
, LP tekni.k:leıinde kendimizi tanıma-
ya çalı ırken bazı kriterler sunulur. 

Karakter rı:nkleri, meta programlar, temsil 
sistemleri gibi tanıma kıitıc:rleri vardır. Bw1-

lardan en önemlisi Temsil istemlerimizin 
tespitidir. ıa aclığımız dünya hakkındaki bil
gilerimizi beş duyumuzla algılar ve fark ede
riz. Bwtlar göı el, i it el, dokun al, kokıı al 
ve tatsaldu·. Koku ve tat duyumuz bir karak
ter oluşumıma destek vermez, geçicidir. 

LP'de düııyayı hangi duyumuzla tem
sil ettiğimize Tem il i temleri denir. İn
anlar görsel, işitsel ve dokunsal olarak üç 

tem il si ·temleriyle belirgin bir eki.ide 
kaydeder ve algılarlar: 

1 . Görseller 
Gördüklerini hemen hatırlarlar, ses ız 

okumayı , re imli romanları ve yazılı pos
terleri everler. En güçlü yanları gördükle
rini ve okuduklarını hatırlamaları, renk 
kullanmaları, resimlerle ve kelimelerle dü
şünmeye }'atkın yapıda olmalarıdır. Gör
düklerini unutmazlar. Pları.lı ve programlı 
olurlar. Öğren.irken hayallerinde resmi gö
rürler, hızlı okurlar. •şlerine karar verir
ken fızik·d yapı önemlidir. Giy isine ve 
temiz olmasına özen gö ·terirlcr. Gezmeyi, 
görmeyi severler. Farklı manzaralardan 
hoşlanırlar. 

2. İş itseller 
İ ittiklerini hatırlarlar. Duyarak, dinle

yerek ve konuşarak öğrenirler. Kendi ken
dilerine konuşurlar. Müziği severler. Şar
kının sözlerin i hemen öğrenirler. Melodik 
bir ses yapılan vard ır. Konuşmaları akıcı , 

canlı ve renklidir. İşittik lerini iyi hatırlar
lar. Yazarken konuşur veya esli tekrar ya
parlar. Gürültüden hemen rahatsız olurlar. 
Bir işit eli, eşinde ilk duyduğı.ı es yapısı 
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ve tonu etkilemiştir. Güzel özcükler duy
mayı everler. İ§itseJ biri, e inden kendisi
ni sevdiğini ık sık tekrarlama ııu ister. 

1üzikli ortamlardan ho~laııır. 

3. Dokunsallar 
Onların algı i temi dokunmak üzerine

dir. Duyguları önceliklidir. Dokundukla
rını hatırlayan ve yazdıklarını takip eden 
gerçekçi kimselerdir. in ana dokunur ve 
yakın dururlar. Yaşananları bütün el hatır
larlar. En önemli öğrenme ekiJJcri )'aza
rak, karalayarak, model ve deney yaparak 
öğrenmedir. İşittiklerini ve gördüklerini 
hatırlamakta zorlanırlar. Bir dokunsalı, 

eşinin ilk dokunu u etkilcıni tir. Eşine do
kunmaktan çok ho !anır. İçinden konuşur. 
Sevdiğini kolay öyleınez. İç referaıı lan 
kuvvetlidir. Kendi doğru u önceliklidir. 

Hayatın İçinden Örnekler 
eminerleriıne katı.lan Hüsniye Hanını 

yirmi üç yıllık evli. iya etle ilgileniyor. 
Seminer çalışmalarında Tem-il i temleri
ni anlatırken kendini ve e ini keşfetti. ''Ben 
işitselirn, büyük bir ihtimalle eşim dokun
sal öncelikli. Çünkü ben yirmi üı,: yıldır 

eşimin beni sevdiğini ·öylemcsiıu bekle
dim. Biliyorum, beni seviyor ama hiç di
liyle ifade etmedi." diye hayıflannuştı. Ben 
de, "Mü ait bir zamanda eşinizle tanl§tı
nr anız sevinirim." demi tim. Bir hafta o
nu beyefendi geldi. Gerçekten de dokun-
al önceliği olan bir beydi. Ona Tem il 

istemlerini kısaca aıılattım. Beyefendinin . 
dokun al, Hü niye Hanım'ın da önceliği

ıun işitsel olduğunu, dolayısıyla ürckli onay 
özcükleri beklediğini öyledim. Beyefendi 

çok ş.!§ırdı, "Ben tabii ki onu çok seviyo
rum. O benim her şe)~m." dedi. Hüsniye 
Hanım o anda çığlık atll. Birbirlerine arıl

dı.lar ve ilk defa beyefendi sözlü olarak " e
ıu seviyorum" dedi. ikisi de çok mutlııydı.ı
lar. Gözyaşları her şeyi anlatıyordu. 

İkinci örnek. iş dünya ındaıı ... A':ıkat ı 
Yıldırım Bey bır arayışın onucu seınıner
lere katılmak İstediğini öyleınişti . Bir 
avukat bürosu olduğunu, i !erinin hiç iyi 
gitmediğini, iila t:tmek üzere olduğunu 
çare iz bir şekilde dile getirmiş ve yardım 1 

i temişıi. İ tekli bir ekilde seminerlere 1 

devam etti. Öğrendiklerini hemen iç elleş
tiıiror ve hayatına geçiriyordu. Onunla ça
lışırken özgüven artışı üzerinde önemle 
durmuştum. cminuler biter bitmez al
dığı bilgileri hayatına daha luzlı geçirmeye 
başladı. Elinde bir-iki tane do yası vardı. 
"Mahkeme gününden önce hakimleri bul 
ve Temsil i temlerini ohbet ederek öğ
ren, daha onra ona göre savunmanı ya
parsın." demi tim. İlk dosya ına bakan ha
kim görseldi. Yıldırım Bey, do yanın cüm
lelerini görsel ifadeler.le kurdu \'e harika 
sonuçlar elde etti. imdi büro~unda beş 

avukat daha çahştırıyor. "Ya a ın LP ve 
özgüven!" diyor. 

onuç olarak, e ler birbirlerinin temsil 
i terıı.lı;rini bilirler e a ·ırı beklentiye gir

mezler. Aile içi iletişim düzelir. , evgileriııi 
dal1a rahat ifade ederler. Bu muhabbet et
raflanna yansır. Çocukların ifaddcri bile 
değişir. Bilindiği gibi, hiçbirimiz birbiri
mize benzemeyiz. Bizi biz yapan farklılık
lannuzdır. Evlilikte birbirimizi ernıenin 

ve kabul etmenin yolu birbirimizi tanıma 
konu unda istekli ve ürekli öğrenmeye 31 
açık olmaktan geçer. 
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