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NEHiR ve BiLGi 
Bilge ile genç arkadaşı, akarsuyun ba§ında oturdular. Su §ırıl §ınl akarkcn, delikanlı bilgeye 

her" §eyi bilip bilm ediğini ~ordu. Rilge adam gülümsedi \'e delikanlıya "Gd de ~LI akıp giden su
ya bak ll dedi, lI~ereye gidiyor hili)'or musunr" Delikanlı "Ha} ı r" dedi. Bilge, yeniden :iotdu: 
"Eğtr nehir bo)'unca takip Cdl'bilirscn öğrenirsin, değil mi?" De likanlı bu kez onayladı. Sonra 
sözü yeniden bilge ald ı: "Bilginin hali de böyledir. Hepsini kapsanıan mümkün olmaZı çünkü 
nehrin sürekli akması gibi bi lgi akarsuyu da hiç durmadan akar. Sen ne bdarına yeti~ebiı i rsen o 
kadarını alırsın. Önemli olan ise, işine yarayan bilgiyi öğrenmektir. Bu da tıpkı nehri takip etti
ğinde sonunu bulabildiğin gibi, öğn:ndiklerini takip ctmcnle gerçekleşir. Tüm nehirler gibi tüm 
bilgller de kendi hazinesinden akar." 

Bilinçalb 
ne işe yarar? 

Kişisel ge\i§im ve NLP uzmanlaruun sık
ça bahsettikleri bir ıerim var: "bilinçaltı" 
Bunun tam olarıık ne anlama geldiğini ve 
ne i§e yaradıgıru bilmek istiyorum. 

Bilinçaltı, eskiden beri kendisinden söz 
edilen ve farklı yorumlarla açıklanan bir 

olgudur. Yani kiş i sel gel i şim teknikleri sis
temleşıneden, ı':LP ortaya çıkınadan önce 
de bilin,alu kavmmı biliniyordu. Bilinçal
tım, otomatiğe bağlanmı§ davranı § larıml

ıı, duygu ve eğilimlerimiıi koordine eden) 
içimizdeki bir mcrkcz olardk tanımla}'abi

liriz. insa n bazı davranışlarını bilerek ve 
isteyerek gerçekleştirirken, bir çoğunu da 
farkında olmadan hayata geçirir. Mesela, 

nefret ettiğiniz bir insanı görd iiğii-

Sosyal Cesaret Tekniği 

Önemlı bulduğunuz köşe yazarla· 
rı ve yetkililere e·posta gönderin . 

• Konuşmacıya soru sormak ama· 
cıyla özellikle birkaç konferansa gidin. 
Konuşmacıya yakın oturun ve kendisi 
ne mutlaka soru sorun. 

Her gün hiç tanımadığınız en az bir 
insanı mutlu edecek bir şeyler yapın . 

nüzdc otoımıtik olardk bu nefret duygusu

nu ya§ar, ka§larıl1lZ1 çatars ını z. Kendi ken

dinize !I.Ben bu in sa nı sevınediğime göre 
§imdi ka~hırımı ~atmalı}'ı mıı demezsİniz . 

Bunun gibi, hayatım ı z ı kaplayan birçok 
tepki ve davralUşımızda bilinçaltımızın et

kisi alUnda "luruz. Aksi halde, her tepki
mizi üzerinde dü§üııüp karar vererek 

oluştursaydık hayat ,ekilmez olurdu. 

Bilinçalbnın 

esiri miyim? 
Ben mi bilinçaltınu kontrol ediyorum, 
yoksa bilinçaltım mı beni? Eğer davranış 

lanmın bir kısmı otomatiğe bağlannu§sa, o 
zaman onlar üzerinde söz sahibi değilim 
demektir. Doğru mu? 

Davranışlarım ı zın çoğu nun bili nçaltı et
kisiyle oluştuğu doğru; ancak bu, bilin,al
tının esirİ oldubTtIllUZ an l amıııa gelmiyor. 
Çünkü bilinçaltı, yaşad ı kl arınıız l a, bilinçli 
kararlanmızın bİr sonucu olarak şimdiki 
halini aldı. Yani bize yaban cı değil. Doğ

duğuınuzdal1 itibaren baz ı davranışlarda 

bulunduk, bunlarla ilgili karşılık.lar (ödül 
veya ecza) aldık ve süreç içi nde bunla rı 

davranışlarla eşleştirdik. 

Bu eşkşıneler tekrarlandıkça, bilin,alu
mızda yer etti. Böylccc) hil i nçaltım ı zdaki 

öğrenme l er bilinçli davranışl ar sonucu 

olu ştu. Bu demektir ki, bilinçli davranış
larınızı tekrarlı olarak uzun süre deği şti

rirsek, bilinçaltının tcpki~ini de deği şti re

biliriz. Bunun dışında da, bilinçaltıyl a ile
tişim kurarak otomatik tepki ve eğilim ler

de değişim oluşturmak için birçok teknik 
vardır. 

