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 بزای خلق آیىدٌ مثبت NLPراَکار   10

هشکض تَجِ ضوا ًطاى دٌّذُ کیفیت صًذگی فعلی ٍ آیٌذُ تاى 

است. هی تَاًیذ تا دسد ٍ ًااهیذی تواًیذ ٍ یا توشکض خَد سا تِ 

 سَی ساختي آیٌذُ هثثت سَق دّیذ. 

NLP  ِتش ایي اعتماد است کِ تجشتیات گزضتِ ّش اًذاصُ ک

دضَاس تَدُ تاضٌذ، ّویطِ تخطی اص ضوا خَاٌّذ تَد. اها هی 

تَاًیذ اص هیاى آًْا تگزسیذ ٍ تِ جایی تشسیذ کِ دیگش ایي 

سسیذُ  تِ تیاى سادُ تش، ضوا تاص ّن هی تَاًیذ ضاد تاضیذ. ضایذ صهاى آى فشا تجشتیات، ضوا سا دسهاًذُ ًساصًذ.

است کِ الصم تاضذ تشای خلك آیٌذُ هثثت، ًمطی فعال تش عْذُ تگیشیذ. ّوِ تایذ لادس تاضین تا تشای هذیشیت 

 فشاص ٍ ًطیة ّای غیش لاتل اجتٌاب دس آیٌذُ، آهادگی تیطتشی داضتِ تاضین.

 ضىاخت ویاسَای احساسی -1

ذ. هسٍَلیت خلك الذاهات هثثتی سا تش تِ هٌظَس احساس ضادی ٍ اهٌیت تیطتش، الصم است الذاهی اًجام دّی

 عْذُ تگیشیذ کِ هَجة تفشیح، عطك ٍ لزت تشای ضوا ضًَذ. ایي الذاهات هثثت هی تَاًٌذ هَاسد صیش تاضٌذ:

 .ضٌاختِ ٍ دیذُ ضذى تِ ّواى صَستی کِ ّستیذ 

 .لاطعیت دس اتشاص ًیاصّا تِ دیگشاى تِ جای پشخاضگشی 

 مَیت سٍحیِ تاى هی ضَد.لشاس گشفتي دس هحیط ّایی کِ هَجة ت 

 .احساس ایي کِ ّوسش، خاًَادُ ٍ دٍستاى اص ضوا حوایت هی کٌٌذ 

 .دًثال کشدى هسیشی ّذفوٌذ دس صًذگی کِ تاعث خلك یک آیٌذُ هثثت هی ضَد 

 پذیزش ویاس تعلق داضته -2

آًْا احساس  یک تشگ کاغز تشداسیذ ٍ ضثکِ استثاطی خَد سا تا ّوِ کساًی کِ دس دًیا هی ضٌاسیذ ٍ ًسثت تِ

عاللِ ٍ دلثستگی هی کٌیذ، تشسین کٌیذ. ایي طشح سا دس هکاًی اهي ًگِ داسیذ ٍ دائوا آى سا ًگاُ کٌیذ. گاّی 

 اٍلات کوی ٍلت صشف کٌیذ ٍ تا افشاد هَجَد دس ضثکِ استثاطی خَد، دس تواس تاضیذ.

 تمزکش بز تًاوایی َا -3
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غشٍس هی کٌیذ، تِ یاد آٍسیذ. هَفمیت ّای خَد دس  لحظِ ای صثش کٌیذ ٍ آًچِ سا کِ ًسثت تِ آى احساس

اص هْاستْای کاسی ٍ صًذگی خَد ضشٍع کٌیذ. سپس تحصیالت، حشفِ یا صًذگی ضخصی تاى سا یادداضت کٌیذ. 

 فشاتش سٍیذ ٍ تِ افتخاسات ٍ کاسّای اسصضوٌذ ٍ تشجستِ تپشداصیذ. 

