
 

SLUTA SPRIDA LÖGNER OCH DESTRUKTIVA RYKTEN! 

I ETC nr 52, 2012 fortsätter tidningen sprida dåliga rykten och lögner om Skandinaviska 
Ledarhögskolan i Örebro som coachutbildare och om NLP som en ”metod som föreningen 
Rädda individen, som arbetar mot hjärntvätt och sekter, kritiserar och kallar för 
manipulation” (sid. 10). Det gör mig djupt besviken på ETC och ökar dessutom min 
misstänksamhet om hur det står till med övriga texter i tidningen. Är de lika dåligt 
underbyggda? Är det också information som bygger på lögner, förtal och dåligt 
kontrollerade källor. SLH.s rektor har tidigare i ETC berättat om den s.k. ”niodagars” 
coachutbildning som i huvudsak är en distansutbildning med nio dagars 
närundervisning, en pedagogisk metod som används i många utbildningssammanhang. 
Själv har jag genomfört ett antal socionomutbildningar på distans från Örebro 
universitet, utbildningar som, på samma sätt som närutbildningarna vid universitetet, 
utgjorde 3 ½ års distansutbildning med cirka 10 dagars närundervisning per termin. 
Vad är det som gör att ETC anser sig kunna bedöma och döma ut en utbildning baserad 
på distanspedagogik? 

När det gäller Föreningen Rädda Individen, FRI, som kunskapskälla för NLP så är det 
ungefär som att använda Sverigedemokraterna som kunskapskälla för bedömningen av 
ett mångkulturellt samhälle. FRI har råkat träffa enskilda personer som upplevt någon 
som använt NLP i manipulerande syfte. Föreningen har ingen seriös kunskap om NLP. 
NLP är en psykoterapeutisk, en pedagogisk, och en kommunikationsmetod med syfte att 
stärka människors förmåga att leva ett friskt och konstruktivt liv på samma sätt som 
många andra psykoterapeutiska metoder. Det är en enormt effektiv och framgångsrik 
metod, kanske till och med en av de mest effektiva – i händerna på skickliga terapeuter 
och pedagoger. Men visst kan den användas manipulativt av maktberoende och/eller 
inkompetenta människor. Liksom psykodynamiska, kognitiva och beteendeorienterade 
metoder kan användas manipulativt och destruktivt av maktlystna, inkompetenta 
människor. Ett aktuellt och talande exempel är psykologen på Säter som använde 
psykodynamiska ”insiktstekniker” för att få Tomas Quick att återuppleva och ”minnas” 
sina ”mord”. Era antydningar kan leda till att skickliga NLP-terapeuter blir ifrågasatta 
och förlorar trovärdighet, vilket är mycket beklagligt för deras patienter. 

Jag önskar att ETC förbättrar sin journalistik och sin källkritiska förmåga inför år 2013. 
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