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NLP(Noro-Liııgwstik Programlam1) Kişisel 
mükemmelliğin s.1mu ve bilimi. Beyinkulbnm1 
kılavuzu. 

"Iyi yaptığım bir ~yin:ıs.ıl y:ıp.ıyorum?" . 
"N:ıs.ıl d~a iyi y:ıf(lbilirim". uBnş..1.n\ı gördüğiim. 
örnek ins.,n gördüğüm, hayran olduğum kişilerin 
becerileıini n..'lsı l kız:ınnbilirim'!' türü soru kırın , 
NLP ile cevabını buluruz. 

NLP 'ile düşünme biçimimiz, deneyim ve 
eylemlerimizin kontrol edildiğizihiıırel süreçlere 
od..1.k.brıır . Motivasyonlaı:ı, y.t§-.1nmışl.ıklam 
o::l:ık.hIL,ıak.d:ıvıaruşh sonuçlan..111 düşünce , duygu 
ve inançları §dcillendiımeye çalışır. Kendimizle 
obn iletişimimiz temel :ılınır. 

NLP ile, neye s:ıhipolmık, neolm,k 

istediğimize cbyanarak.ne yapoc:ığımızı seçebilııiz. 
NLP ile,kendi düşünce süreçleıimizidaha iyi 

anbyarak, alışk.anlığ;ı d1yalıçoğu bilinçsiz olan 
davrruıışlarımızı kontro I a !una almayı öğıenebilıı', 
ulaş.ılı.mu gördüğünüz hedeflerin 
gerçekleşebileceğini görürüz. 

NLP VARSAYIMLARI 
l)Her dwrruıış.ın alund1 olumlu bir niyet yatar: 

D:ıvı:ınış.ı gerçekleştiren kişinin o d:ıvı:ıruş..1 ne 
anbm yüklediği, hangi "ihtiyaç"ının karşılandığını 
bilmemiz gerekir. 

2)Kuımu ş olduğumuz iletişimin an lamı, 
k..ırşıdruı ald ığımız yarutt:ı gizlidir. Ne 
söylediğiniıden çak.ne ruıbdığıru anhmaya ç:ı lışın 

3)6sne.klk gösteımeyen d:uuşn.1n, d:,ruş..,ncb 
dirençle karşılaşır : Esneklik.kontrol s..1ğbm.,d..1 
önemlidir. 

4)Haril'1 arazinin kendisi değildir: her kişinin 
hayat'1 ilişcin lxıkışaçısıfaı:k.lıobbilir. lhzıobybra 
gülüp geç~nlerin yanında b:ızıbrının, aşın tepkisi 
göz !enir. lns.."lllbrın bakış açıb n onların araziyi 
1'1rumbm1brında yol h.1ritabrınıo rl'1ya koyar. 
Herkesin h.1ri1'1sıkendiöznel gerçekliğidir. Gerçek 
dün yayı yansıtrmz. 

5) Kişi elinde bulunruı seçenekler içeı:siııden 
kendisi için en uygun olduğunu seçer: Yaş.mıcbki 
tüm tercih ve vazgeçişler.imiz k..,naatlerimize en 
uygunohnlarıdır. Bizimiçiııeniyiolruıgörecelidir . 

6)Nek.,dar çok tercih imbrumız vars.1, o 
kadar iyi: İns.,nhrın seçenekimk..,nhnçoğaldik.ç:ı, 
içinde bulunduk.laı-ı duygu durumlarını kontrol 
ş..1nsbn artır 

?)Bir şey istediğin sonucu vermiyorsa lxışk.a 
bir şey dene : D.ıvranışhıımııı:b kiemek.liğin sonuca 
ubşım_d1 önemli yeri vardır. , 

8)Iletişimde hat'1 yak.tur s:ıdecegeri bildiıınıler 
vaıd,· : Geri bildirimleı; ve ıilen değil , alman mes.1jın 
sonucudur 

9) Ins.1nbrdeğiıebilmek için ihtiyaç duyduğu 
tümk..ıynaklaı:ı kendi içinde s:ıhiptir: Tüm ins:ın hıın 
pot:ınsiyellerionbn hedefu götürecek. onbrın 
engellerini aşrmbrını s.1ğlayacakgüçtedir. 
İns..1nbrınkendi.ı;x,cnsiyellerinin fıı:kına wırrn,sı, 
enge I hrinin bilme.ine eı:işmesi, değişme kon usunda 
önem arz eder. 

