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 مقدمه:

 NLP  ی ریزیها حاصل برنامه اعتقاد است که افکار، رفتار، باورها، عادتها و احساسات ما،بر این

های قبلی و با روشهای باشد. یعنی هر کدام از ما براساس یادگیریقبلی انجام گرفته در ذهن می

 .کنیمهایمان حرکت میگیریم و به سمت خواستهکنیم، تصمیم میمخصوص خود به دنیا نگاه می

اشند و بها به صورت نامناسبی در ذهن ما شکل گرفته که ممکن است بسیاری از این برنامهحال آن

و و یا رپیش  از طرفی هم نیازمند یادگیری مهارتهای جدید برای مواجه شدن با بحرانها و چالشهای

 .حتی کسب موفقیتهای بیشتر باشیم

هارتها در می باشد که این م  Nlp شامل یادگیری اصول، مهارتها و تکنیکهای Nlp  آموزش

ب با نهایت باعث اصالح الگوهای غلط ذهنی و همچنین ساخت الگوهای جدید و کاربردی متناس

فته دهد که چگونه مهارتهای فرا گرشوند. ضمن اینکه ان ال پی به ما یاد مینیازهای حال حاضر ما می

رفتار و  ر،هایت با مدیریت افکاشده را تبدیل به عادتهایی دائمی در زندگی خود سازیم تا در ن

 .شیمقادر به کنترل صحیح زندگی خود با احساسات،
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بزرگترین انقالب عصر حاضر کشف این پدیده است که 

سایر  توان از طریق تغییر در الگوهای ذهنی انسان،می

 .ابعاد زندگی او را تغییر داد

 پدر روانشناسی آمریکا، این جمله معروف ویلیام جیمز،

تواند در است که می NLP بهترین توصیف در مورد علم

های مختلف، زندگی هر انسانی را دچار تغییر و جنبه

 .تحول کند

 

 

 ان ال پی چیست؟ 

NLP توان با استفاده از آنها،تمرینات و تکنیکهایی است که می ای از اصول، مهارتها،مجموعه 

هیجانات و باورهای انسانها را مورد تحلیل قرار داد و تغییرات دلخواه را در آنها به  عادتها، رفتار، افکار،

الگوهای رفتاری  های شکل گرفته در ذهن،وجود آورد. علم ان ال پی بر این باور است که برنامه ریزی

 .کنندما را تعیین می

 ان ال پی چیست؟

https://academicnlp.com/what-is-nlp/
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NLP  مخفف چیست؟ 

NLP  مخفف سه واژه Neuro Linguistic Programming  ریزی عصبی به معنای برنامه

 ورفتارها  باشد. ان ال پی در درجه اول با سیستم عصبی و ذهن کار دارد. اینکه طرز فکر،زبانی می

 .گیردمینتیجه اتفاقاتی است که در سیستم عصبی یعنی ذهن انجام  تصمیم گیریهای ما،

ان ال  شود. از نقطه نظرزبان و نحوه ارتباط از طریق زبان را نیز شامل می NLP  ضمن آنکه دانش

باشد. یعنی اینکه اتفاقات، تجربیات و رویدادهای زبان به نوعی محصول سیستم عصبی ما می پی،

 .شوندبندی می بقهچگونه در ذهن ما تفسیر و ط مختلف،

قاد است که تمامی بر این اعت  NLP شود. علمشامل برنامه ریزی نیز می NLP  عالوه بر این،

ها هستند که هایی است که در ذهنمان وجود دارد و همین برنامهحاصل برنامه رفتارها و فعالیتهای ما،

مل شوند. یعنی افراد در شرایط یکسان مانند هم عباعث بروز واکنشهای مختلف در انسانها می

 .نمایدهر کس براساس برنامه شکل گرفته ذهنی خود، رفتار میکنند و نمی

 

 

NLP کند؟چگونه عمل می 

NLP ،هیجانات و تصمیمات ما  باورها، رفتار، با کشف این موضوع که افکار

ها نماید. برخی از این برنامهاستخراج می الگوهای ذهنی را باشند،گذشته می هایریزیبرنامه حاصل

 ها و تکنیکهای شگفتباشند. سپس با استفاده از مهارتمفید و برخی دیگر ناکارآمد و غیر موثر می

