
NLP modellemeleri ile başarı yolunda 
daha fazla seçenek sahibi olun 

e GOlfemçımN 

N oro-Unguistik Program
lama (NLP), gu,lcııık• 
ı~rd< ve nıodeUe>ı:rck, 
yoptığunız her şeyde 
mOkt-mmelliğı y•kala
mnmızu yardıma olnn 

bır mcrodoloJı yu Ju lekn1klcı burunu oLı 
rnk uıııuıtlonobilıı. Birblliın olmayan NLP, 
praLisyen uygulaın.ıcılar mrafındnn, araç 
VP ıekniklPn hrh rlı bır rnllfreduw Rore o)(• 
renih.c de, duha gcııış mılwnıyl;.ı, ins.ınlruı 
şiıııdiki lıallcrinden arzuladıkları hııle, 
şımdiki poz.ısyond;m memm pozı.syonu 
gônlrmeyi .s.ığlayun her >(:yın kullanımııu 
t\l!nıur. Eylul nyuıtlJ Tıııkiyc'yc geieı,k, 
NLP konusunda çeşıtli l'j\ııımler verecek 
olan Phıllıp llolı tngılıere, Çın, lraly.ı, ~n 
Lınk.ı, Suudı AnıbL\uuı, Hoııx Konf(, Omı
do,ıu w Malcıya ~ıbı biı çok ııll«-<l• "!lı 
timin \tlt"rt'.._ \c" koçluk )apı)vı. 1 urkı• 
yl•'c.Jc. NlJ) (jruµ wıa{uıJ,ıu duıcııJcuı.'lçk 
Lıu l'giunıJımJ~ıı biri J~ 'NlP ilfl- Bit><tnnın 
Mode!lennı..,, ,ıdını ı.~t)'Of 
Hnlı. 1970'Ierde RıchurJ B.ındlcı \c 

JoluıGrın<lcr'in.uou.ıılannk.ı:ndilc-nnc-oz; 
KU Junya moddll'tııh: y.ı d.1 ba>l.1nn.ı ıı•l
nuş \"&.' gt"lmekıt.>ol,ın durumlar yu:ı:undcn, 
farklı anlJ}ışl.ım ,..tlııp oldul<lannı. duıı)a 
scr\-·dJ~uııW kl·ıu.lı kcnJuııW! ulu>1uıdu 
gumulu goz.lt.'mll'Cfikll•rini qıyhtynr. 81 
linçJı bilgilt-ıimizin, b:ışımıza ~rlmı> r.ı da 
gtılmt>kıc olan ;&) len.len, )'dlıll.l.uı kuç.:uk 
bir kısınuwı faıkmda oldugumımı helinı 
yor lnsanl:ınn rek bir nndn !ı,--:lln11r:ı }'t"Clı 
bilgınin farkındit olchıklarıııı, luın dıx~r 
bı lgılcrııı fuıkındult!(mtıMluıı silindijtini. 
<luı umdaıı bir ,1nlam cıkamıok için gerıyt> 
k,ı.1.ın hlJgilt•n ç-.ırpım&ım11J \f.> o durumla 
ılgılı vnnlıg11nı1. sonucu da )(Cıtcllcmc yu 
µar"Jk ~crçck lınlınc doıı~turJııguıııuzu 
anJ.ıuyor. Böyll'Cc insmıl.ır hirbırlt•rı ılı~ ılr 
tişim kumrkt1n ,.,lın~. r,ırpıtm.ı vr ,tt>m·Jk-.. 

Hem iş hem de özel ya amda mutlu ve üretken olabilmek 
NLP ıle danışanlara ve uygulamacı pra· 

tısyenlere. hem iş yaşamıannda hem de 
0,81 yaşamlannda güven, ırada, motıvas
yon ve ı1ıCi güç sağlanabıldigiıi befirten 
Phıl~ Hol, özel yaşamında muttu ya da 
urelken olan lıfr çalışan ya da yOneticinln. 
ış yaşamında da mutlu ve ürelken olabıle
ceğırıi sOylOyor. Holt NLP uygulamalarıyla 
değişimi yaşayanlardan bın olarak, ulusla· 
rarası bir llebşlm şlrkehnde son der8C8 lıa· 
şarılı bir pazarlama lemsık:isınin, muşıerl 
ıoplululılarına sunum yapmak konusundaki 
korkusunu ömel( veriyor. Gerekli tüm bılgi 
ve ıeaübeye sa1ı4> olmasına ragmen. top
luluk Onılne çıkamayan bu krşıyi dinle~. 
bu yeti ıçın ılı1iyacı olan gıJven ıle surum 
yapan• kışılenn sahıp old.ıgu beceri ve 
b'IJWopı,ı, ıt1ilyd ç,ııaro~ ..... w,-,.,,0, 
Aynı zamanda. korkularından kaynaklanan 
lıziısel lıekrbleıden, tiişıırıince aklına ge
len rrıde bulantısından da kıırtulanılı. so

