
Beyin dilinizi yeniden 
programlayın 

N 
Ip kavramını duymuş olmalısınız. 
Özellikle iş y~arnında , semi
nerlerde son 10 yıldır çok sık kul

larulıyor. Nlp Türkçesiyle beyin dilini 
programlama demektir. 

Peki bu ne anlama gelmektedir? 
Ortaya koyduğumuz her davranış ve 

düşüncenin kaynağı sinir sistemimiz
dir. Sinir sistemimizin temeli ise duyu or
ganlanmızdır. Her insan dünyayı farklı bir 
biçimde algılaro Aslında bu cümle, en 
önemli cümledir. Çürıkü iletişimde ça
tışmatan b~latan as ıl bu kavramdır. 
. Sinir sistemi Nlp'nin nöro kısmını 
açıklar. 

Duyu organlanmızla aldığımız me
sajlar beynimizin bir bölümünde dil sis
temi içinde temsil edilmekte ve dene-

yimlenınız kelime 
vi! seslerle ifade 
odilmektedır. Dil 
olmadan düşun· 
Geyi zihnirruzde 
canlandıramaz ve 
ifade edemeyiz. 

Kenm kenm· 
mizle de dil ile ile
tişim saglanz. D0-
layısıyla bir dil sistemine ihtiyaomız 
vardır. 

Bu Nlp'nin linguistik kısmını açıklar. 
Zihnimiz aynen bır bilgisayar gıbi 

programlarunıştır. Her davraruş bir tur 
yapı ve kalıp içinde oluşmalctadır. Ko
nuşuyoruz, düşünüyoruz, anlıyoruz ve or· 
taya sonuçlar koyuyoruz. 

Bunların hepsi bir program dahilinde 
olmaktadır. 

Aynen bir bilgisayar programı gibi, 
doğduğumuz andan itibaren hepimiz, 
.yeni girdilerle 'yazılırn'ıınızı destekliyoruz. 

Her birimizin progranu biricik ve ken· 
mne has. 

Ancak bu girdileri programlarnayı bi
linçaltı süreçlerle yaptığırruz için , hatalı 
ve gereksiz girdilerin ne yazık ki farkına 
varamıyoruz. Zihnimiz ,bedenimiz,ru
humuz birlikte inançlarunızı, inançlan
mız düşüncelerimizi, düşiıncelerimiz de 
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JUŞUIl<t!' 
ıeri etkiler fı.ııksel ıÇ uyumumuz ıyı) 
bedenımız ıyıdir Zihınsei ıÇ uyumumuz 
ıyiyse. iç huzurumuz ıyıdır Dunyayı ken' 
dı ruh halimizi yansıtaak ~de du· 
zerılenz. Iç çatışmalM dıştıkilerı yaratır. 

Nlp ~kalanna d~ kendimıze oian
lan hissetmemizi ister. 

Nlp davraruş esnekliği ıster Isterlığı
nizı elde edene kadar yaptıklannm d ... 
ğiştirmenizi ıster. 

Nlp sorurılann oluşumu ve nederıle
ri hakkında neler soyluyor? 

Her insan farklı ortamlarda buyuduğU 
ve farklı etkilere maruz kaldığına gbre, he
pimizin olaylara tepkileri farklı olacak de
mektir. 

Örneğin, kimi insarılar topluluk önün' 
de konuşmaktan çok çekindikleri halde, 
kimileri bundan çok buyıık bir keyif ala
bilmektedir 

Aynı olayın birbirine zıt tepkilere yol 

ne?' dı '" rm.ak ~ nne 'ne tı> 
dı nnaktır 
~ ,Yarumw~mm 

kullanmak, sıu nd r ldu 
mektır 

Davranış esndUıgidır lstrdılclmruzı 
elde ~ lcad.ır daVrarııŞWUım _ ~ 
ğiştirmelisıruz . &şIW.ınnd.ı.n ~ 
yerine Sız harekete g~. 

Iyi hissetmenizi sa~yan davraruşl.ı 
nn bir 1istesıru çıkann . Baş ~ 
bır sorun olduğunda ıyı hıssenıguuz an 
daki davraruşlannızı uyguWnııya sokun 
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