کند. در نتیجه این کار باعث های منفی گذشته میهای مطلوب را جایگزین برنامهانگیز خود، برنامه

بجای رفتارها و  ات مورد نیاز ما برای داشتن یک زندگی متعادل،باورها و احساس جایگزینی رفتارها،

 .شودعادتها و باورهای غلط قبلی می

https://academicnlp.com/programmind/
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 برنامه ریزی عصبی زبانی یا برنامه ریزی عصبی کالمی؟

 کلیک کنید. لطفا برای گوش دادن به پادکست آموزشی

 

 NLP تاریخچه

ریچارد  ،Nlp گردد. بنیانگذارانمیالدی باز می ۱۹۷۰نقطه آغاز ان ال پی به اواسط دهه 

موثر در موفقیتهای فوق العاده برخی از افراد در در ابتدا و با هدف کشف عوامل  ،جان گریندر و بندلر

به مدل برداری از آنها پرداختند. از جمله این افراد برجسته، روانشناسان و  های مختلف،حوزه

 .درمانگرانی چون ویرجینیا ساتیر و میلتون اریکسون بودند

https://academicnlp.com/what-is-nlp/
https://academicnlp.com/what-is-nlp/
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Grinder
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Grinder
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 NLP مدل برداری در 

 که چگونه ایناز افراد موفق پرداخت. ایندر ابتدا به مدل برداری   NLP همانطور که گفته شد،

های چشمگیری دست ای خود به موفقیتافراد توانسته بودند در زندگی شخصی، خانوادگی و حرفه

ارزشها و به طور کلی  رفتاری، باورها، باعث شناسایی ساختارهای فکری، یابند. نتایج این مطالعات،

 .چارچوب موفقیت این نوابغ گردید

 انتقال عادی بندلر و گریندر، تصمیم گرفتند این ساختارهای شناسایی شده را به افراد پس از آن،

یجه فوق العاده نت .به نتایج مشابهی دست یابند دهند تا آنها نیز بتوانند با استفاده از همین الگوها،

 !بود

ها مانند ر زمینههای خود را در سایهمین مساله باعث شد که بندلر و گریندر تصمیم بگیرند یافته

باز هم نتایج  . دهند قرار ستفادها مورد نیز …فروش و  ورزش، سیاست، آموزش، مدیریت، ارتباطات،

 !حاصل شده حیرت آور بود

  

 NLP اساس شکل گیری تکنیکهای

ای برای معالجه بیماران خود به کار مدل برداری از فنون و روشهایی که درمانگران فوق حرفه

گردید، اما این تازه شروع کار بود. علم ان ال  NLP های پایه و اساس شکل گیری تکنیک بردند،می

پی خود را تنها به مدل سازی محدود نکرد و رفته رفته به صورت بسیار گسترده به مطالعه چگونگی 

نحوه  ،مهارتهای برقراری ارتباط موثر، تغییر الگوهای رفتاری چگونگی نفوذ بر دیگران، عملکرد ذهن،

های دیگر پرداخت و روز به روز تکنیکها، فنون و مذاکرات و بسیاری از زمینه یادگیری صحیح،

 .مهارتهای بیشتری را کشف و در اختیار عالقمندان به تغییر قرار داد
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بلکه با تغییر در  شود،ای از تمرینات و تکنیکها محدود نمیا به مجموعهتنه  NLP با این حال علم

 .های نوینی را در مسیر پیشرفت به کار گیریمای خالقانه، شیوهشود تا با روحیهفکر، باعث میروش ت

 

 NLP ماهیت کاربردی

در چارچوب  NLP ، کاربردی و عملی بودن آن است. فنون و مهارتهایNLP یکی از ویژگیهای مهم علم

محدود  NLP آموزش های همین دلیل، به .شوند که کامال جنبه عملی دارندتکنیک ها و تمرینهایی بیان می

 .باشدبه بیان و توصیف مفاهیم و اصول نیست. بلکه به دنبال چگونگی اجرای تکنیکها و مهارتها می

https://academicnlp.com/NLPLEARNING/
https://academicnlp.com/NLPLEARNING/


https://academicnlp.com 

10 

شوند. امروزه علم و به صورت عملی اجرا می NLP دوره های این فنون و تکنیکها در قالب

باشد و ، با سرعت چشمگیری در جهان در حال رشد و گسترش می(NLP) ریزی عصبی زبانیهبرنام

