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وکتٍ مُم برای تمریه رَىی صحیح در  7

NLP 

 

تمشیه رَىی، اتضاسی لذستمىذ تشای سشذ شخصیتی ي 

کٍ تمشیه رَىی اوجام دستیاتی تٍ اَذاف می تاشذ. َىگامی 

می دَیذ، اص مسیشَای عصثی کٍ دس َىگام اوجام آن مُاست 

دس دویای يالعی مًسد استفادٌ لشاس می گیشوذ، استفادٌ می 

 کىیذ.

 َذف خًد شريع کىیذاز  -1

تصًس کىیذ کٍ سسیذن تٍ َذف چگًوٍ خًاَذ تًد. تا جضئیات آن سا تثیىیذ تا دس مًسد ایىکٍ تشای سسیذن تٍ 

 آن چٍ کاسی تایذ اوجام دَیذ، تصًیش کامال ياضحی تذست آيسیذ.

 

 ريی فرایىذ تمرکس کىیذ وٍ ريی وتیجٍ -2

رَه شما جشیان پیذا می کىذ. تٍ عىًان مثال الصم اگش َذف شما کامال ياضح تاشذ، تا کیفیتی طثیعی دس 

است تشای تمشیه رَىی گل کشدن تًج گلف، تصًس کىیذ کٍ چًب مىاسة سا تش می داسیذ. يصن چًب سا دس 

می ل ضشتٍ تمشکض دست خًد احساس می  کىیذ ي خًد سا دس جایگاٌ مىاسة لشاس می دَیذ. حاال سيی کىتش

 کىیذ. سپس تصًس می کىیذ کٍ تًج ياسد سًساخ می شًد. 

ُا یک تفايت تمشیه رَىی ي خیال پشداصی دس َمیه است. خیال پشداصی سيی وتیجٍ تمشکض می کىذ کٍ تى

 سيی فشایىذ تمشکض می کىذ ي وتایج خًب تٍ طًس اجتىاب واپزیشی اتفاق می افتىذ. سيیا می تاشذ. تمشیه رَىی

 

 کامال مشخص کىیذ. َمٍ چیس را -3

تش ایه است کٍ تا جایی کٍ می تًاویذ، مًاسد سا تا جضئیات مشخص کىیذ. جایی کٍ َستیذ، لثاسی  NLPتاکیذ 

کٍ پًشیذٌ ایذ ي تمام تخش َای مُاستی کٍ دس حال تمشیه آن َستیذ. َش چٍ جضئیات غىی تش تاشىذ، فشایىذ 

 لذستمىذتش خًاَذ تًد.
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 ذعالی بًدن را ببیىیذ، بشىًیذ ي احساس کىی -4

آوچٍ می تیىیذ، می شىًیذ ي احساس می کىیذ، َمان چیضی است کٍ تذست می آيسیذ. تٍ وفش ديم شذن 

 ساضی وشًیذ. َمٍ چیض سا دلیما آوطًس کٍ می خًاَیذ تاشذ تصًس کىیذ.

 

 از تمام حًاس پىجگاوٍ استفادٌ کىیذ -5

تًد. تجشتٍ شما خاطشٌ اوگیضتش َش چٍ اص حًاس تیشتشی استفادٌ کىیذ، تمشیه رَىی شما مىاسة تش خًاَذ 

می شًد ي تا عمك تیشتشی دس رَه حک خًاَذ شذ. تا جایی کٍ می تًاویذ تصايیش سا تا يضًح دس رَه خًد 

 تثیىیذ، صذاَا سا تشىًیذ ي حشکات تذن خًد اص جملٍ حس تعادل سا احساس کىیذ.

 

 آرام سازی را اوجام دَیذ -6

 . می تشدتاثیشات تمشیه رَىی سا تاالیا سیلکسیشه آسام ساصی 

 

 ممارست داشتٍ باشیذ -7

تمشیه عالی تٍ اجشای عالی مىجش می شًد. عاليٌ تش ایه َش چٍ تیشتش اص تمشیه رَىی استفادٌ کىیذ، ماَشتش 

 خًاَیذ شذ ي ایه کاس تشای شما مًثشتش خًاَذ تًد.
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