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Kişisel gelı~im Uzenne eğilımler aldığımda sadece fizıksel vı
ruslenn değıl, psıkoloıık vıruslenn de olduğunu oğrendım Bu 
vıruslere nasıl maruz kaldığımızla ılgılı yaptığım çolı~molar ve 
ald ığım eğretiler, ebeveynlerimızın buna sebep olduğunu 
gosterdı 
Anne-babalarımız kendı ebeveynlennden oldıklon öğretıyle 

çocuklarını yet ı~tıriyor. Onlar, otolarından gelen psıkoloıık vi
ruslerı kesın doğrular olarak bılmeden çocuklarına aktarıyor
lar Bunu do onlara, nasihaılarla, ıavsıyelerle yapıyorlar 
Negatıf soylemlerde bulunarak bılmeden, on ların do kendılerı 
gıbi bır dunyo mcx:Jelıne sahıp olmalarına sebep oluyorlar. 
Oğrenılmış çoresızlık, zıhniyetlerdeki yokluk bı lincı, atalardan 
çocuklarımıza kadar eıkı etmekte ve onlar do bu öğretilen 
gerçeklık olarak yo~omoktadırlor. 
Dunyonın en ıyı bılgısoyon olduğunuzu duşunun, her ışlemı 

kısa surede yapan super bır bılgısayar Ancak o bılgısoyoro 
bır vırüs gırdiğinde işlemler yavaşlar, zor zor i~lem gorur Bu 
bılgısoyarın kotu olmasından değıl, ıçine virus gırmesınden 
kaynaklanır l~te, çocuklarımızda bu super bılgısoyorlor gıbi 
ancak oılelerının otolarından gelen zehirlı du~unce vıruslerini 
ekmeleri sonucu çalışamaz oluyorlar 

Anne ve baba çocuğuna , "sen bılmezsın, anlamazsın, yapa
mazsın, sen daha çocuksun aklın ermez" gıbı psikolopk vırus
lerle zıhınlerıni dolduruyorlar ve onlardan geleceğın parlak 
yetışkınleri olarak toplumda soz sohıbı olmalarını beklıyorlor 
oma bılmeden çocukla rını embesil holıne getırıyorlor Bu ço
cuklar yaşça buyuyor oma kafa olarak buyuyemedıklerınden 
yetışkın çocuk olarak devam edıyorlor hayatlarına Bırçoklorı 
depresyona gınyor ve hayal amaçlan kalmadığından bır bitkı 
gıb ı yo~ıyorlor 

insanlar küçukken nasıl psıkolojik vırusler aldılarsa tüm ha
yolları o doğrultuda gıtmeye devam edıyor Bu kışılerın ıçlenn
dekı vırus lemızlenmeden onlardan başarılı bır bırey olmaları
nı beklemek buyuk bır hayaldir Her vırllste olduğu gıbı psıko
lojk vıruslerden kurtulmanın do yolu bır ontıvirustur Psıkoloıık 
vırüslenn ontıvırüsu de bılınçolııno etkı eden çalışmalardır 

Psikolopk vırusler, fizıksel viruslen besler ve çoğaltı r Bu se
beple siz ve sevdıklerıniz bu viruslerden kurtulup hayatı dolu 
dolu yoşoyobilırsinız. Nasıl mı2 işle bu sorunun cevabını Nlp 
venyor Nlp ıeknıklen bıze bakı~ açımızı ve bılınçaltımızdokı 
olumsuz ı nonç kalıplarımızı değı~tirmemızı sağlıyor Sız de Nlp 
olmaya karar verdığınizde, bunun nasıl gerçekle~mek1e oldu
ğunu yapacağınız uygulamalarla gorebileceksınız Nlp bıze 
nasıl sorusunun cevabını verır Ve der kı , •~le böyle Nlp, teo
nk olarak anlotılobılır ancak gerçekten bu teknıklerı yo~amok 
gerekir Hayatınıza s ı hırlı bır değnek deymı~ gıbı anında duy
gu ve duşuncelennızde değişım olmaya boşlar ve hayalı dıle
dığınız bır kı~ı olarak yaşamaya devam edersınız 
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