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بمستشفى

ال شك أن علم البرمجة اللغوية 
األعــصــاب  »برمجة  العصبية 
اكتشاف  إلـــى  يــهــدف  لــغــويــا« 
الحقيقية  وقواه  لنفسه  اإلنسان 
عقلية  قـــدرات  مــن  يملكه  ــا  وم
يستطيع  خاصة  ومواهب  عامة 
أنماط  من  ر  يغيِّ أن  بواسطتها 
األحسن  ــى  وإل سلوكيا   حياته 
العلم  هذا  يهدف  كما  واألفضل، 
الذهنية  ــاالت  ــح ال ــد  رص ــى  إل
لإلنسان والتعرف عليها وتغيرها 
حــاالت  ــى  إل سلبية  ــاالت  ح مــن 
إيجابية وعالج الفوبيا واالكتئاب 
تفكير  وجعل  والصرع  والوهم 

اإلنسان إيجابيا.
إلى  العلم  هــذا  ظهور  ويرجع 
يد  على  السبعينيات  أواخـــر 
العاملني: ريتشارد )باندلر( عالم 
الرياضيات وجون )جندر( عالم 
اللغويات، ويرتكز هذا العلم على 
مسلمة هى  »كيف يكون لفرد ما 
االتفاق  رغم  اآلخر  دون  مهارة 

فى  البيئة والظروف ؟ ».
إعادة  إلى  العلم  هذا  ويسعى 
اللغة  خالل  من  اإلنسان  برمجة 
أو من خالل األعصاب،  األخرى 

حيث إن الجهاز العصبى يتحكم 
ــى كــافــة تــفــاعــالت اإلنــســان  ف
بذلك  وهو  والفكرية،  السلوكية 
الحاسب  بجهاز  اإلنسان  »يشبه 
أن  تــؤكــد  فالبرمجة  ــى«،  ــ اآلل
سلوكه  تغيير  على  قادر  اإلنسان 
تفاعله  فى   واستجابات  وتفكيره 
ما  يغير  حينما  ــن  ــري اآلخ مــع 
إلى  سلبى   تفكير  من  ذهنه  فى 

إيجابى.
لديه  الـــذى  الشخص  إن     
التفكير  فــى  عــالــيــة  مــرونــة 
سيطرة  لديه  تكون  والسلوك 
أى  ــاع،  األوض فى  أكبر  وتحكم 
مسايرة  على  اإلنسان  قدرة  فى 
بطبائعهم  والتمشى  اآلخرين 
فى  قيادتهم  بهدف  وميولهم 

النهاية.
التفكير  فــى   املرونة  أن  كما 
ــتــصــلــب  ــن عـــــدم ال ــم ــض ــت ت
معني  لفكر  والتعصب  لــآراء 
اآلخرين،  على  بالقوة  وفرضه 
أن  يمكن  الــبــشــر  معظم  إن 
ــات الــتــى  ــاح ــج ــن يــحــقــقــوا ال
اتبعوا  إذا  ــرون  ــ اآلخ حققها 
الناجحني  اســتــراتــيــجــيــات 
بسير  االقــتــداء  بمعنى  ذاتهم 
وتتبع  والناجحني  العظماء 
أعمالهم وإنجازاتهم واالقتداء 
بها وخاصة أسرار النجاح التى 
اإلنسان  لتحقيق  باتباعها  ينصح 
هذه  تتضمن  كما  النتائج،  لذاته 
االستراتيجيات النواحى  الشعورية 
الصور  وأن  والسلوك،  والتفكير 
هى،  كما  ليست  للواقع  الذهنية 
بمعنى أن ما يتشكل فى الذهن من 
أشياء هو أقل بكثير من صورته فى  
تفعله  ما  تفعل  كنت  وإذا  الواقع، 
تحصل  ما  على  فستحصل  دائما 
العظيم  الله  وصدق  دائما،  عليه 
إذ يقول »إن الله ال يغير ما بقوٍم 

حتى يغيروا ما بأنفسهم«.

الحل فى علم الربمجة اللغوية
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