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NLP Kimler İçindir, 
Ne Kazandırır? 

N LP; Neouro Ungust1k 
Programtng; 

Beytn dtlllnl program
lama,yaptı'tmız her 
davranışın ve dOşOnce
ntn sinir ststemtdtr. 
Ungust1k:S1ntr sistemi 
tçtn btr d1l,d1l olmadan 
doşonce zthlnde bann
maz. 
Programlama:davra
nışlanmızla 1lgtl1 b1r 
sOreçttr. 
Neouro N 
Llngust1k L Si-
nir 011 Programlama 
Program1ng P 
lnsanlar deneme yanıl
ma yoluyla ORrnndlklert 
onlarcay1llann deneyt
mlnt kaıanabllmek tçtn 
gerekli 
Mot1vasyon ve perfor
mans arnrabtlmek 
StrateJtk ve etktleytd 
tletışlm kurabilmek 
K1sa snrede tyt sonuçlar 
alabilmek 
Uderl1k becerHer1nt 
anırmak 
Stresl1 b1r hayatı poılt1f 
yaşam hal1ne get1reb1l
mek 
Aile 1çt ve Ozel 1l1şk1ler1 
geUşt1rebllmek 
Kendtmtzt tanımak ve 
fart<1ndalıtım1z.1 anır
mak 
Ne kadar blUrse bilsin 
l)~enmeye açık olmak 
lşe yaramayan zihinsel 
dOşOnceler1 deRtşttrtp 
deRtştme aok olmak 
Başkalannı daha 1yı 
tanıyabilmek başarılı 
tlşk1ler kurmak 
Stzt sm1rlayan lnançla
nnm deRtştırmek tçtn 
performans sergiler ..... 

Kendtntzden Başka Htç 
Ktmseyt DeR1Şt1remez
s1ntz. 
Kaç kere başka insanları 
de?tştlrmeye çalıştıntı7 
Kaç kere başka tnsanlar 
s121 deR1şttrmeye çalış
n? 
Kendtntze şu soruyu 
sorun: 
Gerçekten yapmak tste
medlR1m btr şeyt yapar 
mıyım? 

•eaşka bır1n1 deRt şt1re
meı.s1n1.z, ancak blrtst
nın deRtşmesl lçtn b1r 
neden olab1Urslnl2." 
Etrafım11dakl tnsanları, 
canımmn 1stedlR1 btr 
şekilde de't1Şt1reb1le

ce't1mlz btrtOr sanal 
dOnyada yaşam1Yoruz. 
Gerçek dOnyada, tkl 
seçenek vardır: 

ya insanları olduRu glbt 
kabul edtn veya onlar
dan uzak durun. 
Her zaman, ba,şka 
ınsanlan deR1şt1rmentn, 
kendtmtzt de't1şt1rmek
ten daha kolay olaca~nı 
doşannroı . 
• Herkes dOnyayı de
R"tşttrmeyl d'OşOnOyor, 
ancak ktmse kend1nl 
de't1şt1rmey1 dDş'Onmn
yor.• 
•ean şeyler1n deRtşme
s1 tçtn, stztn de de'ttş
menız gerektyor. 
Ban şeyler1n tytye gtt
mesl lçtn, stzln de lytye 
gttmentz gerekiyor.• 

Kendtntz.ı de't1Şt1r1n 
başkalanm kabul edtn ••• 
Sevgt ile kalın ••• 
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