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 שלנו בזהות האוטומטיים לשינוי המדריך

 

 את רוצים שהיינו לכך מודעים אנו, הקיים מהמצב מרוצים לא עצמנו את מוצאים אנו פעמים המון

 רוצים שהיינו למציאות בהלימה מתנהל אינו שלנו הנוכחית בזהות משהו, אחרת בצורה עצמנו

 .לעצמנו

 מהזהות חלק להיות הופכת והעצבות עצוב שהוא בידיעה בעולם להתהלך יכול שמח ולא עצוב אדם

 שזהות יודע שהוא י"אעפ שלו מהזהות חלק הוא שהכעס בעולם להתהלך יכול זעפן, כעסן אדם, שלו

.. וכדו" עצבני" , "כעסן" לו קורא מבחוץ אותו שרואה מי אולם טוב לו עושה ולא איתו מטיבה אינה זו

 .מבחוץ שרואים מה זה כי

 לנו שאין בזהות אצלנו פרדיגמות אלו, להם להרע מנסים שכולם וחושבים בעולם שהולכים אלו את יש

 .אוטומטית בצורת שלנו מודע הלא מתוך ומגיעים עליהם שליטה

 זה מצב, בשינוי צורך שיש מבינים שהם בחייהם ואחר כזה בשלב אנשים להמון קורה זה תדאגו אל

 כמו ממש התוכנה את לעצמנו לשדרג נוכל NLP מה עצמי ליישום פשוטה טכניקה באמצעות הפיך

 .בטלפון תוכנה שמשדרגים

  :שלנו התוכנה בעדכון נתחיל בואו אז

 ולהחליף להרפות, לשחרר, להשיל רוצים אנו הקודמת בזהות חלקים איזה לברר יש חילהת. 1

 .אחר במשהו

 פחד ללא, שמחה תתעורר לא עצבות ללא שכן! שאתם מי אתם בזכותם הללו לחלקים להודות יש . 2

 "..וכדו האומץ את תמצאו לא

 הלב ובכוונת בכם תלוי יותר הרבה ואפשר אחד חלק אפשר) לשחרר בוחרים שאתם חלק כל .3

 עם יחד הזו הזהות את לשחרר יש ולכן אך יותר לה זקוקים תהיו שלא ישנה זהות הוא( שלכם

 .אצלנו שיצרה האוטומטים

 ייתכן לדוגמא? " מעלינו לשחרר נרצה( הרגלים) פרדיגמות אילו" עצמכם את לשאול יש הזה בשלב

 שעות וכן בבוקר נפולות פנים קבוע הרגל היה העצובה לזהות, העצובה הזהות את לשחרר ותבחרו

 .שקטה למוסיקה האזנה של

 ?הרצויה הזהות מהי . 4

 להכניס נבחר עצבות לשחרר כדי, לדוגמא, הישנה הזהות במקום חדשה זהות בחרו הזה בשלב

  !"שמחה" לחיינו הבאה ברוכה...בחיינו שמחה

 ?זה את עושים איך אז . 5

 !חדשים הרגלים החדשה לזהות הצמידו

 למשל כמו לשמחה הקשורה קוד מילת עם בבוקר להתעורר נבחר שמחה בזהות בחרנו אם לדוגמא

 !שמחה ומלאי מקפיצים ביטים עם למוסיקה העצובה המוסיקה סוג את נשנה וכן" ישששששש"
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 במקום היה זה האם, רגועים הייתם בה האחרונה הפעם מתי חשבו, לרוגע לשדרג ניתן הכעס את

 לרוגע שלכם בטריגר שתיזכרו ברגע? ימתמסו מוסיקה? ריח? רעש? םמסוי צבע שם היה? םמסוי

 הכעס שמידת פעם בכל בלב אותה ואמרו"( תאילנד" זה לדוגמא אצלי) קוד מילת בצורת אותו אמצו

 .למעלה שוב ראשה תרים

 לשחרר בוחרים אתם ים/חלק איזה לנו כתבו? ולהשפיע לשתף צורך מרגישים

או הקליקו על  052-3262862לתיאום פגישה  ? התקשרו אל מירב הטמיע את השחרורצריכים עזרה ל

 ירות אל מירב לתיאום פגישה יש למשלוח הודעת ווטסאפור הקיש

 .שלכם החדשה הזהות בחירת במסגרת לאמץ בוחרים אתם חדש חלק איזה - חשוב הכי לסיום,

 בקרוב ממש נפתח האור במכללת NLP קורס וחלם ביקש/התעניין/ששאל מי לכל מזכירה אני

 כאלו, וחדשים רצויים חלקים לאמץ חשוב והכי רצויים לא חלקים להשיל תזכו הקורס במסגרת

, מקרבת תקשורת, השפעה, אומץ, ביטחון...מחדש להפעיל איך זכרתם שלא רק שם היו שתמיד

 .....ועוד חושים חדות, שמחה

 http://bit.ly/2L9FBcI אל הקישור הקרוב היכנסו  NLPקורס לפרטים אודות 

 אהבה והמון ברכה שאו

 יהאסיא שעמירב 

 מכללת האור
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