
(Rapport)   ראפור – כימיה אנושית 

 היכולת שלנו להתחבר אל אנשים זה נקודת המפתח להצלחה. ראפור הוא אבן הפינה של התקשורת

 האפקטיבית האחראית והמשכנעת, ראפור מאפשר את היכולת לתקשר עם הסביבה, להניע ולרתום

 אנשים/ילדים..  הראפור הוא האלמנט הכי חשוב וקריטי להצלחה על מנת להשפיע ולרתום את הזולת. כשיש

 ראפור טוב הביטחון העצמי גדל, יכולת ההשפעה והכריזמה יעלו, מערכת היחסים שלו עם הסובב תשתפר לאין

  ערוך.

 לדוגמא: תיאום תנועות הגוף עם הזולת..(תנועות ידיים, עיניים, מצמוץ, ישיבה, זווית ישיבה או עמידה,..נדנודי

 ראש, חיוכים..) זה גורם משווה כמעט באופן דומה  את גלי המוח של המשתתפים בשיחה  או בסיטואציה.

 יצירת ראפור קוראת לתת מודע של השני ומעוררת את תשומת התת מודע של האדם שמולנו.  כמו שאנשים

 אומרים.. "אנחנו על אותו גל".. "אותו ראש", הכימיה הראפור יוצרים תיאום אחד עם השני שמוביל לתחושת

 נוחות היכרות ובטחון להיות בסביבתו..

 ראפור יוצר תקשורת אפקטיבית ובעלת השפעה גדולה, הצלחה של תהליכי שכנוע טיפול או הנחייה או כל ניסיון

 להוביל מישהו ראשיתה באיכות הראפור, ההצלחה מותנית בראפור איכותי וטוב.

 הראפור מאפשר יצירת קשר חם, מבין, אכפתי באופן שמכבד את המונחה, מסיר הגנות והתנגדויות ויוצר אווירה

 שמתאימה לעשיית תהליכים של NLP  ודמיון מודרך שיהיו אפקטיביים באופן מקסימילי.

 דרך אפקטיבית לחזק את הקשר הזה עם הלא מודע נקראת Matching -  התאמה

 

 כיצד יוצרים ראפור?

 יצירת התאמות שונות לאדם שמולנו, והתת מודע קולט אותה .. ואומר "הנה הוא כמוני.."

 ההתאמות נעשות באופן עדין ולא בולט מס' שניות לאחר שהאדם השני עשה אותם.

 יוסבר בהרחבה בהמשך.

 

Pacing & leading - הצטרפות והובלה  

 ההצטרפות  נעשית לאחר מספר התאמות לאדם השני עד שאנו רואים שיש לו תגובות דומות לנו כשאנו משנים

LEADING  תנועה / תנוחה .. ואז נכנסים לשלב ההובלה 

 הצטרפות היא תהליך בו אדם אחד מצטרף למפת העולם של האדם השני ע"י כך שהוא חוזר על אותם ביטויים

 חיצוניים המייצגים את המפה של האדם השני. בשפה פשוטה: אתה עושה מה שהאדם השני עושה, בצורה

 שהוא עושה זאת.

 תהליך ההתאמות (כפי שנראה בהמשך)  עוזר לראפור להיווצר , הראפור הינו תופעה שמשתנה תוך כדי שיחה

 וכל עוד יש צורך ביצירת ראפור נמשיך לבצע את ההצטרפות,

 זה יכול לקרות באמצע שיחה שהדעת מוסחת.. אז ניצור שוב הצטרפות ליצירת ראפור.

 

 Pacing הצטרפות, תורמת לכמה תהליכים חשובים :

  1. מייצרת ושומרת על תשומת לב מוגברת

  2. מגבירה את  המוכנות לשיתוף פעולה

 3. יוצרת אמון בין השניים או בקבוצה

 4. יוצרת בסיס לתקשורת ישירה ו"מיושרת" עם המודע והלא-מודע של הנוכח/ים

  5. מגבירה ומחזקת נקודות דמיון ומורידה שוני



 6. יוצר בסיס טוב להובלה...

 

 הובלה – leading  כאשר יש כבר ראפור עושים שינוי יזום כדי לייצר שינוי  בהתנהגות השני ומובילים אותו

 למקום שאנו מעוניינים בו. הצלחת ההובלה היא כפי הראפור שנוצר, לכן ההובלה  היא אמצעי חשוב לבדיקת

 רמת הראפור ואם אין עדיין ראפור נמשיך לעשות הצטרפות.

 

  כאשר ביצענו היטב את שלב ההצטרפות באמצעות ההובלה ניתן לשנות גישה, אמונות, החלטות ערכים ועוד..

 אי התאמה

 אי ההתאמה היא כשהשני מתנהג הפוך או שונה שאתנו,  זה ביטוי של אי התאמה והאדם מסמן לנו שהוא לא

 בראפור אתנו. יש פעמים שנבצע אנחנו באופן יזום אי התאמה על מנת לעצור תהליך או לסיים פגישה,..

 והשימוש בזה הוא למטרה ספציפית.

 הובלה ככלי השפעה

  להובלה לאחר הצטרפות יש כוח גדול, לכן אנחנו צריכים להיות ברורים  למטרה שלשמה עשינו את ההצטרפות

  וההובלה.

  מה המטרה? האם הכיוון חיובי? האם מתאים לכל מי שקשור לסיטואציה? האם זה תורם לו/להם?