ğunu, artık sıırıımlardan kByıl alarak bu 
deneyimi yaşamalılan zevk alır hale geld 
ginibelırtiyoı 

Holt'un anlattığı başka iı,r Omekle ise 
ürelicl bir firmanın dlrek10rüne, hlzmeı sel<· 
töründeki riğer bir şirketten bır1eşme ve 
şirketi lıOyOterek bir d'ıger ılerleme seviye
sine taşıma teklılı getiyor Dırektör, Oretim 
seklllründeki liderlik ıaızının hızmet sektö· 
rıinde geçer6 olmadığını kısa sOrede lark 
ediyor. Değişmesi ve adapte olması, yarı 
yollar, yeni stratejiler bulması gerekıyoı. 
Ama nasıl' Yeni personelırı ve muşrerileri
nl gözlemleyerek. dınleyerek ve ogıenerek 
onlann !arklı ıtıci güçlere sahip olduğurıı, 
!arklı düşünme lıiçımleri ya da lşlenrı yap
ma ya da lızmet alma konusunda !arklı ış• 
ıı:ı ı.;-- ·.Jtô.ı,:ır.'J'.r.;r.r~ıtı
nııdekı bu yerı sıraıapleri yd da da;ıan,şla 
n gozlemleyeıek aynılarını kerdsınde de 
yenden yaratmayı lıaşanyc,. nasıl çalış

rıında surıımu gerçekleşUrıjğirıi anlabyc,. Surıımda. iradeli blçımde 
orada rurarak nasıl kendne güveni olacajı. dinleyıalere. hem soz
lu ve beden oliıi lwRanarak nasıl hr1ap edeceği. ıslenmeyen sorular 
geldıgınde. ya da bu sözcüğü urııttugunda nasıl odagını konıyaca· 
ğı Oğrebıen bu kişının bu sııre sorva. şırketın ana koroşmacısı oldu 

lıklannı anlıyor ve kerdsinde değişim yaraımaya ısteki olarak degi, 
şım yaratmayı başarıyor. Hol!. direktörün. yalnızca adapte olarak 
kerd pertormansında yerı straıe,leı lwlanmal<la kalmadıgını, aynı 
zamanda öncel<ı şırkelinde kullanılan sıraıe,lerden bazılarını bu ye· 
rıi şır1<erte de uyguladıgını dile gerınyor. 

mcl~ı y.ıpnuş uluyurl..ır. lıc.aııluuı yi.ıpuk 
larım nıodellı:yebilrnek içın hu !-ilınnıış bıl 
giyi onaya çıkannaya }'ilrctyan ·to:u:.., 
M,uı Mcxlel ve Mılwn ModeU ~ibı ar;ıçlaı 
kull,ınıldıiıııı ifade ediyor l!olı, NLP'nrn 
ın~anktra kendıle.rinde w dı~erlt<rındt· 
mükrmmellı!(ı yakalayJbılnıı:ııın yullıım ıı , 
hl'ı durwuda kt-ndi ı ult dunıntfan.ıu kont 
ıol edl'bılnıeyi, irt<anlan de~ı:;nreMnıeyı 
(kaldımhık degıl), ktndınc ~u,eıı ~•ıılu 
I0.1)1, korku \t!' fobllt:rdcn kwtulın.ıyı, t'tik 
\'e hı,lı bu biçinıde soğladığını ,wgıılu)m. 

