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 Adelina Pjetra- Specialiste e Liçensuar në Brainworking Recursive Therapy 
 
 

Keep to the structure shown here, although paraphrasing is completely acceptable. 
 

Step one:  
Kërkojini klientit të gjejë kujtesën më të keqe që kanë për vështirësinë e tyre që 

kanë prezantuar në seancë dhe vëreni se si ndihet. Ata nuk duhet t'ju tregojnë për 

të, por nëse e gjejnë më të lehtë për ta bërë këtë, është ok. Sigurojini ata se nuk 

ka rëndësi nëse ata nuk mund ta ndjejnë atë tani për aq kohë sa ata mund të 

kujtojnë atë që ndjehet se si është kur është aktive dhe në rrjedhë të plotë. Nëse 

ata bëhen të dëshpëruar, i nxisni ata të shkëputen/disociohen nga ngjarja dhe ta 

shohin atë sikur po e shohin nga jashtë ose përmes një muri xhami të ashpër. 

 

Step two:  

Thuaj klientit: “Mirë, unë do t'ju kërkoj të mendoni për diçka tjetër tani, por nuk 

ka pse të jetë ndonjë gjë e veçantë - në fakt sa më e zakonshme  më mire është! 

Ajo që unë dua që ju të bëni tani është të mendoni se si do të preferonit të ndiheni 

në vend të asaj se si kjo kujtesë ju bën të ndiheni tashmë. Kështu për shembull: 

 
• Nëse dikush është i frikësuar nga lartësitë ata mund të ndihen të sëmurë, të trullosur 

dhe në panik dhe ata thjesht mund të vendosin se do të dëshironin të ndihen ashtu siç e 

dinë kur e bëjnë kur janë në pritje për një autobus - të kujdesshëm, por të qetë. 

• Nëse dikush gjithmonë ka një sulm paniku kur flet me të huajt, ata mund të zgjedhin të 

ndjehen tamam njësoj si kur mendojnë që po flasin me një mik. 

• Personi që ndjehet sikur ata do të vdesin nëse  shohin një merimangë në shtëpi, mund 

të mendojnë për atë se si ndihen kur shikojnë një flutur ose thjesht po relaksohen në 

diell diku. 

• Dikush që tmerrohet në idenë e vozitjes së makinës se tyre në një autostradë mund të 

mbajnë mend se si ata ndjehen kur ecin në katin e poshtëm me shkallë - të kujdesshëm, 

por të sigurt. 

• Kur ideja e zogjve që fluturojnë përreth shkakton panik dhe ankth, ai person mund të 

kujtojë se si ndihen kur shikojnë programin e tyre të preferuar televiziv. 

 

Kështu që ju mund të shihni se çdo gjë që zgjidhni nuk ka pse të lidhet me çfarëdo 

që shkakton problemin. Në të vërtetë mund të jetë gjithçka , dhe kjo është ajo që 

ne e quajmë përgjigjia juaj e preferuar. Pra, çfarë mendoni ju se mund të 

dëshironi të ndiheni në vend të asaj se si ndiheni tashmë? Nëse nuk preferoni të 

më thoni, kjo është në rregull, për aq kohë sa më lejoni të di kur ta keni një 

përgjigje të përshtatshme zëvendësimi në mendjen tuaj. “ 

 

Kontrolloni nëse përgjigja është '2PF' dhe ripërpunoni nëse jo, OSE, nëse klienti 

preferon të mos ju tregojë se çfarë është në mendjen e tyre, merrni një konfirmim 

përfundimtar se është vërtet i besueshëm, i mundshëm dhe i drejtë. 
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Nëse klienti është ende i pasigurt, jepni më shumë ndihmë, por sigurohuni që të 

krijoni reagimin tuaj të preferuar vetëm si një masë e fundit dëshpëruese - dhe 

të jeni të përgatitur që rezultatet e seancës mund të mos jenë të përhershme. 