 .گرددافزوده می NLP هر روز به تعداد عالقمندان به تغییر و بهبود مهارتهای فردی با آموزشهای

ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی مهم در دنیا نیز از تکنیک های بسیاری از شرکت عالوه بر این،

 .کنندهای نیروی انسانی خود در سطوح مختلف، استفاده میان ال پی در جهت افزایش توانمندی
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 NLP اهداف

 :موع به دنبال رسیدن به دو هدف به صورت همزمان استجان ال پی در م

 طلوب در مقطعی خاص و دسترسی به هدفهای بلند مدت در طولرسیدن به نتیجه م

 زندگی

هداف زندگی ا، این دانش را به ابزاری موثر در رسیدن به NLP به همین دلیل روشها و فنون علم

 .کنندتبدیل می
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NLP  اصل اساسی است که به عنوان  ۶دارای

 .شوندمیستونهای ان ال پی شناخته 

 

 :NLP اصول ششگانه

 تانحاالت روحی و میزان مهارت شما،  -۱

شما مهمترین بخش در هر مرحله از تغییر با 

هستید. این شما هستید که با  NLP تکنیکهای

، مهارتهای مورد نیاز را به عنوان ابزاری سودمند در مسیر تغییر به کار NLP هایاستفاده از آموزش

، میان NLP موفقیت شما بستگی به این دارد که واقعا بخواهید با یادگیری مهارتهایگیرید. میزان می

  .ارزشها و باورهای خود تناسب بیشتری به وجود آورید اهداف،

 

 NLP پیش فرضهای  -۲

صحیح  اصول راهنمای شما در مسیر موفقیت هستند که به چگونگی نگرش NLP هایپیش فرض

د فقی هستنشوند. در واقع این پیش فرضها همان باورهای نوابغ مومنجر میدر رابطه با خود و دیگران 

ار زیادی های آن کمک بسیاز آنها الگوبرداری کرده است و به درک عمیق ما از دنیا و پدیده NLP که

 .کنندمی

 

 NLPاصول 
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 ارتباط موثر  -۳

ارتباط  انجامد،که به افزایش کیفیت یک رابطه و جلب اعتماد متقابل می NLP یکی دیگر از اصول

باعث برقراری  ها،های دیگران و نحوه احترام نسبت به این دیدگاهباشد. شناخت دیدگاهموثر می

ارتباط موثر با  .شود که به راحتی شما را تایید کنندارتباطی با دوام با آنها خواهد شد و سبب می

د و به شناخت بسیار بهتر طرفین شودر سریعترین زمان ممکن ایجاد می NLP هایاستفاده از تکنیک

 .کندنسبت به یکدیگر کمک زیادی می
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 وضعیت کنونی: در حال حاضر چه وضعیتی دارید؟ 

 خواهید به کجا برسید؟وضعیت مطلوب: می 

  وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب طراحی استراتژی: چگونه از

 برسید؟

 

 هدف  -۴

خواهید و توانایی ، مشخص کردن چیزهایی است که شما واقعا میNLP یکی از مهارتهای اصلی در

های بر پایه نتایج حاصل از فکر و عمل در وضعیت NLP .خواهندفهمیدن چیزهایی که دیگران می

کنند تا همواره در مسیری مفید و به شما کمک می NLP آموزشهای د. بنابراینباشمتفاوت می

 .سودمند قرار داشته باشید

 :گیردیک تفکر اثربخش بر پایه سه اصل زیر انجام می

 

 

 

 

https://academicnlp.com/NLPLEARNING/
https://academicnlp.com/NLPLEARNING/


https://academicnlp.com 

16 

ازخورد: چگونه متوجه شوید که آیا در حال بدست آوردن چیزی هستید که واقعا ب -5

 خواهید؟می

 هستید،خواهید. بنابراین باید به چیزی که در حال بدست آوردن آن دانید که چه میتنها شما می

کنند که بفهمید در آینده چه کاری باید انجام به شما کمک می Nlp توجه دقیق داشته باشید. اصول

 ری،واس دیداتوجه دقیق به حاست؟ و آیا بازخود شما دقیق و جامع دهید و به چه چیزی توجه کنید 

س شما، حوا. جام استای، باعث می شود کامال آگاه شوید که چه اتفاقی در حال انشنیداری و المسه

