
فهرست
13| مقدمه		
19| بخش	اول:	NLP	چیست؟		
22|  NLP اصول     
23|  NLP پیش فرض های     
25|      NLP چه کار می کند؟ 
27|      اکولوژی 
29|      ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه 
30|      برنامه عملی 
33| بخش	دوم:	اهداف	
34| فکر کردن در مورد اهداف 
35| چگونگی شکل گرفتن اهداف 
39| HUGGS اهداف بزرگ 
40| باورها 
41| امکان پذیر بودن 
42| توانایی 
42| شایستگی 
44| جمالت تاکیدی 
45| برنامه عملی 
47| بخش	سوم:	یادگیری	
48| سطوح یادگیری 
50| منطقه یادگیری 
51| یادگیری ساده و مولد 
53| سطوح عصب شناختی 
56| زبان سطوح عصب شناختی 
57| همسوسازی سطوح عصب شناختی 
60| جایگاه های ادراکی 
62|  NLP آینه برتر در
64| الگوی جلسه موثر 
66| برنامه عملی 



69| بخش	چهارم:	رابطه	
70|      ارتباط موثر و اعتماد 
71|      همراهی و هدایت 
72|      همراهی با خودتان 
72|      همگام سازی و ناهمگام سازی 
77|      برنامه عملی 
80| بخش	پنجم:	حواس	پنجگانه	
80| توجه 
82| تهیه فهرست شخصی 
83| سیستم معرف 
85| نشانه های شناسایی 
87| نشانه های شناسایی از طریق حرکات چشم 
88| سایر الگوهای چشمی 
89| سواالتی به منظور تشخیص نشانه های چشمی 
90| دیدن تصاویر ذهنی 
90| تقویت تصویرسازی 
92| شنیدن صداهای ذهنی 
92| تقویت شنوایی 
93| تماس پیدا کردن با احساسات 
95| تقویت آگاهی المسه ای 
96| سیستم معرف ترجیحی 
97| سیستم معرف اصلی 

100| همپوشانی 
101| حس متقارن 
102| یکپارچه سازی حرکت چشم 
104| زبان حسی 
106| کلمات و عبارات غیرحسی 
110| برنامه عملی 
114| بخش	ششم:	حالت	روحی	
115| حالت ها و توانایی ها 



116| حالت پایه شما 
117| خوداحساسی و دگر احساسی 
120| آنکرها 
122| ایجاد آنکرها 
124| خنثی سازی و قطع کننده الگو 
125| آنکراژ منابع 
126| استخراج حالت منبع 
127| ارزیابی حالت 
129| آنکرهای زنجیره ای، انباشته و سقوط کننده 
131| بازسازی گذشته 
134| حالت ها و فراحالت ها 
136| تغییر حالت 
138| برنامه عملی 
143| بخش	هفتم:	درون	ذهن	
144| ساب مدالیته های دیجیتال و آنالوگ 
149| زبان و ساب مدالیته ها 
150| استخراج ساب مدالیته ها 
153| تحلیل بین ساب مدالیته ها 
155| سوییش 
157| دگر احساسی دیداری/ المسه ای 
159| درس گرفتن از تجربه 
163| خطوط زمان 
165| استفاده از خطوط زمان 
168| برنامه عملی 
172| بخش	هشتم:	استراتژی	ها	
175|  NLP در TOTE
177| مقابله TOTE ها 
179| استخراج استراتژی  
181| یادداشت برداری از استراتژی 
183| طراحی استراتژی ها 



184| نصب کردن استراتژی ها 
185| استراتژی خالقیت دیزنی 
188| تولید کننده رفتار جدید 
189| مدل برداری 
191| برنامه عملی 
194| بخش	نهم:	زبان	
196| زبان به عنوان یک سیستم 
202| ساختار عمقی و ساختار سطحی 
203| پرسش ها و جستجوهای استخراجی 
207| بخش	دهم:	متامدل	
209| متامدل چه کاری انجام می دهد؟ 
209| الگوهای متامدل: حذف 
211| الگوهای متامدل: مقایسه 
213| الگوهای متامدل: قضاوت 
214| الگوهای متامدل: قوانین جهانی 
217| الگوهای متامدل: عامل وجهی 
220| الگوهای متامدل: اسمی سازی 
224| الگوهای متامدل: ذهن خوانی 
225| الگوهای متامدل: تساویهای پیچیده 
227| الگوهای متامدل: علت و معلول 
229| الگوهای متامدل: پیش فرض 
231| الگوهای متامدل: خالصه 
236| استفاده از متامدل 
239| برنامه عملی 
244| بخش	یازدهم:	میلتون	مدل	
246| خلسه 
247| نشانه های خلسه 
251| زبان خلسه 
253| میلتون مدل و متامدل 
254| الگوهای میلتون مدل 



256| استفاده از میلتون مدل 
257| همراهی با تجربه شخص 
257| پرت کردن حواس ضمیر خودآگاه 
261| استعاره 
262| سیاست، فروش و تبلیغات 
262| برنامه عملی 
267| بخش	دوازدهم:	استعاره	
268| استعاره های روزمره 
270| انواع استعاره 
275| برنامه عملی 
278| بخش	سیزدهم:	نوشتار	
279| نوشتار واضح 
281| زبان دیجیتال 
282| زبان حسی 
285| برنامه عملی 
287| بخش	چهاردهم:	فهمیدن	
288| فیلتر تجربه 
290| بخش بندی 
295| مذاکره و میانجی گری 
297| مهارت های مذاکره 
299| خالصه کردن 
302| همسوکردن جایگاه های ادراکی 
304| یکپارچه سازی قسمت ها 
306| مذاکره درونی: برخورد با قسمت های ناسازگار 
307| هماهنگی و ناهماهنگی 
312| برنامه عملی 
317| بخش	پانزدهم:	چهارچوب	بندی	
319|  NLP چهارچوب های اصلی
326| رفتار، ارزش ها و منظور 
328| چهارچوب بندی مجدد 



332| ساختار چهارچوب بندی مجدد 
336| برنامه عملی 
339| بخش	شانزدهم:	جمع	بندی	
339| NLP و تفکر سیستمی 
343|  NLP عناصر اصلی
345| الگوهای اعمال نیرو 
346|  NLP بکارگیری الگوهای
351|  NLP راهنمای الگوهای
357|  NLP زندگی کردن با پیش فرض های
360| قانون 80/20 
361| چگونه بیشترین استفاده را از NLP ببریم؟ 
363| برنامه عملی 
367| پیوست	1 
371| پیوست	2 
378| واژه	نامه	
389| درباره	نویسنده	


