
NLP ile 
yaşamımızı 

anlamlandırmak 
, , O ,abah g!lne başlaılc<ın her zamonkl 

gibi huzurlu, umuılu ve muduydum ama 
so.ııı 9.50 oldujjıında, 'Ben Blr on Ona, ... 

Qwenmeliyim!' diye teleFona Sl.lrılaaı~ımdaın 
hiç haberim yoktu .. ." işte bu benim, yeni bir• 
şey ~nme zzırnon ım geldl~irıd<,, kereler
ce ya.şııdı~m bir durumdur. Biryerlerde oku
du~ y,ı do duydujjıım, h.otto o on için hiç 

llgilenmed~m bir 
kavram. hiç mi hiç 
belılemedl!llm b~ 
.. anHdzı hayzıılımın 
ortasınz.ı oturuverir. 
2008'de. NLP1de 
oldujjıı gibi. 

Nöm-Unguls
tllc Pmgramlamo; 
her iM.anda me\ol· 

cul olan h.atırlamaı , 
unutma, ~enme:, 
dtjjerlendinme, ,,,._ 
vir etme, algtlama, 

tepki verme, dilıenteme, molivasyon gibi 
nitelikleri, belirli bir zıımaı; d~ıusunda. 
:!lstı?mte;ştire.n ni4:!todolojlk blr modelleme
dit. '"Nö.-o .. , d0$0nmemize ya dzıı i!ılgılaı'\'\.a
m1221ı, yani ~ blr davran1$ın te:melinl 
o1U$tura.n beyinsel sOr~ ve sini1 sistemi
ne y21ıpılan bir g&nderma:llr. '"Llngul$lik~, 
sötdl~yle. onlay~ımı,ı eıklleyen ve il<ti
$lmln ç~nun da.yal ı oldu~ dikel model
ler kostedilir. Çünkil, dil olmodon, bilinç-
li düştlnceyl zihinde canland,rmok zordur; 
kendimb:le ne k8dın $jk konu$llr, ögaı verir 
yzı dtı azarlMz. blr dilş.Onün lütfen? 

DOŞONCELERIDOZENLEME 
•Programlomo" söztil~yle ise, dov

ranlSta ve sonuçıa an:u edilen d~~i.kllkle-
ri gerç.eklesti:rmek için, duygular ve inançlar 
dahli olmak üzere, d[lşüncelerimizi dClzenle
me ve programlama biçimimiz kastedilir. (Bu 
konuda; Rlehard Bandler. John Grinder, 
lan Mc.Dt:rmont , Ha.n,s MOhJbauer gibi 
yazaırlann kitaplannı okumanızı tavsiye edi• 
yorum . Ola ki bir kursa gitmeniz de ıort d~II. 
yeter kl isı,yln. o,asnnn w okuyun, ı.ındlniz 
de çok şey yopablllr>lniz. 1 

NIP. 1970' tı yularda Kalifomiya'da. Rlc
hard Bondler ve John Grinder'in muhlesem 
göıl,mleri sonucu oıtııyo çıkmıs bir zihin kul
lanma kılawzudur. Bu iklli , bazı in.san\ann 
neden etkili ve ba5arılı oldua,..tnu merak ede
rek yola koyulmuşlar . .. Acollba, birbi:riode.n 
.ayrı lci.şilik y•p151na 5,ahip, insanlarda 
değitlm ya_rahııbllen , ilet.işim dehaşı bu 
lnsşnl•nn orl:.ak öıell ilderi neydi , bu 
ö~elUkler ögı-enllebi l iı- , ôğretilebiliJ ve 
tekraı- edilebilir ml~dl? " diye sorarak. bol 
bol gözlem yop,p, dinleyerek ve sürekli haşa
n yaratan dil kalıplarını ayırt ederek isimkm• 
dirmiş, sonra do kendileri bu kalıplan model
leyerek kullanmıslar. 

HAYATIM DECIŞMEYE BAŞLAOI 
Aslındo NLP'de ~ndiklerimi hoyatım

da gerçekıen uygulamay,ı ba$lamam belli 
bir zaman aldı ama sonras.ında hbyb1ım çok 
daha olumlu bir yönde d~iımeye balla· 
dı {ve bu de!ll~m yakın çevreme de bulaştı). 
0-inkO, insanın bakı$ aı;ı.-sı ~!$tikçe olaylan 
yönlendirme tarzı da de!ll~yor y,ı da Ö\)ı'On
dl9l "Ve uygulad~ ı şeyli?rl ba.şkalanna an.laı

madan duramıyor yani NLP'nin buy0$0-
ne kbpıklıkça , ya$amıınız hi?lıfıfliyor ,ıe ~f 
son.uçlar J.u?ndiliginden gelmeye başlıyorlbr. 

Aynca NLP, öOrenme si.ltec:ini hızl~ıın
dtnp, 1$ ve &el yi!ıı.$?1m ı nızda yapıo ilişki
ler kurmanıt.a yardımcı oluyor. Baki$ açınız 
gen.işledi~ için., başzı.nlannıuı yeni ba$,a
nlor ekleyip, kolay, hızlı ve dajrulonobl-
lir sonuçlotıı çok doho koloy ulaşabiliyor
sunuz.. Çünkü NLP, ıor İl\$t.ıın , kötü insan 
zıynmı olmaksızın herkesle, her yerde ileli
şlm kurma imkanı yarzıtıyor . 

MÜKEMMEL BiR ARAÇ! 
Onemll olan. bizi ~kıntıya sokan ıeyle

rin neler oldugunu bulmamızdır. işte NIP 
uzman,ın1n. yaptı~ da budur; kl$ıyi sıkınhya 
sokan, kişiyi sınırland ı ran. dQ:şO.nce , dhvratıış 
ya do lnançlan hı>lı ııe eiklll bir şeklide dej)is
tirme.k ıçin teknikler gel1$UM'lek .. . Unutma
yın ki davranrşlan en esnek olan kişi , en fazla 
etkiye Sı11hlp ol2tındır ve sahip olun.an esnek
ilk miktaın; denenmemiş olan ı , ye.ni cevaplan 
ve straiejileri deneme lst~l lle d~dan llgl
lldlr. NL.P uzınanlan "havarınızd.akl basa
rı~ı.ı:hldannı2 ıın size: ka.ı:andınnı f oldu
ğu bilgileri , nasıl kM ln re.çeh!:ler ola.rıı.k 
kulla.nabllece§lıılzl NLP aracılığıyla 
gôre.billyonunu.z, eğer bl.r şeyin niçln 
işe yaı-aınad ı~ım tam ola.tak billrsıı!:nlı , 
değlıştirllmul gere.ke.n $ıı!.yin ne oldu
ğu konusunda da OnemH bir bilgl e.lde 
e.tmi.s olııdunuz" diyorlaır. 

Yani 56z1ln Ö?Ö; zihinsel veya duygusal 
alandaki yeten.eklerinizi geliştirmek isliyor
:s&n12, mtlM!'mmel araçlardan biridir NLP .. . 
Benden söyl•me<l ! 
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