 ا اجازهآورید به شمتنها راه دستیابی به بازخورد مطلوب است. اطالعاتی که از حواس خود بدست می

 .سیر هدف خود هستید یا خیرمدهد تا بفهمید که آیا در می

 

 انعطاف پذیری -۶

ی یعنی اگر باشد. انعطاف پذیرانعطاف پذیری می یکی دیگر از اصول برنامه ریزی عصبی زبانی،

کار دیگری انجام دهید. هر چقدر استراتژیهای  دهد،کاری را که در حال انجام آن هستید جواب نمی

های تان بیشتر خواهد بود. هر چه گزینهشانس موفقیت بیشتری برای دستیابی به هدف داشته باشید،

های خود در اختیار داشته نحوه ارتباط با دیگران و دیدگاه بیشتری در مورد مدیریت حاالت روحی،

 .به نتایج بهتری دست خواهید یافت باشید،

 های هدفمند ما برای رسیدن به نتایج دلخواه،شوند که تعداد گزینهآموزشهای ان ال پی باعث می

 .بیشتر شوند

https://academicnlp.com/nlp-principles/
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، هر روز nlp چرا یادگیری مهارتهای

 گیرد؟بیشتر مورد توجه قرار می

تغییر در سبک زندگی، پیشرفت تکنولوژی، 

کمبود زمان و انرژی و دالیل بسیار زیاد دیگر، باعث 

ها و مشکالت تمایل بیشتر به حل سریع دغدغه

گردیده است. از طرفی افزایش حس رقابت برای 

همگان به دنبال روشهایی پیشرفت باعث شده تا 

 .قدرتمند برای رسیدن به اهدافشان باشند

ریزی سریع ذهن های قدرتمند، باعث برنامهای وسیع از اصول، فنون و تکنیکبا مجموعه NLP علم

هر روز  NLP شود. به همین خاطر است که استقبال از آموزشهایبه منظور ایجاد تغییرات دلخواه می

 .گرددیمافزوده  NLP هایشود و بر تعداد مراکز و موسسات آموزش دورهتر میدر سطح دنیا گسترده

  

 NLP ترین دالیل قدرتمندیاصلی

 .گذارندبر روی ضمیرناخودآگاه اثر می NLP تکنیکهای -۱

بر این اعتقاد است که تمامی افکار، باورها، رفتارها، عادتها و احساسات ما حاصل  NLP علم

 NLP باشند. براساس همین اصل، اصول، فنون و تکنیکهایمی ضمیر ناخودآگاه قبلی درهای ریزیبرنامه

 .اند که بر ضمیرناخودآگاه تاثیر بگذارندای طراحی شدهبه گونه

 NLPسه دلیل قدرتمندی 

https://academicnlp.com/unconsciousmind/
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زم را به سرعت از آنجا آغاز رود و تغییرات الاین یعنی ان ال پی مستقیما به سراغ منبع اصلی می

 .کندمی

  

 NLPکند، ضمیر ناخودآگاه را متقاعد می. 

کنم که با توجه به ، همواره بر این نکته تاکید می NLPهای تخصصی آموزشدوره در تمامی

 .تا او را متقاعد کنیم و نه سرکوبقدرتمندی ضمیرناخودآگاه، الزم است 

خیزد و به همین دلیل است که زیرا در غیر اینصورت، ناخودآگاه به مخالفت با تغییر مورد نظر ما بر می

 .گردیمحتی گاهی علیرغم کسب یک موفقیت موقتی، مجددا به ناکامیهای گذشته باز می

https://academicnlp.com/specialized-courses-nlp/
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 ضمیر ناخودآگاه تمایل به مقاومت در برابر تغییر دارد. 

رنج  وهر تغییر محسوسی از دیدگاه ذهن ناخودآگاه به معنی ورود به چالشها و تحمل درد 

نگر نیست و دوست ندارد ما در مسیر تغییر متحمل سختی شویم. زیرا ضمیرناخودآگاه آینده باشد،می

و  دهند این است که با زبان خود ناخودآگاه که همان تمریناتانجام می NLP کاری که آموزشهای

جام کند. برای همین است که تغییرات دلخواه به سرعت انهستند، ارتباط برقرار می NLP تکنیکهای

 .گیرندمی

 

 

۲NLP -پذیر است، بسیار انعطاف. 