1ş hayatında NlP ile 
başarı modellemesi 

Plulllp Holı, NIP'nın. dıger nıerodolojı
lerlt1 birllktt- kullanıldı1,tındıı up, ~ dunynsı, 
spor, oı.cl yuşmn \'t' cğıt.lın ulı.mlan ve diğer 
bıf\.t.ık ulJtıdtı guçllı hiJ .:ıraı; olduguna dik• 
k.ıı çekiyor. I> hııy.ırında, yıık.,;ck per[or
m,ın~ ı,tosıc.ren, g(JrC\'lcri l4ilnaıın1da ya 
p;ın, ,akuıli~ını kuruyan, iyi llerişım kuran, 
litlı!tlı•r. yonniciler, yı>nilıkÇ1lt1r, ungunılu
ler gılıı hır çok haı;ınlı ııt>.111111, NlJ>'yi ça 

lışanlara ya da p,rscıneı, ılhaın ,cnnck 
içın, onlara mouvasyon. kcııdınc Jc gıi· 
ven ve ro~lu snğlJmak için kull.ındık lan-
111 söyluyor "iyi ,;ntı~ yapan sarı>çının bu 
kadar ıyi na'ııl ~fl tı> yuptıgıııı, sLnıtcJ ılc ı i 
nı, na!!ı:ıl du>unduKunu, bilgiyi nasıl işle 
di8,mı ya d.ı salı) ıekniklrrini nmal uygu
ladığını modelleyebilır ve burılnrı dıJ(er• 
lenne d~ ogn:tllebılır:ı,inız" diyor "Bir 
nıu}teri Ol' alac.ıt(ına nasıl k.1rar venr, n~ 
ı..:uu..ın söılt>Şmeyı ım1.alı1mavu ıkn.ı olur, 
milştennın karar verme strat~Jıs ı nedir? 

Bunu lıılmek. ı:;leunelerin onl;ışm.ılan 
dulıu çubuk yupmn!:ını, reklfım =1.1:mcl:m
nın yeni kampanyalar ortaya çıkarması 
ru, rasanmalann yem unınler ortaya Çt· 

kannalannı sag.lar mı? Tam olilrak ne 
anyordur7 Ne zaman alacağını nereden 
bilir?" gibi bir çok sorunun cevabına 
NLP'yı kullanarak olu;;turulan strateJiler 
ile ulaşılabiliyor. Tı.im yaşamımızın. so
nuçlan başarma, hedenere enşmc cun
fuıda döndi.iğflnil ve hunların da sık sık 
görllşmeler ge rektırdiğıni dile geuren 
Hoh, NU1'mn gonlşınelerden baş.ınlı S<r 
ııuçlar ile çıkın.ı konusunda kullaııı labı 
lecek bır platform sunduğunu tmıck ı.ıe 
riyor. Harvard Uııivcrsitesi'ndc mtiz.ıke• 
re c,tıumlerindt! kullanılan, Besr Altema
tı\lC To a Negoriaıed Agreemcnt'ıun 
(BATNA), NLP reknıkleri ıle gcl~tirilmiş 
bır reknoloJı oldul(unu aıılJ.Uyor 
Phıllıp Holı. NJ.P'deki, "biri bırşeyı vapa-

~ .,. . rı 
OO\'!U'Sa}lntLı, hcılıaııgi bu işi diğ.rterıne 
kiy-,ı,,l,ı çuk d.ıh.ı b.ış.ınlı yapan hınrun, bu 
~• ıı.ıstl yapıığını bularak ,~ ya da ıııcxld 
leyerek a~ıu Sıe\l}t')'t.' ul~}l mwnkun 
kilabık'O!guıı, bu muddın ıJiserl•nn, ,1,• 
Lmı~fcı 1..Jilt~bil~t."ğini l>elimyor. M<xM
J4,.•11w sılJl."Cini, öncelikte neyın \·c ııedt•n 
nıod•Uenmesı gerekliği bilmek , dJ!ıa 
sonra 8 ·rclJ.ı nıukcnımelligi b.ıs.ır.uı hır 
kışının ya da kişılerin sırareJı~inı çık.ımıul... 
w o kişi ıle ııyum ıçem:ıne gm:rek, o k4,:ı 
nın hıı bılgı)'ı wnne ona)-ıııı SJglumak ula 
rnk açıklıyuı. "Modelleme sayesınıl•. çalı
){Utlar '-C şirketler, mükemmelhi(ı h•ı~r• 
nm. lwndlnı• güven, ıııcı guç ve hır.,ı sagln 
ma somıtı.ındn, ~uphcsiı daha ınuth1 bir iş 
gucu kmuuııyurlıu" di~n Holt, gorev Vf" 
sonu~ları baş.arm.ı yoll;.m konusunda tırtık 
seçenek ~ıhılıı oiRn w daha çuk kiu geıimı 
ış gucu ıh~ çalışanlara, )'Ôıll'linlı:> \ 'P h15Se
darlaıa k.ı,.ınç ııetiriJeıi gıbı etkilenn ~" 
konusu olduğunu anlnnyor. 
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