 שימוש בכלי זה  לפגוע באחרים או חשבונם  יעבוד פעם או פעמיים וזה לא יחזיק מעמד ויביא לתופעת "בומרנג"

 נאבד את האמון  של האנשים בנו ויהיה קשה להחזיר את האמון.

 שימוש בכלי זה לעזור לאנשים להתקדם בחיים שלהם ישפר את התקשורת והקשרים שלכם עם הסביבה ואיכות

 החיים שלכם תעלה לאין שיעור.

 הראפור מתבסס על הצטרפות והובלה.

 ניתן לבצע הצטרפות והובלה במרכיבים השונים של התקשורת הבין אישית

 מרכיבי תקשורת בין אישית (עפ' מחקר של פרופסור ברט ראסל, אונ' פנסליבניה, 1970):

 7% מילים (פרידיקטים, מילות מפתח שחוזרות על עצמם, ביטויים ודימויים שבהם האדם משתמש)

 38% הטעמה- Tonality  (טון, גובה, עוצמה, קצב, הפסקות)

 55% פיזיולוגיה, שפת גוף (תנוחה, יציבה, עוויות פנים, עפעוף עיניים, נשימה)

 

 בסיטואציה טיפולית

 יצירת רפור עם מונחה היא בראש סדר העדיפויות ואחד התנאים המקדימים לכך שהוא יקבל את

 ההצעות/הסוגסטיות בצורה אפקטיבית ויעילה.

 הנק' החשובה ביותר לגבי רפור בסיטואציה טיפולית 
 כוונה אמיתית  להבין מה קורה במפה הפנימית של האדם שמולך

 לתת כבוד למפה ולשפה בה היא מועברת.

 הגישה של הראפור: זה מסקרן וכיף להכיר ולהבין מפה אחרת.

 התוצאה של הראפור: מייעל את התקשורת ויכולת ההובלה לשינוי.
 אנשים פועלים ע"פ מפת העולם הפנימית שלהם, ע"פ הדרך בה הם תופסים את העולם. ככל שתבינו יותר את

 המפה הפנימית של האנשים איתם אתם בתקשורת כך התקשורת תהיה יעילה יותר.

 

 



 

 

 סוגי התאמות ראפור

 ברמה הבסיסית ניתן ליצור ראפור באמצעות התאמות שונות לאדם הנמצא מולנו. פעולת ההתאמה הינה פעולה

 הקיימת בתת-מודע. כדי להשיג התאמה צריך לשנות את תנוחת הגוף באופן לא בולט, מספר שניות אחרי

 שהאדם שמולנו עשה את השינוי שלו. תהליך מתמשך של התאמות נקרא הצטרפות(Pacing). ההתאמה היא כה

 עדינה מאוד עד שאינה נתפסת ע״י המודע ובבצוע ההתאמה יש עקיפת הגורם הביקורתי של המודע.

 ההתאמות נעשות במספר רמות:

 

 

 

 

 התאמה פיזית:

  לשים לב לתנוחה של האדם שמולך.

  האם הוא נשען קדימה או אחורה?

  רגליו משוכלות?

  ולאיזה צד?

  ניתן לעשות את ההתאמות בכמה אופנים: התאמת גוף מלא -לעמוד או לשבת באותו האופן.

  התאמת חלקי גוף בתנועות ספציפיות החוזרות על עצמן מספר פעמים.

  התאמת הצי גוף - חצי גוף עליון או חצי גוף תחתון התאמת תנועות ראש / כתפיים.

 התאמת הבעות פנים.

 התאמה מקצבית:

 קצב הדיבור שלו, איטי, מהיר, משתנה

   מה קצב הנשימה? (התאמת קצב הנשימה מהחזקות יותר).

 קצב התנועה שלו? בעודו מדבר הוא מתופף עם רגליו או ידיו? קצב המצמוצים שלו, האם הוא מהלך בחדר

 באיזה מהירות או קצב..

 לפעמים הוא עושה  פעולה החוזרת על עצמה באופן מקצבי יש להצטרף לאותו המקצב ואותה הפעולה בעדינות

  באופן שלא יהיה בולט על מנת לא ליצור תחושת "קוף אחר אדם" וע"י כך תתעורר התנגדות.. היפך הכוונה שלך.

 התאמה צולבת:

 ניתן לעשות את ההתאמה עם חלק גוף אחר. לדוגמה נניח שהוא מסתובב בחדר בהליכה, אפשר לעשות משהו

  דומה שמזכיר זאת - לתופף בעדינות עם האצבע על השולחן, או רקיעה ברגלנו לקצב הצעדים שלו..

 התאמה טונאלית:

  להתחיל להשתמש  עם האוזניים שלנו ולא רק עם העיניים. לשים לב למה שאנו שומעים?

 איך משחקי הקול שלו, האינטונציה, מתי הוא מעלה את הקול, מתי הוא מגביר קצב? מתי הוא מחליש קול או

 מוריד קצב..?  האם הצליל שלו מתנגן..איך? ובאיזה מילה או משפט הוא מנגן שונה? היכן הוא מטעים את

 דבריו?..

 התאמה מילולית:

 מילים ומשפטים שהוא חוזר לומר מידי פעם, מה הפתגמים או הציטוטים שהוא משתמש בהם? לשים לב לא

 לחזור כמו "תוכי" אחריו..אלא חזרה עדינה לאותת שהבנו את דבריו..סוג של שיקוף עדין שיבין שאנחנו איתו.



 