اختیار داریم. این منابع ، همه ما منابع کافی برای تغییر را در  NLPفرضهایپیش براساس یکی از

، ما را با منابع NLP باشند. بر این اساس آموزشهایهمان اطالعات ذخیره شده در ضمیرناخودآگاه می

کنند تا براساس نیاز خود از آنها استفاده ها به ما کمک میسازند و تمامی تکنیکدرونی خود آشنا می

 .دهدرا نشان می NLP کنیم و این مساله نیز یکی دیگر از دالیل قدرتمندی

  

 انسانها از اتفاقات مختلف، تفسیرهای متفاوتی دارند. 

، این ترس برای یک نفر ممکن است ترس از حضور ”ترسممن می“گوییم: وقتی به عنوان مثال می

از  ر ترسدر یک مکان ناشناخته باشد، در دیگری ترس از صحبت در میان جمع و شاید در یکی دیگ

 . … آینده و

تواند با توجه به پذیری دارند و هرکس می، همگی قابلیت انعطافNLP فنون و روشهای قدرتمند

 .مساله خود، از آنها در جهت تغییرات سریع و دائمی استفاده نماید

https://academicnlp.com/presuppositions/
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 حل متمرکز است و نه مشکلبر روی راه ان ال پی -۳ 

وجود آمدن مشکالت توجهی  یی بهگوید: ما به چرامی NLP ریچارد بندلر یکی از بنیانگذاران

 NLP ینداریم، ما به دنبال حل مشکالت هستیم. این طرز تفکر، یکی دیگر از دالیل قدرتمند

حلهای مورد شود که بدون نیاز به کنجکاوی در مسائل گذشته افراد، تنها راهباشد، زیرا باعث میمی

 .نیاز را شناسایی نمود

 



https://academicnlp.com 

22 

، از اینکه اغلب قرار نیست توضیح خاصی در رابطه با گذشته بسیاری از مراجعین در هنگام مشاوره

کنند و جالب است بدانید که در موارد متعددی حتی بدون اینکه نیازی به خود بدهند، تعجب می

، تغییرات NLP العادهتوان با استفاده از تکنیکهای فوقصحبت در رابطه با مساله وجود داشته باشد، می

 گاه انجام دادالزم را در سطح ناخودآ

https://academicnlp.com/power-nlp/
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ای از تاکید دارد که انسان از مجموعهان ال پی 

الگوهای فکری و رفتاری تشکیل شده است و این 

کنند. فرضها تبعیت میالگوها از باورها یا همان پیش

گیرند و در فرد جای می ضمیرناخودآگاه این باورها در

گیرد و کند، تصمیم مینتیجه او براساس آنها فکر می

 .کندعمل می

  

 

 

 اند؟چگونه شکل گرفته NLP هایپیش فرض

از  NLP فرضهای ان ال پی در درجه اول از الگوهای ذهنی نوابغ موفقی که بنیانگذاران علمپیش

اد متوجه شد که این افر NLP .ا کردو رفته رفته گسترش پیدبرداری کردند، شکل گرفت آنها مدل

قع فرضها یا باورها را در خود نهادینه کرده بودند. در واای، به طور ناخودآگاه این پیشفوق حرفه

ها، کنند و در نتیجه خروجی این برنامههایی قوی هستند که بر ذهن عمل میها مانند برنامهپیشفرض

 .اوتی خواهد بودالگوهای رفتاری متف

 

 

 

 NLPپیش فرضهای 

https://academicnlp.com/unconsciousmind/
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 نیازمندیم؟ NLP چرا به پیش فرضهای

قطعا همه ما دلمان می خواهد که یک زندگی متعادل را در زمینه های مختلف تجربه کنیم. در این 

کنند که وقتی آنها را برای خود تبدیل به باور فرضهای ان ال پی مانند اصولی عمل میراستا پیش

رسیم. این بینش، دیدگاه ما را نسبت به ق به بینش صحیحی از زندگی میکنیم، همانند انسانهای موف

دهد که به تعادلی پایدار کند و سبک زندگی ما را طوری تغییر میهای آن مشخص میجهان و پدیده

و استفاده از  NLP کمک بسیار زیادی به درک و فهم NLP دست یابیم. ضمن اینکه پیش فرضهای