Bilinçaltına 

girilir mi? 
Bazı tekni.klerle bilinçaltına girildiği, için
de varolaıılann çözüldüğü ve gerekirse ıe
ınizlendiği. söyleniyor. Bilinçaltına girmek 
ne demek, eğer müınküııse nasıl yapılır? 

'Bil inçaluna girmek' ifadesinin doğrusu, 
'bilinçalnl'la iletişim kurmak'tı r. Aslında 

bu da, bi l i n çalt ı n ı daha yüksek bir algıla

ma düzeyine u laştırmak demektir. Bilincİ

m İ zııı sürekli aynı açıklıkta olmaması gibi, 

bil i n çal tım ı z da her zaman aynı açıklıkta 
olmaz. Bilinçaltının öğrenmeye daha açık 
olduğu zamanlar; yoğun duygusa llık yaşa

dığı n ı z veya bedensel ve zihinsel olarak 
gevşek olduğunuz zaman lardır. Bu gev§e
me durumu kontrollü olarak sağlandığın 

da "trans" denen geçiş haline ulaşılır. Tran
stayken bilinçaltınız telkin almaya daha 
açık ve öğrenıııeye daha ya tlandır. Transın 

da farklı düzeyleri vardır. Derin bir transta 
bilinçalundaki bazı inanç ve bilgilere ula
ıılabildiği, araştı rmala rla tespit edil miştir. 

Aynca, bazı deneyimlerimizin izleri de bi
l i nçaltındadır. "İçine atman olarak bilinen 

birtakırn du rumlarda insan, içsel olarak 

tatmİn olmadığı bazı olayların üzerini Ör
terek bu deneyimleri bilin ,alanın derinlik
lerine atar. Bili nçaltında temizl ik yapıl ma

sının anlamı ise, kayıtlı ve çöıümleneme

miş bu deneyimlerin tekrar hatırl anarak 

transta çözüme kavu§turul ınasıdı r. 

ız de, kişisel ge l~ ımle ı lgili sorutanmzia sıkça sorulan 
rular'a. bild'Oiniz 'lginç tekniklerle '<:ıyın gel ışım egzersi

i'ne ve fı k, rlerinızle 'bılge Ile delikanlı'ya katkıda buluna· 
iHrsiniz. lIe tişım ~ alpkent@yak.;:a~za:;;.c:::o::;m~.,,;.... __ _ 



NLP ACADEMY TURKEY
NLP Eğitim & Araştırma Enstitüsü

SİTE HARİTASI

NLP
HAKKINDA

NLP NEDİR?

NLP NASIL ÖĞRENİLİR?

NLP LİNKLERİ

NLP ARŞİVİ

NLP
EĞİTİMİ

SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

KURUMSAL  EĞİTİMLER

NLP EĞİTİM TAKVİMİ

NLP EĞİTİM ÜCRETLERİ

ÖN KAYIT FORMU

ÜCRETSİZ
NLP

NLP e-POSTA EĞİTİMİ

NLP TANIŞMA WEBİNARI

NLP GELİŞİM ÇEMBERİ

GÜNCEL
NLP

NLP DUYURULARI

EĞİTİM PROGRAMI

NLP HABERLERİ

NLP MAKALE

NLP
ARŞİVİ

NLP BASIN ARŞİVİ

NLP BİLİM ARŞİVİ

NLP TEZ ARŞİVİ

NLP
AKADEMİ

NLPAT HAKKINDA

BİREYSEL NLP SEANS

FOTOĞRAF GALERİSİ

İLETİŞİM

ANASAYFAYA DÖN

TIKLANABİLİR
SİTE HARİTASI

https://nlpat.com/nlp-nedir.html
https://nlpat.com/nlp-nasil.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/kurumsal-nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-egitim-takvimi.html
https://nlpat.com/nlp-ucretleri.html
https://nlpat.com/nlpegitimi-onkayit.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-seminer.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-gelisim.html
https://nlpat.com/nlp-duyurular.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-haber.html
https://nlpat.com/nlp-makaleler.html
https://nlpat.com/basinda-nlp.html
https://nlpat.com/nlp-bilimsel-arastirma.html
https://nlpat.com/nlp-tez.html
https://nlpat.com/nlpacademyturkey.html
https://nlpat.com/nlp-seans.html
https://nlpat.com/nlp-fotograflari.html
https://nlpat.com/nlp-iletisim.html
https://nlpat.com/
https://nlpat.com/nlp-linkleri.html
https://nlpat.com/nlp-arsivi.html



