
етичних правил та знання психології поведінки людини у групі значно

спрощують це складне, на перший погляд, завдання.
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НЛП -  ПСИХОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ЕФЕКТИВНИХ ДІЛОВИХ

КОМУНІКАЦІЙ

НЛП -  абревіатура, що розшифровується як «Нейро-лінгвістичне 

програмування». Це наука і мистецтво про особисте майстерності комунікації. 

НЛП -  це досить потужна психотехніка, яка допомагає переконувати 

співрозмовника у своїй точці зору непомітно для нього, використовуючи як 

вербальні, так і невербальні засоби спілкування. Фахівці визначають НЛП як



«мистецтво і науку вдосконалення особистості».

Нейролінгвістічне програмування -  це область знань, що вивчає 

структуру суб'єктивного досвіду людей, що займається розробкою мови його 

опису, розкриттям механізмів і способів моделювання досвіду з метою 

вдосконалення і передачі виявлених моделей іншим людям. Найпершою 

назвою НЛП було "Метазнання ", тобто наука про те, як влаштовані наші 

знання і досвід. Засновниками НЛП вважають Р. Бендлера та його учня 

Д.Грюндера.

Нейролінгвістичне програмування(НЛП) базується на таких науках:

• Психологія (від грецького (рзусЬе) -  душа, дух; Хоуо<; (Іодоз) -  

наука) -  наука, що вивчає поведінку, мислення, емоції та почуття людини.

• Лінгвістика (мовознавство) -  наука, що вивчає мови. Ця наука про 

природну людську мову взагалі та про всі мови світу як індивідуальних її 

представників.

• Нейроінформатика -  галузь (підрозділ) інформатики, який 

стосується переробки інформації на принципах (біонічного) моделювання дії 

мережі нейронів, подібно до дії мозку людини.

• Нейробіологія (пеІт-подразнення,І0£08-вчення, ЬІ08 - життя) - це 

розділ біології в якому вивчається життєдіяльність організму на рівні 

нервової системи. Вона охоплює такі розділи, як: неврологія, психологія, 

сигернетика, біоніка, нейролінгвістика та інші.

Уніфікуючи досвід усіх цих наук НЛП поглибило вплив на підсвідомість 

людини. Тому методи НЛП нерідко застосовуються для реклами різних товарів 

і завжди використовуються в політичних рекламних кампаніях. Фахівці з 

психології твердять, що лише 3% діяльності людини контролює свідомість, а 

решту 97% -  підсвідомість, тому нескладно зрозуміти причини ефективності 

таких технологій.

Суть підсвідомого впливу полягає у наступному. Коли людина свідомо 

роздумує про факти, події чи новини, це означає, що вона їх свідомо побачила 

або почула. Проте існує можливість передачі символів іншим шляхом, нижче 

межі нормального сприйняття. Такого роду повідомлення діють на



підсвідомість -  їх отримання не відчувається сприйнятим. Це означає, що 

символи надто нечіткі або на дуже короткий час з’являються, щоб їх виразно 

побачити. Звичайна людина не в змозі їх помітити.

Такого роду вставки поміщаються в рекламу для того, щоб маніпулювати 

поведінкою споживача. Досліди по підсвідомому стимулюванню в 

лабораторних умовах показали, що дійсно як наслідок виникають реакції типу 

"подобається -  не подобається".

Проте тут є суперечливі моменти. По-перше, поріг сприйняття у різних 

людей відрізняється, крім того, він відрізняється в однієї людини у різні 

моменти доби. Символи, які один сприймає тільки на рівні підсвідомості, 

можуть цілком свідомо сприйматись іншим.

По-друге, рекламодавець не може вплинути на відстань від джерела 

підсвідомої інформації до індивіда, який її отримує, та на положення його тіла. 

Відмінності у відстанях і позах можуть впливати на сприйняття.

Третя проблема витікає з ефекту поєднання свідомого і підсвідомого, 

наприклад, враження від переглянутого фільму можуть пересилити підсвідомий 

вплив реклами, що перериває цей фільм.

Крім того, споживачі, як правило, не купують продукцію, якщо вона їм не 

потрібна чи занадто дорога для них незалежно від впливу на їх свідомість чи 

підсвідомість. Свобода вибору зберігається завжди.

Наріжна базова теза, необхідна для розуміння НЛП, полягає в 

наступному. Все, що людина бачить і чує, сприймається нею на двох рівнях -  

свідомому і підсвідомому, причому це сприйняття різне і часто навіть 

протилежне, адже кожне слово несе не тільки змістовне навантаження, але й 

викликає в людини певну емоційну реакцію, яка в свою чергу спричиняє 

фізичні дії. Таким чином, використовуючи певні ретельно підібрані слова, 

можна програмувати людину на певну поведінку.

Вчені дійшли висновку, що вплив здійснюють не лише слова, а й звуки, 

запахи, образи. Фахівці з НЛП твердять, що мозок людини -  потужний 

біокомп’ютер, який виконує закладену в нього програму. Вони й займаються 

творенням цих програм, а матеріалом є слова, образи, звуки, запахи -  все, через



що людина отримує інформацію про навколишній світ.

Труднощі полягають в тому, що одне і те саме слово може викликати у 

різних людей різну реакцію. Адже емоції залежать від особистого досвіду 

людини, пов’язаного з тим чи іншим словом, образом, подією. Скажімо 

рекламний ролик, в якому молодий чоловік на дискотеці телефонує з 

мобільного телефону, може викликати позитивні емоції у того, хто добре 

проводив час на дискотеці. У людини, яка мала там неприємності чи сутички, 

така реклама викличе лють або страх.

Ефективність нейролінгвістики прямо пропорційна рівню 

професіоналізму спеціаліста. Фахівцю з НЛП необхідно не тільки мати знання з 

психології, відчувати слово, але йому треба бути ще й творчою особистістю, 

тому що нейролінгвістичне програмування -  процес творчий.

Ефективність НЛП-технології не викликає сумніву, якщо її застосовує 

спеціаліст для впливу на конкретну людину. Щодо впливу на масову 

свідомість, то тут можливості менші, адже доводиться підбирати універсальний 

набір засобів, який викликає приблизно однакові реакції у більшості людей.

Г оловна перевага нейролінгвістичного програмування в тому, що людині 

не нав’язують тієї чи іншої думки, лише створюють інформаційний контекст, за 

якого людина сама неминуче до цієї думки приходить, відтак має її за власну і 

захищає на свідомому рівні. Вдало задіяна НЛП-програма дає стійкий тривалий 

ефект, тому що людина вважає навіяні їй думки власними. НЛП легко впливає 

на підсвідомість, бо розмовляє її мовою.

Отже, НЛП буде ефективним лише тоді, коли фахівець з НЛП зумів добре 

підстроїтись до людей, підібрати ті образи й слова, які викличуть потрібні 

реакції.