 .کنندالگوها و تکنیکهای آن می

  

https://academicnlp.com/NLPLEARNING/
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 :عبارتند از NLP فرضهایبرخی از مهمترین پیش

  .نقشه، سرزمین نیست -۱

 .هر رفتاری دارای منظوری مفید و مثبت است -۲

 .باید همسو باشندبرای رسیدن به هدف، ضمیرخودآگاه و ناخودآگاه  -۳

 .جود داردوحل در افراد به اندازه کافی منابع راه -۴

 .ذهن و جسم بر یکدیگر اثرگذارند -۵

 .توانیداگر کسی کاری را انجام داد، شما هم می -۶

 .پذیر باشیددر زندگی انعطاف -۷

 .شکست وجود ندارد و هر چیزی یک تجربه است -۸
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سال گذشته تاکنون و در برخورد  ۸جربیاتی که از ت

با دانشجویان و مراجعین مختلف بدست آورده ام، 

به شکل اعجاب  NLP همگی نشان می دهند که

گذارد. تغییرات سریع  انگیزی بر زندگی افراد تاثیر می

که برای هر کسی  NLP و پایدار با توجه به این اصل

راهکارهای مخصوص به خود او وجود دارد، دانش 

را تبدیل به روشی  (NLP) برنامه ریزی عصبی زبانی

قدرتمند و لذت بخش برای همه افراد خواهان تغییر 

اما من به تجربه و از بین همه تغییراتی که  .کرده است

تغییر اساسی زیر در میان افراد بسیار عمومی تر  ۴حاصل می شود، متوجه شده ام که  NLP با

 :هستند

 حال خوب  -۱

در  غوطه ور شدن چیکسنت میهالی در نظریه تاثیرگذار خود، داشتن یک حال خوب را منوط به

جریان زندگی می داند. غوطه وری یعنی برقراری نسبت مستقیم میان چالش های زندگی و مهارتهای 

حل این چالش ها. یعنی هر چقدر میزان چالش ها و مشکالت افزایش یابد، به همان اندازه باید میزان 

زندگی،  مهارتها نیز افزایش یابد تا در جریان زندگی غوطه ور شویم. یک فرد غوطه ور در جریان

متوجه گذر زمان نمی شود و با عشق و عالقه بدون احساس خستگی و روزمرگی، با زندگی خود 

دقیقا همین کار را انجام می دهد، یعنی ما را در جریان زندگی غوطه ور می  NLP .برخورد می کند

ف برویم، چون ابزارهایی را در اختیارمان قرار می دهد تا اتفاقا به سراغ چالش های مختل NLP .سازد

کامال اعتقاد دارد که بدون مواجه شدن با چالش ها، نمی توان پا را از حد یک آدم معمولی فراتر 

 .گذاشت

NLP  ما را به چه جور آدمی تبدیل می کند؟ 

https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow
https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow
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 هدفمندی  -۲

 NLP  با شناسایی الگوهای ذهنی افراد موفق مانند انیشتین، بتهوون، میلتون اریکسون، لئوناردو داوینچی

 .کنیم تجربه را هدفمندی زندگی آنها مانند بتوانیم تا آموزد می ما به را قوانینی و اصول ،…و 

 .باشد می به معنای داشتن قاطعیت و مسوولیت پذیری در جنبه های مختلف زندگی NLP هدفمندی در

بر این اعتقاد است که پیاده سازی این الگوها نیاز به زمان طوالنی، تجربه  (NLP) برنامه ریزی عصبی زبانی

زیاد و یا شکست های متعدد ندارد و می توان ذهن را به سرعت برای داشتن یک زندگی هدفمند برنامه ریزی 

  .کرد

https://academicnlp.com/what-is-nlp/
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 انعطاف پذیری  -۳

واسته ها داشتن راه حلهای مختلف و متنوع برای رسیدن به خ به معنای NLP انعطاف پذیری در

نیم کاتخاذ  بی رامی باشد. یعنی اینکه بتوانیم در شرایط و بحران های مختلف، سریعا راهکارهای مناس

کرده است که  ساله به من ثابت ۸و به سمت اهدافمان گام برداریم. جالب اینجاست که تجربیات این 

ه نیز نجگانپعطاف پذیری، خالقیت و تیزحسی یعنی استفاده حداکثری از حواس همزمان با افزایش ان

