Group Modelling 3 Part 2 7/12/10 (9 minute) încărcat de Graham Constantine,
http://www.youtube.com/watch?v=hfUyLh5kjAY

6. Whole Being: NLP Practice Group Modelling 3 Part 3 7/12/10 (8 minute) încărcat de Graham Constantine,
http://www.youtube.com/watch?v=DHXIM-xLPRo

7. O înregistrare video care demonstrează cum copiii folosesc modelarea în mod natural, replicând foarte
repede tot ce văd în jur

NLP  Modelling  at  it's  very  best...  (2  minute)  încărcat  de  Toby  McCartney,  http://www.youtube.com/watch?
v=RSGMo6te73E

VI.35.4. Interviuri 

1. Interviu de  Liam Beale  cu expertul  Michael Beale  (parte a unui interviu mai amplu despre NLP, acest
segment se concentrează pe modelare în mod deosebit)

2. NLP Training 9 - Success through Modelling - With Michael Beale  (7 minute), încărcat de The Business NLP
Youtube site, http://www.youtube.com/watch?v=swPR92jtb90

3. Interviu cu Philip Kotler la TVR, iulie 2005;

4.  Is the Man Who Is Tall Happy?: An Animated Conversation with Noam Chomsky  (2013). Documentar de
Michel Gondry despre structura limbajului

Andy Szekely îi ia un interviu lui Shelle Rose Charvet despre metaprograme:

5. Andy Szekely LAB Profile 1 Motivation Triggers Shelle Rose Charvet (6 minute) încărcat de Andy Szekely ,
http://www.youtube.com/watch?v=yKBAiIgH-Yg

6. Andy Szekely LAB Profile 2 Motivation Triggers Shelle Rose Charvet (7 minute) încărcat de Andy Szekely,
http://www.youtube.com/watch?v=ncRZ9PURKhM

VI.35.5. Alte materiale

1. Christopher Howard -  NLP &Leadership Master Practitioner Training, înregistrarea audio, versiunea din
2003

2. Tad James – NLP Master Practitioner, înregistrarea audio, versiunea din 1988

3.  David Gordon - An Introduction to NLP Modelling [HQ enhanced] (93 minute) încărcat de NLP Magazine,
http://www.youtube.com/watch?v=baH6whE0Eyc

4. NLP Insights 4 Modelling (8 minute) Roger Deaner, http://www.youtube.com/watch?v=10vZEdX07yA

5. Atletul american Kerry Sullivan descrie în acest material cum îmbină el modelarea cu vizualizarea pentru
a-şi îmbunătăţi strategiile de alergare. 

NLP  Modeling  and  Visualization  (3  minute),  încărcat  de  Kerry  Sullivan  http://www.youtube.com/watch?
v=q2JW_L9ENQU

6.  Life Coaching Courses | NLP Training | Life Coach Training | NLP Practitioner Courses | NLP Modeling /
Dynamic NLP Training Institute – 2011/03 –  Modeling – Mind Power  (5 minute) încărcat de NLPLifeCoachTraining's
channel, http://www.youtube.com/watch?v=zsXVyFjn2Xk

7. Scenă din filmul Matrix (1999, R: Andey & Larry Wachowski):

Can you fly that helicopter (1 minut) încărcat de bureaulamp123, http://www.youtube.com/watch?v=6AOpomu9V6Q

Vizionare plăcută!


