
 

تـدريـب الربمجة الـلغويـة الـعصبية (New Code) الـكود الجـديـد،  مـن الـساعـة ٦ لـغايـة ٩،٠٠ مـساًء، يـبدأ  اإلثنني ٢٣ كـانـون الـثاين / 
يـنايـر  ملـدة ٨  أيـام ، ، الـدورة تـأخـذ عىل٣ مسـتويـات بـعد الـنجاح تـؤخـذ شـهادة مسـتويـات لـلفرد مـن املـدربـة مـن املـعتمدة نـديـن 

الشاكر.  
تكلفة الدورة ٣٠٠ دينار أردين شامل. 

املستوى األول :  

يدخل علم الربمجة اللغوية العصبية يف جميع ترصفات وسلوكيات اإلنسان كام يشمل مجاالت كثرية من حياته فهذا العلم فّعال 
وذو قّوة عجيبة يف التغيري يستخلصها من العقل البرشي .. وقد خرجت من هذا العلم عّدة تخصصات نذكر منها عىل سبيل املثال 

ال الحرص : 

التعلُّم الرسيع : ومن فوائده مثالً تعلّم لغة يف شهر أو توصيل معلومة يف ثواين . 
القرائة التصويرية : وهو علم يهتم بالقراءة التصويرية كأن تقرأ كتاباً كامالً يف عّدة دقائق. 

خط الزمن أو العالج بخط الزمن . 
محتوى اإلدراك لدى اإلنسان وحدود املدركات : املكان الزمان األشياء الواقع الغايات األهداف انسجام اإلنسان مع نفسه ومع 

اآلخرين وكيف ميكن إدراك معنى الزمن. 
الحالة الذهنية : كيف نرصدها ونتعرف عليها وكيف نغريها . دور الحواس يف تشكيل الحالة الذهنية . أمناط التفكري ودورها يف 

عملية التذكر واإلبداع . 
عالقة اللغة بالتفكري : كيف نستخدم حواسنا يف عملية التفكري كيف نتعرف عىل طريقة تفكري اآلخرين  

عالقة الوظائف الفسيولوجية بالتفكري 
تحقيق األلفة بني شخصني: كيف تتم ، و دور األلفة يف التأثري يف اآلخرين  

دور اللغة يف تحديد أو تقييد خربات اإلنسان: وكيف ميكن تجاوز تلك الحدود ، و كيف ميكن استخدام اللغة للوصول إىل العقل 
الالواعي و إحداث التغيريات اإليجابية يف املعاين واملفاهيم .  

عالج الحاالت الفردية كالخوف والوهم والرصاع النفيس والتحكم بالعادات وتغيريها . 
تنمية املهارات وشحذ الطاقات والقابليات ورفع األداء اإلنساين . 

كيف نفهم إميان اإلنسان وقيمه وانتامءه ، وارتباط ذلك بقدرات اإلنسان وسلوكه وكيفية تغيري املعتقدات السلبية التي تقيد 
اإلنسان وتحد من نشاطه . 

وهناك علوم أخرى خرجت من الربمجة اللغوية العصبية . 

املستوى الثانية :  

 :(Neuro Linguistic Programming) ١-موضوعات الربمجة اللغوية العصبية

أما موضوعات الربمجة اللغوية الذهنية ، فإن هذا العلم يستند عىل التجربة واالختبار ويقود إىل نتائج محسوسة ملموسة يف 
مجاالت وموضوعات ال حرص لها ، ميكن التمثيل لها مبا ييل : 

كيف نفهم إميان اإلنسان وقيمه وانتامءه ، وارتباط ذلك بقدرات اإلنسان وسلوكه وكيفية تغيري املعتقدات السلبية التي تقيد 
اإلنسان وتحد من نشاطه . 

عالج الحاالت الفردية كالخوف والوهم والرصاع النفيس والتحكم بالعادات وتغيريها . 
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تنمية املهارات وشحذ الطاقات والقابليات ورفع األداء اإلنساين . 

الربمجة اللغوية العصبية طريقة او وسيلة تعني االنسان عىل تغيري نفسة : اصالح تفكريه وتهذيب سلوكه وتنقية عاداته وشحذ 
همته وتنمية ملكاته ومهاراته وكذلك الهندسة النفسية طريقة ووسيلة تعني االنسان عىل التاثري يف غريه فوظيفة هذا العلم اذن 

وظيفتان ومهمته اثنتان : التغيري والتاثري . تغيري النفس وتغيري الغري . واذا ملك االنسان هذين االمرين فقد وصل اىل ما يريد ونال 
ما يطلب . 

1. السيطرة عىل املشاعر . 
2. التحكم يف طريقة التفكري وتسخريها كيفام تريد . 

3. التخلص من املخاوف والعادات برسعة فائقة . 
4. السهولة يف إنشاء إنسجامية بينك وبني اآلخرين . 

5. معرفة كيفية الحصول عىل النتائج التي تريد . 
6. معرفة إسرتاتيجية نجاح وتفّوق ونبوغ اآلخرين ومن ثّم تطبيقها عىل النفس . 

7. مامرسة سياسة التغيري الرسيع ألي شئ تريد . 
8. التأثري يف اآلخرين ورسعة إقناعهم . 

املستوى الثالث :  

أما موضوعات الربمجة اللغوية الذهنية ، فإن هذا العلم يستند عىل التجربة واالختبار ويقود إىل نتائج محسوسة ملموسة يف 
مجاالت وموضوعات ال حرص لها 

نقاط تصل اليها: 
أن تكون رسالتك واضحة ومحددة 

أن تكون رسالتك ايجابية. 
أن تدل رسالتك عىل الوقت الحارض. 

أن يصاحب رسالتك إحساس قوي مبضمونها حتى يقبلها العقل اآلواعي ويربمجها. 
أن تكرر الرسالة عدة مرات إىل أن تتربمج متاما. 

خطة مقرتحة ليك يكون تحدثك مع الذات ذا قوة ايجابية 
١- أركان النجاح الثالثة حسب مفاهيم هذا العلم هي : 

- تحديد الهدف ( الحصيلة ) 
- قوة املالحظة واالنتباه ( جمع املعلومات ) 

- االستعداد للتغيري ( املرونة ) 
ولكل واحد من هذه األركان رشح وتفصيل ، وطرق وأساليب ، فإذا أخذت بهذه األركان الثالثة وأتقنت وسائلها وأساليبها ، 

فيمكنك تحقيق أمرين اثنني : التغيري والتأثري . 

 

جميع حقوق مواد التدريب محفوظة 
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