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præsenterer aut. cand.psych. Bent-Charly H. Hansen med afsæt i den psykologiske videnskabs metode en
grundig og epokegørende beskrivelse, analyse og præsentation af det teoretiske fundament for Neuro

Lingvistisk Programmering (NLP).

Baggrunden for NLPs tilblivelse, erkendelsesteori, metateori og strategiske intervention refererer konsekvent
til den traditionelle psykologis teori og metode.

Herudover vurderes og kommenteres NLPs selvforskyldte kritik såvel som den eksterne kritik rettet mod NLP
som metode.

Bogen giver en kompetent platform for forståelse af NLPs teoridannelse og lægger op til en fortsat dialog om
NLP som en værdifuld psykoterapeutisk interventionsform, hvis den præsenteres og anvendes med generel

psykologisk indsigt og respekt for de personer, der møder metoden i psykoterapien.

Bent Hansens videnskabelige arbejde indeholder en gennemgang af NLPs psykologiske metateori og
psykologiske forankring i de fire teoretiske søjler:

Eksistentialisme, strukturalisme, konstruktionisme og kybernetik.
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