ًیض تشسسی کٌیذ. ایي هَاسد سا دس حافظِ خَد خصَصیات ضخصی خَد ّواًٌذ هْشتاًی، صثَس تَدى ٍ اسادُ سا 

 رخیشُ کٌیذ ٍ تشای داضتي یک آیٌذُ هثثت، دائوا آًْا سا یادآٍسی کٌیذ.

 کطف تىص طًالوی ي اقدام بزای رفع آن  -4

عالئن استشس هاًٌذ خستگی، سشهاخَسدگی یا اختالل خَاب تاضیذ. تَلف کٌیذ ٍ دس طَل سٍص تشای هشالة 

د کٌیذ. دس ایي صهاى تِ تاصتیٌی صًذگی ٍ کاستاى تپشداصیذ. تثیٌیذ چِ چیضی هی تَاًذ خَد فضای تٌفس ایجا

 فطاس سا اص سٍی ضوا تشداسد.

چالص ّای غیشضشٍسی تشًاهِ سیضی کٌیذ. تیطتش احساس کٌتشل تش اهَس سا داضتِ تاضیذ. دس تشای اجتٌاب اص 

 کِ ًوی تَاًیذ تغییش دّیذ، تپزیشیذ.ی سا یًْایت اعصاب خَد سا آسام کٌیذ. ًفس تکطیذ ٍ چیضّا

 تمزیه بُتزیه وتایج  -5

 تشای ضشٍع حشکت تِ سوت آیٌذُ هثثت، اص خَد تپشسیذ:

 صًذگی جذیذ هي، لشاس است چگًَِ تاضذ؟ 

 لشاس است کجا صًذگی، کاس یا هسافشت کٌن؟ 

 چِ کسی ّوشاُ هي خَاّذ تَد؟ 

کٌیذ. ایي فیلن، سفش ضوا اص اهشٍص تا سسیذى تِ ًتیجِ اص پاسخ ّایتاى تشای خلك یک فیلن رٌّی استفادُ 

دلخَاُ پایاًی سا ًطاى هی دّذ. خَد سا تِ عٌَاى لْشهاى ایي فیلن تثیٌیذ کِ تا چالطْا سٍتشٍ هی ضَیذ ٍ دس 

آًْا هَفك ّستیذ. جوالت تطَیك کٌٌذُ ای سا تِ ایي صحٌِ ّا اضافِ کٌیذ کِ ّذفتاى سا تِ ضوا یادآٍسی هی 

 کٌٌذ.

 گذر اس ضزبٍ َای ريحی قدیمی -6

یک اتفاق ًاگَاس هاًٌذ تصادف، طالق یا فَت یکی اص عضیضاى، ضایذ تسیاس تلخ تاضذ، اها ًثایذ صًذگی ضوا سا 

 ًاتَد کٌذ. خَد سا دس جْت تْثَد، تمَیت کٌیذ.
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 یض پشٍسش دادُ ایذ.ّش اتفالی کِ افتاد، تذاًیذ دس فشایٌذ گزس اص آى ٍضعیت، هْاستْا ٍ تَاًاییْای خاصی سا ً

ضٌاسایی کٌیذ کِ پس اص تْثَد، صًذگی ضوا چِ تغییشی خَاّذ داضت؟ ظاّش ٍ احساس ضوا چِ تغییشی 

خَاّذ کشد؟ تِ جای هتَلف ضذى سٍی آى ضشتِ سٍحی، دستاسُ چِ چیضی صحثت خَاّیذ کشد؟ آى سٍیذاد سا 

 دس گزضتِ حل کٌیذ ٍ دلیك تش تش آیٌذُ هثثت خَد توشکض کٌیذ.