HEDER..ERIMIZ. 
NEREYE GİITİÖİMİZİ BİLMİYORSAK, 

HER YOL BİZİ ORA YA GÖTÜRÜR. 
l )Hedef, Olumlu biçimde if.ıde edilmeli 

Odık.hndığımız yer geıçeğimiz olur. Soı:un ocbklı 
yakbşım, hedefe ubı;m1d1 zorluk nedenidir. 

2)HedefDenetim Altıncb O lm1!ıdır : Hedefe 
giden yol lxışbbıının denetimi ve iııisiyatifmde 
olm~sı, zam1n ve enerji k.aybmo neden obc:ık.t.ır . 

3)Hedef, uygun büyük.lükıe olrmb:lı· : Hedefın 
küçük tunılnnsı motivasyon azalnnsına, Çcik. büyük 
hedeflerin yarat'1c:ığı ümitsizlik.kıygı ve özgü ven 
sorunu yine motivasyonk.aybın.1 neden ohcakor. 

4)Hedef, romutve det'1ylı 1'1nımhnrmlı : "Mutlu, 
ooş.1nlı ve vaı·lık.lı o im.ık istiyorum" bir hedef 
değildir. Kiminle mutlu ohcağım. Hangi alanda, 
hangiöl;:ülerde lxış.1nlıohc:ığım. Vaı·Jık.lı o hn.ıkl'1n 
kıstetriğimiz nedir, ne_~rimizolurs..1 varlıklı 
hissedeceğizkendimi . O!çülerimizin,kriterlerimizin 
det'1y lı b~-!,'ekilde orl'1ya konu lnnsı gerekir. 

5)Hedefımizhayatnnızmdiğeralanlaııyb uyum 
içerisinde olrmlı : çevıemiz, yeteneklerimiz, 
in.1nç laı·ımız ve kimliğimize uygun düşmelidir. 

SONUCLARA ULASMAK 
II..K ADIMINIZI ATlN: Beln·leııen Hedefler, 

Eiy leme geçmeyi geıek.tifr. Ilk. adım, telefon 
görüşmesi, bilgiye ubşm , ara~nna, hare.keti.iliği 
lxışbt'1c:aktır. Bir şeyler yapın, aun ilk.adımlaı·ınızı 
gerisi gelecek.tir. 

FARKINDALIÖINJZI ARTTIRIN: 
Bulunduğumuz yer ile hedeflenen yer aı:ısındıki 
f.ı.rk.ın önce zihnimiıde, sonra geıçeklıkte k.1patın1 
ı,sınsıruzm test edihneb::tir. Nelerimsıl yapabildiğimiz 
ve yapmmuz gerektiğikonusunda fikir jimnastiği 
fuydalıobcakıır. 

EiSNEiK OLUN: Hedeften gözünüzü 
ayıım1cbn, hedefe giden yolda esneklikler, 
yapuk.larınızın değiştirilmesi geıekeceğine hazır 
olm.1lısınız . Eitlci sl'1nd11t bilgelikte, ''Dene, dene 
bir daha dene" dir. NLP ise; "BaşL,ngıçta 
lxı.ş..'11:un.ıyor::an , fuıklı yo l l'1l· dene, emek.ol " dul". u 

Sorunbra neden olduğunuz l:xık.ış aç1L'11·1 s::, ı:un lan 
çözemez. Her zam,n hep yapuğınız şeyi yaparak, 
faı·klı sonuç beklemeyin. " 

Değişim çoğu kişinin çekind iği kişisel ri,k 
alrrnyı geıek.tirebilir. _ 

BAŞARISIZI...lK KORKUSU : Iyi bildiğimiz 
kendimizi ralnt hissettiğimiz alanın dJ~ı 
çık.uğınu,dakoıku duygusu yaı,sımbilir. M1nuk.lı 
ve iyi çizildiğine inruım1dığımız değişimleıe direnç 
gösterilir. NLP bu ncik.!'1da değişmenin alt yapısını 
s..1ğJ:ıy311 düşünce biçimlerinin oluşn.ıru lm1sında 
devreyegner. 
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