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NLP (Natural Language Proçessing), 
bireyin istediklerini elde etmesine imkan 
veren düşünce, uygulama ve davranış 
tarzına deniyor. Bu yaklaşım, gitgide 
tıpta daha. çok uygulama buluyor 

cinradan oluşan birçok 

S _hastalık aslında bizimse
çimimiz. Yaşam tarzımızı 
değiştirerek ve strese 
karşı yaklaşımımızı dü

zenleyerek yaşımıza yıllar katabi
leceğimiz biliniyor. Mani 
olamadığımız bazı yaşam tarzı 
hatalarımız; hastalıklarla ilgili 
risklerimizi artırıyor, yaşaİn 
süremizi k.ısalhyor. 

İki sene önce Almanya'da 
bir NLP eğitimine katılmıştım. 
Bu sene de, insanın yaşamına 
pozitif katkılar yapan NLP dene
yimini tazelemek ve yeni gelişme
leri öğrenmek için Livcon'da, NLP 
Advan,ed Master Trainer Metin 
Çınaroğlu'nun organize. ettiği 

programlara katıldım. Yurt 
dışında katıldığım prograil}larla 

. buradakini karşılaştırınca, NLP 
konusuı,da pek çok ülkeden daha 
üstün olduğumuzu gördüm. 
Çınaroğlu'yla sağlıklı yaşam ve 
NLP ilişkisini konuştuk. Anlattık: 
larını sizler için aynen 
aktarıyorum: 

Bir yaşam bicimi 
"NLP yani Nöro Linguistik 

Programlama, yaşama baloş açıla- . 

rımızı değiştirerek farklı açılımlar 

sağlayan teknikler bütünü. Diğer 
insanları, olaylan ve durumları 
değiştiremiyoruz; tek yapabildiği
miz onlara b~ş açımızı değiştir
mek. Aynı şartlara sahip olan 
insarıların birbirlerinden farklı 
yaşayabilmelerinin temelinde , 
olan da zaten bu. Nasıl oluyor da 
aynı kaynaklara ve durumlara 
sahip iki insan bambaşka yaşam
lar sürebiliyor? NLP, aradaki bu 
farkı sıfıra indiren çok güçlü yön
temleri içinde barındıran bir 
yaşam biçimi ve tutum. 

Düşüncelerimiz duyguian
mızı, duygularımız da davranışla-

rımızı etkiliyor. NLP'nin iç temsil 
gerçeklik modeli, düşünceleri: 
mizi değişµriyor; böylece duygu
larımızı istediğimiz şekile . 
dönüştiirüyor ve böylece davra
nışlarımız bilinçli olarak belirle
diğimiz hedefleri destekleye
biliyor. Böylece alışkarılıklarımızı, 
kalıpl'lJ"11111zı d_eğiştirebiliyof, . .5,jlğ; 
lığımızı.farkında olmadan etkile" 
yen pek çok zihinsel durıiinu
muzu değiştirip, daha mutlu ve 
huzurlu yaşayab\liyoruz. · 

Hastalıkları 'biz seçiyoruz 
NLP'nin sağlığa uyarlanma

sına bakaı:sak; aslında ilginç bir 
durum var. Eskiden insarılar tü- · 
befküloz, verem, kolera, veba veı 
tifo gibi hastalıklarda,/ ölüyor
lardı. Bu hastalıklarlajlgili kendi 
seçimleri hiç rol oynamıyordu. 
Günümüzdeyşe tam tersine se
çimlerimizin sonucu.olan, kalp 
krizi, kalp-damar haştalıkları, ' 

obezite, diyabet ve daha başka ra
hatsızlıklar nedeniyle yaşam sü
remiz lasalıyor, kalitemiz · 
düşüyor. Çoğu zaman kendi yaptı
ğımız yarılışlarla bu hastalıklara 
davetiye çıkartıyorıız. · 

Bu yüzdef1 artık seçim
lerimizi yönetebilmemiz eskisin
den çok daha önemli. Eskiden 
bu denli öııemli seçimler yapmak 
zorunda değildik; çürıkü hayatın 
getirdiği seçenekler bugünkü 
kadar bol değildi. İnsanoğlu 
artık yememek, ,içmemek veya 
birtakım şeyleri yapmak ya da 
yapmamak için kendini kontrol 
etmek, programlamak zarımda. 
NLP gibi dinamik ve pratik yakla
şımlar, sağlıklı yaşanı danışmanlı
ğında da kullanıldığında, )<lşilerin 
yaşamını kolaylaştıran, yapıl
mak istenenlere ulaşılmasını 
hızlandıran bir uygulamalar 
zinciri haline geliyor." 
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