 تغییز مسیز بٍ سًی احساسات حمایت کىىدٌ  -7

دس اتتذای ّش سٍص احساس عوذُ ای سا کِ تِ دًثال تجشتِ آى ّستیذ، اًتخاب کٌیذ. اگش دس طَل سٍص لشاس است 

 تا ٍضعیت دضَاسی هَاجِ ضَیذ، هَاسد صیش سا ضٌاسایی کٌیذ:

 .ًُتیجِ هثثت دلخَا 

  .احساس خاصی کِ دس دستیاتی تِ ایي ًتیجِ هی تَاًذ تِ ضوا کوک کٌذ 

 .فکش حوایت کٌٌذُ ای کِ آى احساس سا الما هی کٌذ 

 .الذاهاتی کِ تایذ اًجام دّیذ 

 سودگی در سمان حال -8

ایي ّش سٍص اص صًذگی غٌیوت است. ّیچ کس ًوی داًذ کِ آیا اهشٍص آخشیي سٍص صًذگی اٍ خَاّذ تَد یا ًِ. تٌاتش

لحظات سا تلف ًکٌیذ. چطن ّا، گَش ّا ٍ حَاس خَد سا تِ سٍی صیثایی ّای اطشافتاى، تشگْای سٍی دسختاى، 

 آسواى ٍ ضکل گیشی اتشّا، آٍاص پشًذگاى، صذای کَدکاى، هَسیمی ٍ عطك تگطاییذ. 

ضوا سا خشاب حتی تشای یک دلیمِ دس صًذگی اجاصُ ًذّیذ کِ هٌفی ًگشی، سًجص ٍ یا خطن فشدی دیگش، سٍص 

 کٌذ. تشای حشکت تِ سوت آیٌذُ هثثت صثش ًکٌیذ. اص ّویي حاال ضشٍع کٌیذ.

 ابزاس احساسات در کالم -9

احساسات ًیاص تِ اتشاص داسًذ. آگاّاًِ اًتخاب کٌیذ کِ چگًَِ هی خَاّیذ ایي احساسات سا تِ صتاى آٍسیذ. اگش 

کٌیذ اًتماد یا ًظش هٌفی سا، تا تاکیذ هثثت ٍ  الصم است احساسات خَد سا تِ فشد دیگشی تیاى کٌیذ، سعی

 لذسداًی هتعادل ًواییذ.

 تِ یاد داضتِ تاضیذ کِ دس سٍاتط خَب ،ًسثت جوالت هثثت تِ هٌفی، پٌج تِ یک است.
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هطکالت سا تا جوالت هثثت ٍ رکش ایٌکِ ّش یک اص ضوا چِ کاسی سا هی تَاًذ هتفاٍت اًجام دّذ، تیاى کٌیذ. 

تَ خیلی تی هالحظِ "ِ جای ضخص، تش سٍی سفتاس اٍ هعطَف کٌیذ. هثال تجای آًکِ تگَییذ: توشکض خَد سا ت

هوًٌَن کِ اهطة غزای خَضوضُ ای دسست کشدی، اها هی تَاًی دفعِ تعذ آضپضخاًِ سا ّن "، تگَییذ: "ّستی

 "تعذ اص ایي کاس تویض کٌی؟

 تغییز طزس فکز -11

اسد هٌفی توشکض هی کٌیذ، احساسات هٌفی تِ ضوا دست رّي ضوا لطة ًوای احساسات است. ٍلتی تش هَ

هی دّذ. ٍلتی سٍی ضک ٍ تشدیذ توشکض هی کٌیذ، هشدد هی ضَیذ. ٍلتی ّن کِ سٍی ضایستگی ّایتاى 

 توشکض هی کٌیذ، احساس لذست پیذا خَاّیذ کشد. 

دّیذ. گفتگَی  کلیذ کٌتشل دس دست ضواست تا تصوین تگیشیذ تشای خلك آیٌذُ هثثت تِ کذام افکاس گَش

دسًٍی خَد سا تٌظین کٌیذ. تثیٌیذ کذام افکاس تِ ضوا کوک هی کٌٌذ تا صًذگی ضادتشی داضتِ تاضیذ ٍ کذام 

 افکاس ضوا سا هحذٍد هی ساصًذ.

 

 وًیسىدٌ: مُدی عزب سادٌ
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