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Bugünlerde herkesin =~..,.-=,..,.,-,,= ,..,. 
konuştuğu konu NLP Baou' ERUOAR . 

Peki NLP bize neler kaza ndırır 7 

Eğe r bir şeyin gerçekleşmes i beyninizde 
bir hayal ise ya da geçmiş te 

yaşadıklarınızın sizi al - aşağı e tti ğini 

dü şünüyor iseniz, 
NLP ile ta nı şma za m a nınız geleli 
elemektir. 
Bende Mustafa Ta rha n ' ın " İ çind e ki gücü 
hisset " adlı kitabını okumaya 
baş l a dığımd a, NLP 'nin ne olduğunu ve 
insanın NLP ile neler yapabil eceğini 

keşfetmeye başladım . NLP'nin insan 
yaşa mında ne kadar önemli olduğunu , 
her meslekten, her yaşta n herkesin 
uygul a m as ı ge re ktiğini gördüm . Peki 
N L P nedir ? 
N (Nöroloj i) : Zihnimizi n düşünme siste
mi 
L (linguisti c): Zihnimizin içindeki 
dü şünce le ri dil il e ku llanma etkinliği 

P (Programlama) : Be l i rl e diğimiz hedefe 
ulaşm a k için davranı ş l a rımız ı kontrol 
a ltın a a lma ktır. 

Öğre nilmi ş korkul a rı aşma k , zihnimizde 
olu şturduğumuz tüm olumsuz fikirleri 
keneli adımıza olumlu yönele çevi rm ek. 
Çevrimizcl e birçok insa nı gözlemleyelim. 
Mutlaka bir şeyl erden ra hatsızd ır l a r. 

M es leğind en , i şi nden , ai le 
ya şantı sında n , a rkadaş l arınd a n 

ya k ı nma ktadırla r. Bi rçok şey olumsuz 
bir duvar örer beynimizde. En ufa k 
detayda günlerce tak ıl ı kalırız . ı'-I L P ile 
beyi n i nıi z i p rogr.ını!ayabilir ve olmaz 
dc ı..l if;ını ı L her ~cyı uld urnhı)" )'Önelik 

bir sisteme geçirebiliriz. NLP 'ele ki en 
büyük strateji ise şudur : " Dünya 
yüzeyinde bunu bir ki ş i bile ya pm ı ş ise 
benim de yapabilmem mümkünd ür. " 
Evet a slında bu ne kadar d oğru bir 
yaklaşımdır. Ünlü besteci Beethoven 
böyle düşünmeseydi kula kla rı hiç 
duymadan dünyanın en ünlü bestec ileri 
arasında olabilirmiydi ? Beyni 
yönetmenin en baş kuralı içindeki 
özgüve ni yakala m a ktır. Özgüven insa nın 
içindeki en büyük ko muta ndır. Peki 
özgüveni kaza nma n as ıl olm al ıdır ? 

Aslında kısa ve küçük programlamalarla 
neler ya pabileceği mize siz bile 

· inanamayacaks ını z. 
Geçmiş i unutun : Geçmişte yaşadığınız 
tüm olumsuz lukları unutun . Onla rı 

sürekli hatırlamakl a beynimizde ki tüm 
pozitif enerjiyi silersin iz. Kendi kendi
nizin güçlü bir silgisi olun ve 
beyninizdeki tüm olumsu zlu k l a rı 

tamamen silin . 
Erteleme: Sa kın kendinizi ertelemeyin . 
Yapmak i s te diğiniz şey leri mutlaka göz
den geçirip uygulamaya sokun. 
Erteledikçe onu yapabilme şevkiniz de 
kaybolacaktır. 
Karar verin : Neyi, neden istedi ğini z i 

dü şünün ve karar verin. Sad ece nas ıl 

yapabileceğinize odakl a nırsan ız 

temellerini atmış o l acaksınız . 

Olumsuz dü şünmemek : Asla olumsuz 
düşünmeyin . Beynimiz olumsu z lukla rı 

büyi'ı,erek o nları güçlendirerek bizim 
üstümüze geri çevril ecektir. 
Ne eksik : Hayatım ızda ne eksik ise ona 
odaklanın . Onu gerçekleştirıııek üzere 
enerjinizi harcayın . 

NLP hayatın bize tekrar olumlu 
dönmesini sağl aya n bir öğre t i teknigidir. 
NLP ile ilgili se ın i n e rl e re ka tılın , , itaplar 
okuyun. İ y i yönl endirilmiş ve plJ nla n ınış 
bir hayat başa rıııııı la kendisid ir. 
Ve uııutıııayalıııı ki " 13 izi, 
d l.iş üı1ee l er inıi zden başk .-1 hiçbir ~ey 
s rnı r l,ı}'a nı cız . " 
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