  .در افراد افزایش می یابد

 روابط با کیفیت تر  -۴

با فنون و  NLP .نفر اطرافتان خیلی باالتر نخواهید بود 5جیم ران می گوید: هیچوقت از میانگین 

تکنیک های شگفت انگیز خود به ما می آموزد که چگونه با دیگران رابطه صمیمی برقرار کنیم. اینکه 

ان داشته باشند. بارها از زب نشانه هایی چه توانند می …گفته ها، حاالت چهره، تاکیدات، نوع بیان و 

به آنها چنان قدرتی داده است که توانسته اند بسیاری از ارتباطات  NLP دانشجویانم شنیده ام که

 نامناسب خود را کنار بگذارند و ارتباطات مناسب خود را نیز بهبود بخشند. می توان اینطور گفت که

NLP  ،را انتخاب کنیمنفر افراد تاثیرگذار زندگی خود  5باعث می شود تا به شکلی هوشمندانه تر. 

 

  

https://academicnlp.com/representational-system/
https://academicnlp.com/representational-system/
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 :ان ال پی سواالت رایج

 ان ال پی برای چه چیزی خوب است؟

رفع موانع  در موارد متعددی از جمله رشد فردی، NLP  به طور کلی اصول، مهارتها و تکنیکهای

 …ی و ذهنی، ارتباطات، کسب و کار، مدیریت و رهبری، سبک زندگی، سالمت جسمانی، رشد معنو

 .کنندمی عمل موثر بسیار

نها ه آب NLP  های متعددی متصل هستند که دانشهر کدام از موارد گفته شده، خود به زیر شاخه

کنیم، مواردی مانند ترس، استرس، پردازد. به عنوان مثال وقتی از رفع موانع ذهنی صحبت میمی

 .گیرندمی جای بخش این در …دلشوره، عصبانیت و 

ارها، زنیم، مواردی چون هدفسازی، باورها، ارزشها، عادتها، رفتیا وقتی از سبک زندگی حرف می

هایی چون ارتباط شود، زیرشاخهمی ارتباطات از صحبت که هنگامی ای و شودمی شامل را …مهارتها و 

ین ری در اد دیگموثر با همسر، فرزند، دوستان و همچنین حل اختالفات و تعارضات و موارد بسیار زیا

 .گیرندشاخه قرار می

 

 

 آسان است؟ NLP آیا یادگیری

راهکار و انگیزه  نگرش، دانش،، همزمان به چهار عامل NLP از آنجاییکه در مجموعه آکادمیک

های سنی و با هر مدرک تحصیلی، به آسانی هبرای همه گرو NLP  شود، یادگیریای میتوجه ویژه

ها از پذیرد. تمرین محور بودن، مرور مباحث و نظارت بر اجرای صحیح راهکارها و تکنیکصورت می

 .ای داردکید ویژهبر روی آنها تا NLP  جمله مواردی است که مجموعه آکادمیک
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 را با کتاب خواندن یاد بگیرم؟ NLP توانمآیا می

توانند در آشنایی با اند که میبه رشته تحریر در آمده NLP  کتابهای بسیاری در زمینه دانش

از  PNL  به دلیل عمیق بودن مفاهیمموثر عمل کنند، هر چند  NLP  مفاهیم، اصول و مهارتهای

در کنار کتابهای تخصصی  PNL  های آموزشی، حضور در دورهNLP های عملییکسو و ارائه تکنیک

 .دانگیز، بسیار قویتر عمل خواهد کراین علم شگفت

 

NLP کند؟چگونه عمل می 

فرمانده اصلی  با تاثیرگذاری بر ضمیرناخودآگاه به عنوان NLP  مهارتها و فنونتمامی تکنیکها، 

ر دهای جدید و کارآمد ریزیهای منفی گذشته و جایگزینی آنها با برنامهذهن، باعث تغییر در برنامه

م به منظور رشد و پیشرفت در ، مجموعه مهارتهای الزNLP شوند. از طرفی آموزشهایذهن می

موجب  شوند که این موارد نیز با اثرگذاری بر روی ضمیرناخودآگاه،دلخواه را شامل میهای زمینه

 .گردندتغییرات سریع و پایدار در افراد می

 :ویژه پیشنهاد
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