 

Step three:  

Kur klienti është gati të vazhdojë, thuaj: “Perfect! Mirë, tani do të bëjmë diçka 

që tingëllon pak e çuditshme në fillim - dua që ju të mbani mend diçka që ende 

nuk ka ndodhur. Është në të vërtetë mjaft e lehtë. Vetëm mendoni për diçka që do 

të bëni pak kohë më vonë - ndoshta një javë ose një muaj ose një kohë tjetër - që 

dëshmon se nuk keni ndonjë problem <me vështirësinë e prezantuar> aspak. 

Imagjinoni që po e bëni këtë gjë dhe më tregoni kur ta keni atë në mendjen tuaj 

“ 

 

Prisni për një përgjigje… 

 

 “Shkëlqyeshëm - tani unë dua që ju të imagjinoni se është një ditë ose dy pas 

kësaj dhe ju jeni duke kujtuar se e keni bërë atë. E kuptove? Perfekt! Ne do ta 

quajmë këtë Kujtesa juaj e të Ardhmes “ 

 

Step four:   
Kërkojini klientit të sjellë në mendje 'kohën e keqe' të tyre, sikur janë nga jashtë 

duke shikuar brënda  dhe merr PAL - si zakonisht, keni nevojë që kjo të jetë 8 ose 

më e lartë. Nëse është më poshtë, pyesni se si do të ishte nëse ata do e dinin se 

kurrë nuk do të përmirësohej.  

                                              (0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10) 

 

Step five: 

 Krijo 'Gjëndjen e Pritjes. I thoni klientit t'i mbyllë sytë (nëse nuk e kanë bërë 

tashmë) dhe zmadhoje-zmadhoje deri në pjesën më të keqe të kujtesës, atëherë 

thuaj me intensitet: “Dhe merr frymë ,mbaje frymën, ngrije atë!” Kjo ka 

nevojë për urgjencë në të shprehur. 

 

Step six:  

 Prisni dy sekonda dhe nxisni klientin “Nxirreni Frymën! Tërhiqeni atë 

përgjigjen e preferuar para imazhit tuaj të ngrirë dhe  bëjeni  vërtetë të gjallë në 

mendjen tuaj! “ 

 

Step seven:  
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Tani me intensitet: “Dhe ndërkohë që mendoni për këtë, qindra, mijëra, miliona 

rrugë neurale po bashkohen me këtë ndjenjë në momentin e tanishëm, ku ju jeni 

pikërisht në këtë çast duke e bërë atë pjesë të momentit të tanishëm” 

 

Step eight: 

 (duke e rritur gradualisht shpejtësinë):  dërgoje mendjen tënde përpara tek ajo 

kujtesë fantastike e së ardhmes ku zbuluat se sa të suksesshëm keni qenë më pas 

rikthehuni pas tek ajo memorie e ngrirë dhe  

MERR FRYMË.  

<prit një sekond> 

NXIRRENI FRYMËN.  

<prit një sekond> 

 

Qëndro tanë me atë përgjigje të preferuar  ku qindra ,mijëra, miliona rrugë 

neurale i bashkohen kësaj ndjenje në momentin e tanishëm , ku ju jeni pikërisht 

në këtë moment dhe ti mund të imagjinosh ato drita të vockla që pulsojnë 

ndërkohë që ti   

 Dërgoje mendjen tënde përpara tek ajo kujtesë fantastike e së ardhmes ku 

zbuluat se sa të suksesshëm ishit më pas rikthehuni pas tek ajo memorie e 

ngrirë dhe  

MERR FRYMË <prit një sekond> NXIRRENI FRYMËN. <prit një sekond> 

Qëndro tanë me atë përgjigje të preferuar  ku qindra ,mijëra, miliona rrugë 

neurale i bashkohen kësaj ndjenje në momentin e tanishëm , ku ju jeni 

pikërisht në këtë moment dhe ti mund të imagjinosh ato drita të vockla që 

pulsojnë ndërkohë që ti   

 

