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 NLP کشف بصزگ

 ؟، علم تغییسات سسیع فسدی گفتٍ می شًدNLP چسا بٍ

تش سٍی ضویشًاخَدآگاُ لذستوٌذ  NLP سَال ایٌست: صیشا پاسخ ایي

 سفتاسّای آًْا سا ضکل هی دّذ، تاثیش هی گزاسد. یؼٌی اص ۷۹%افشاد کِ 

NLP هٌثغ اصلی تشًاهِ سیضی ّای لثلی هی سٍد ٍ دس  هستمیوا تِ سشاؽ

دلیل  تِ ّویي .ّای تْتش جایگضیي هی کٌذ صَست لضٍم آًْا سا تا تشًاهِ

اص اّویت ٍیژُ ای تشخَسداس است. دس  NLP است کِ ضویشًاخَدآگاُ دس

تش سٍی ضویشًاخَدآگاُ خَاّین  NLP همالِ تِ چگًَگی تاثیشگزاسی ایي

 .پشداخت

  

 علت ایه َمٍ تىًع زفتازی دز اوساوُا ي دز شسایط یکسان چٍ می باشد؟ 

ْا دس تشخَسد تا پذیذُ ّای هختلف، تِ اضکال حتوا تاکٌَى تشای ضوا ایي سَال پیص آهذُ است کِ چشا اًساً

صهاًی کِ دس تشافیک گشفتاس هی ضَین، تشخی دچاس استشس هی ضًَذ، تشخی  هثال .هتفاٍتی سفتاس هی کٌٌذ

سا دًثال هی  ػصثاًی هی گشدًذ، ػذُ ای ٍحطت صدُ هی ضًَذ ٍ ػذُ ای دیگش تا آساهص هسیش خَد دیگش

خَاستِ خَد خجالت  هثال تشخی اص افشاد تِ ساحتی حمَق خَد سا هطالثِ هی کٌٌذ، ػذُ ای اص تیاى یا .کٌٌذ

 … هی کطٌذ، تشخی غیشهستمین خَاستِ خَد سا هطشح هی کٌٌذ ٍ

  

 صی َای گرشتٍ دز ضمیسواخًدآگاٌ می باشىدیزفتازَای امسيش ما حاصل بسوامٍ ز

ایي  .، تجشتیات ٍ خاطشات گزضتِ خَد، تشًاهِ سیضی ضذُ اینّا، دیذُ ّا، اتفالات ّوِ ها تشاساس ضٌیذُ

دس آهذُ است. تشاساس ّویي تاٍسّا دس  تاٍس تشًاهِ سیضی دس ضویشًاخَدآگاُ ها صَست گشفتِ ٍ تِ ضکل یک

فاٍتی اص خَد ًطاى هی دّین. ایي ٍاکٌص ّا ّواى سفتاسّا، هت هَاجِْ تا پذیذُ ّای هختلف، ٍاکٌص ّای

 .ٍ ّیجاًات ها سا ضکل هی دٌّذ احساسات، ػادتْا

 

 تٍ يجًد دازد؟آیا امکان تغییس دز بسوامٍ زیصی َای گرش 

 کِ چگًَِ  سیچاسد تٌذلش ٍ جاى گشیٌذس دس اتتذا تِ دًثال یافتي پاسخ ّویي سَال تَدًذ ،NLP تٌیاًگزاساى

ًاهطلَب خَد ضذُ اًذ. ًتیجِ تحمیمات  ػذُ ای دس طَل صًذگی خَد هَفك تِ تغییش تسیاسی اص سفتاسّای
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دس ٍالغ هیتَاى  .ضذ NLP  ویشًاخَدآگاُ دستِ ضٌاسایی ًمص ض تشای یافتي پاسخ ایي سَال هٌجشطَالًی 

 .، دستیاتی تِ چگًَگی تشًاهِ سیضی ضویشًاخَدآگاُ هی تاضذNLP ایٌطَس گفت کِ کطف تضسگ

  

 ي بسوامٍ زیصی َای ضمیسواخًدآگاٌ NLP ازتباط میان

خاطشات، تجشتیات،  ، تا ضٌاسایی ساختاسّای ػصثی هغض ٍ تشسسی اثشات(NLP) سیضی ػصثی صتاًی تشًاهِ

هَفك تِ کطف الگَّای  حاضش،سفتاسّای حال  تش  …اتفالات ٍ جوالت ٍ کلوات دسیافت ضذُ دس گزضتِ ٍ 

هَسد تَجِ داًطوٌذاى  NLP آى پس، اّویت ضویشًاخَدآگاُ دس اص .ضگفت اًگیضی دس ضویشًاخَدآگاُ گشدیذ

