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 NLPتکٌیک کلوِ جادٍیی در 

یک ًام یا کلوِ هی تَاًد در فرد بدٍى ایٌکِ حتی در آى 

هَقعیت یا ٍضعیت قرار گیرد، ترس ایجاد کٌد. کلواتی هاًٌد 

از ایي دست کلوات ّستٌد.  هدرسِ، اهتحاى، جٌگ، کٌکَر ٍ ...

، رٍشی است کِ از آى برای NLPتکٌیک کلوِ جادٍیی در 

سترس زا ٍ یا برای ایجاد اًرژی هثبت در افراد تغییر کلوِ ا

 استفادُ هی شَد.

تحقیقات ًشاى هی دّد کِ شٌیدى کلوات هٌفی عضالت افراد 

را شل ٍ شٌیدى لغات هثبت، عضالت را قَی تر هی کٌد. بٌابرایي یک لغت ٍ کلوِ هی تَاًد رٍی جسن ٍ 

 ذّي تاثیر هثبت ٍ یا هٌفی داشتِ باشد. 

 ا را ضٌاسایی کٌیذ.کلوِ استرس ز -1

 با چطن بستِ ایي کلوِ را با حَاس پٌجگاًِ در رّي خَد کاهال تجسن کٌیذ. -2

 آیا بِ ٌّگام تجسن آى، صدا یا هَزیکی هی شٌَید؟ 

 آیا با یادآٍری آى بَی خاصی بِ هشام هی رسد؟ 

 ایي لغت چِ رًگی دارد؟ 

 فاصلِ ایي کلوِ تا چطن خَد را بِ صَرت رٌّی هطخص سازیذ. -3

 اال برای ایي کلوِ استرس زا یا ترس آٍر، رًگ هَرد عالقِ خَد را پیذا کٌیذ.ح -4

در ایي لحظِ فاصلِ ایي کلوِ را از چطن خَد افسایص دّیذ. تصَر کٌیذ ایي کلوِ استرس زا را   -5

 در دٍر دستْا هی بیٌیذ. 

اسایی ضذُ را در حالی کِ ایي کلوِ را در یک فاصلِ دٍر از خَد هی بیٌیذ، رًگ هَرد عالقِ ضٌ  -6

 بِ آى بذّیذ.

 حاال ٍقت آى رسیذُ است کِ سَاالت زیر را از خَد بپرسیذ: -7

 توایل دارم در حال حاضر چِ صدایی بشٌَم؟ 

 دلن هی خَاّد چِ احساسی داشتِ باشن؟ 

 دٍست دارم در ّویي لحظِ چِ بَیی بِ هشاهن برسد؟ 
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ساس ٍ بَی هَرد ًظر خَد را در حاال توام هَارد ضٌاسایی ضذُ در هرحلِ قبل ضاهل صذا، اح -8

ٍجَدتاى پرٍرش دّیذ. در ایي حالت ّوچٌاى کلوِ استرس زا را در فاصلِ دٍر ٍ بِ رًگ هَرد 

 عالقِ خَد هی بیٌیذ.

را سِ هرتبِ تکرار کٌیذ تا کاهال ایي کلوِ استرس زا برای ضوا عادی ٍ خٌثی  8تا  1هراحل  -9

 گردد.
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