Dërgoje mendjen tënde përpara tek ajo kujtesë fantastike e së ardhmes ku 

zbuluat se sa të suksesshëm ishit më pas rikthehuni pas tek ajo memorie e 

ngrirë dhe  

MERR FRYMË <prit një sekond> NXIRRENI FRYMËN. <prit një sekond> 

Qëndro tanë me atë përgjigje të preferuar  ku qindra ,mijëra, miliona rrugë 

neurale i bashkohen kësaj ndjenje në momentin e tanishëm , ku ju jeni 

pikërisht në këtë moment dhe ti mund të imagjinosh ato drita të vockla që 

pulsojnë ndërkohë që ti   

I ndjen që përshkojnë përmes atyre rrugëve neurale ,kështu që ajo përgjigje e 

preferuar pot ë ushqen mendjen dhe po ushqen trupin nga koka tek këmbët , 

dhe nga çdo majë gishti njëra pas tjetrës. Dhe..  

 

**Step 8: dërgoje mendjen tënde përpara tek ajo kujtesë fantastike e së 

ardhmes ku zbuluat se sa të suksesshëm ishit më pas rikthehuni pas tek ajo 

memorie e ngrirë dhe  
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MERR FRYMË <prit një sekond> NXIRRENI FRYMËN. <prit një sekond> 

Qëndro tanë me atë përgjigje të preferuar  ku qindra ,mijëra, miliona rrugë 

neurale i bashkohen kësaj ndjenje në momentin e tanishëm , ku ju jeni 

pikërisht në këtë moment dhe ti mund të imagjinosh ato drita të vockla që 

pulsojnë ndërkohë që ti   

I ndjen që përshkojnë përmes atyre rrugëve neurale ,kështu që ajo përgjigje e 

preferuar pot ë ushqen mendjen dhe po ushqen trupin nga koka tek këmbët , 

dhe nga çdo majë gishti njëra pas tjetrës. Dhe..  

Ti  mund të ndjesh çdo fibër dhe çdo qelizë të bëhet e forte dhe më e fuqishme 

për çdo second  ndërkohë që kjo energji përshkon çdo rrugë neurale nga pas –

para dhe nga njëra anë në tjetrën duke mbushur /plotësuar të gjithë qënien 

tende ndërkohë që ti… 

 

Tani tek**hapi 8 edhe tre here të tjera, duke e mbyllur tek momenti i tanishëm  

në herën e 3-të  – pra aktualisht ju e lexoni këtë 2 herë e gjysëm (ngadalësojeni 

të folurën kur arrini në momenti i tanishëm herën e 3-të .) 

 

Step nine:  

pushoni tani dhe thjesht relaksohuni ... ngadalësoni mendimet tuaja dhe 

ngadalësoni trupin tuaj dhe lejoni veten të vini re se sa  mrekullueshëm ndjeheni 

tani ... dhe unë do të qëndroj në heshtje për pak kohë derisa të vendosni se është 

koha për të hapur sytë ... 

 

Step ten: 

 Faza normale konsoliduese ( bisedë e lire 5 min për hobi ose diçka tërheqëse për 

klientin) 

 

Step eleven: 

 Debriefing. Kontrolloni për të dy përgjigjet (nqs kjo nuk është deklaruar më parë 

nga klineti) dhe memorien e të ardhmes ,sa më detajisht që të mundesh, dhe nqs 

ndonjëra nga këto nuk është 2 PF, diskuto, korrigjo, dhe përsërit të gjithë 

protokollin nga fillimi. 

 

Step twelve:  

 Kontrollo PAL  

(0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10) 

 

Step thirteen: 

 Përpjekje determinuese për të nxitur përgjigjen origjinale  
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Step fourteen: Thojini klientit që nëse ata duhet të ndjejnë edhe sasinë më të 

vogël të vështirësive të paraqitura që të kthehen, e gjitha ajo që duhet të bëjnë 

është: 

 

MERR FRYMË 

<prit një sekond> 

NXIRRE FRYMËN 

<prit një sekond> 

 

 

 