، کطف ٍ هَسد ُضویشًاخَدآگا ٍ سفتِ سفتِ تکٌیک ّای هختلف تغییش سفتاس تشاساس ػولکشد ایي ػلن لشاس گشفت

 .استفادُ لشاس گشفت

  

 چگًوٍ صًزت می گیسد؟ NLP ایه تغییسات بس زيی ضمیسواخًدآگاٌ دز

 NLP تِ هٌاتغ هَجَد دس  استفادُ اص تکٌیک ّا ٍ الگَّای کالهی ٍ سفتاسی تاثیشگزاس تش ضویشًاخَدآگاُ، تا

تشًاهِ ّای جذیذی سا  سیضی ّای ًاهطلَب گزضتِ، رّي ًاَّضیاس دستشسی پیذا هی کٌذ ٍ تا تغییش دس تشًاهِ

ِ اتضاس ضگفت اًگیض خَد تا جؼث NLP  یؼٌی .تشای کسة هَفمیت ّای هَسد ًظش دس ضخص، جایگضیي هی کٌذ

دس تشًاهِ سیضی ّای رّي هی تاضذ، تِ استمثال ضویشًاخَدآگاُ  کِ ضاهل فٌَى ٍ تکٌیک ّای هختلف تغییش

 .کِ الصم ضذ، تا یک اتضاس هٌاسة تغییش الصم سا صَست هی دّذ هی سٍد ٍ ّش جا

  

 آیا تغییسات صًزت گسفتٍ دز ذَه واخًدآگاٌ، دائمی می باشىد؟

یؼٌی  ، رّي ًاَّضیاس هحل ثثت اطالػات دائویNLP یکی اص لَاًیي ضویشًاخَدآگاُ دس ی کِ تشاساساص آًجای

ػادت لَی ػول هی کٌٌذ ٍ ّوَاسُ  ّواى حافظِ تلٌذهذت هی تاضذ، تٌاتشایي تغییشات ضکل گشفتِ هاًٌذ یک

ٍجَد آیٌذ کِ  تِ …هحیطی ٍ  آًکِ تغییشاتی اًمالتی دس تاٍسّا، اسصش ّا، ًیاصّا، ضشایط هگش .ثاتت هی هاًٌذ

ًیاص اص ٍضؼیت ًاهطلَب احتوالی تِ ٍضؼیت  ، هی تَاى دس صَستNLP تاص ّن تا اتضاسّای فشا گشفتِ ضذُ دس

 .هطلَب کَچ ًوَد
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 ، امکاوپریس است؟NLP آیا شىاسایی علت دقیق یک زفتاز وامطلًب دز

سَال  هختلف تاسّا ایي سَال سا اص هي پشسیذُ اًذ. پاسخی کِ دس اغلة هَالغ تِ ایي دس کالسْا ٍ دٍسُ ّای

 :کِ هی تاضذ NLP هی دّن، ّواى جولِ هؼشٍف سیچاسد تٌذلش یکی اص تٌیاًگزاساى

 
“NLP  سد ٍ ًِ هطکلتش ساُ حل توشکض دا”. 

 NLP یؼٌی هْن آى است کِ تغییش الصم کِ دس حال حاضش تِ آى ًیاصهٌذ ّستین، تا استفادُ اص تکٌیک ّای

حال تا خَد تیٌذیطیذ کِ آیا تا فشض اطالع اص صهاى ٍ ػلت یک هطکل، هی تَاى آى سا حل  .صَست گیشد

 ًوَد؟

 .ًذاسد جایی افشاد، خصَصی هسائل تِ ٍسٍد ٍ تجسس ، NLPدس کِ است ّویي تشای

   

 پس وقش ازادٌ چٍ می شًد؟

کٌین،  تصوین یا اًتخاب صَست هی پزیشد. یؼٌی تا صهاًی کِ ها خَد ًخَاّین تغییش ّش تغییشی تشاساس یک

اتضاسّای الصم تشای تغییش دس تشًاهِ سیضی  ّیچ سٍضی کاسآهذ ًخَاّذ تَد. دس ٍالغ پس اص اسادُ اٍلیِ است کِ

، تِ کاس گشفتِ هی ضًَذ ٍ اص آًجایی کِ لذست احساس دس NLP  تکٌیک ّای تفادُ اصضویشًاخَدآگاُ تا اس

تغییشات الصم سا دس  تا سشػت ٍاسد ػول هی ضًَذ ٍ NLP اسادُ تسیاس صیاد هی تاضذ، تکٌیک ّای تشاتش

 .ضویشًاخَدآگاُ اًجام هی دٌّذ

 

 وًیسىدٌ: مُدی عسب شادٌ
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