
 

 

 

 

BWRT for Suicide  

 

 

 



Step 1: Sille në mëndje  atë momentin ku ti e pate shumë  të fortë idenë , mendimet për të vrarë 

veten  

Marrim PAL  

Step 2: Shikoje me shumë vëmëndje atë moment …  dhe fillo zmadhoje tek pjesa e saj më e 

shqetësuese, më e keqe dhe thjesht mbushu fort më frymë-Mbaje-NGRIJE! 

Step 3:.Tani në mëndjen për ti dhënë trurit tënd një mesazh shumë të rëndësishëm fillo të 

krijosh një video , një imazh se si do kishe dashur ti të mendoje dhe të ndiheshe në atë moment 

dhe si do doje që të   ndihesh dhe të mendosh  tani e tutje 

Përgjigje zëvëndësimi/Përgjigje e preferuar 

Step 4: Tani duke i pasur në mëndje këto mendime të reja dhe këto ndjesi fantastike se si do 

doje ti që të ndiheshe dhe mendoje në vënd se si kjo situatë të bën që të ndihesh dhe mendosh 

… dua që tani të hidhemi në të ardhmen dhe thjesht fillo të mendosh për diçka që ti do ta bësh 

pak kohë më vonë, ndoshta pas një jave, pas një muaji pas një viti ose në një kohë tjetër por në 

të cilën ti e shikon veten që nuk e ke më këtë problem por që ndihesh mirë dhe çdo gjë është 

ok. 

Imagjino që po e bën këtë gjë dhe kur ta kesh në mëndje më trego…. 

Tani këtë që mendove  mendoje sërish sikur ka 1 ose 2 ditë që ka ndodhur dhe ti thjesht e 

shikon veten që sa mirë ja ke kaluar aty, sa mirë je ndjere, sa e suksseshme dukesh. 

Kujtesa e së ardhmes 

Tani  Për një moment mendo se ku je tani dhe thjesht fillo të mendosh se sa mirë ti po ja del 

dhe se sa mirë kjo terapi po i bën mendjes tënde. 

Fillojmë Loops: 

 Tani në mëndjen tënde kthehu tek ajo kujtesa e ngrirë -   Tani shko drejt tek ajo përgjigjeja e 

preferuar Mendo se ku je tani  dhe hidhu në atë kujtesën fantastike të së ardhmes …  dhe 

mendo që tashmë kjo  ka ndodhur …  dhe thjesht shihe veten se sa e sukseshme që dukesh … ku 

ti ja dole dhe ndihesh shumë mirë dhe tani kthehu për një moment mbrapa dhe shikoje atë 

kujtesën që ti e ke ngrirë shumë fortë dhe 

MBUSHU ME FRYMË 

<Prit një sekondë> 

NXIRRE FRYMËN 

Tani tërhiqe atë përgjgijen e preferuar dhe vendose përpara këtij imazhi të ngrirë fiks sikur po ja 

bllokon të gjithë pamjen dhe bëje vërtetë shumë të gjallë në mëndjen tënde fiks sikur po ndodh 

tani. 



Tani me intesistet:  Dhe ndërkohë që ti po mendon për këtë janë ato qindra mijëra , miliona 

rrugë neurale të cilat i bashkohen kësaj ndjenje në këtë çast ku ti je pikërisht tani , duke e bërë 

atë pjesë të Momentit të Tanishëm. 

Duke e rritur gradualisht shpejtësinë: 

Dërgojë mëndjen tënde tek ajo kujtesa fantastike e së ardhmes kur në zbuluam se sa e 

suksseshme, që ke qënë zbuluam që ja dole dhe ndihesh shume mirë dhe tani riktheu tek ajo 

memorie shumë e ngrirë dhe  

MBUSHU ME FRYMË 

<Prit një sekondë> 

NXIRRE FRYMËN 

Qëndro tani me atë përgjigjen e preferuar ku qindra mijëra miliona rrugë neurale i bashkohen 

kësaj ndjenje në momentin e tanishëm ku ti je pikërisht në këtë moment dhe tit ani mund të 

imagjinosh  ato drita të vockëla në trurin tënd ndërkohë që ti dërgon mëndjen tënde përpara 

tek ajo kujtesa fantastike e së ardhmes  kur ne zbuluam se sa e suksesshme që ishe dhe tani 

riktheu përsëri tek ajo memorie e ngrirë dhe… 

MbUSHU ME FRYMË 

<Prit një sekondë> 

NXIRRE FRYMËN 

Qëndro tani me atë përgjigjen e preferuar ku qindra mijëra miliona rrugë neurale i bashkohen 

kësaj ndjenje në momentin e tanishëm ku ti je pikërisht në këtë moment dhe ti tani mund të 

imagjinosh  ato drita të vockëla në trurin tënd ndërkohë që ti … 

I ndjen që po përshkrojnë përmes atyre rrugëve neurale , kështuqë ajo përgjgigje e preferuar e 

implementuar në trurin tënd po të ushqen mendjen dhe trupin nga koka tek këmbët dhe nga  

çdo majë gishti njëra pas tjetrës. Dhe… 

**Step 8:  Dërgojë mëndjen tënde tek ajo kujtesa fantastike e së ardhmes kur në zbuluam se sa e 

suksseshme, që ke qënë zbuluam që ja dole dhe ndihesh shume mirë dhe tani riktheu tek ajo 

memorie shumë e ngrirë dhe … 

MBUSHU ME FRYMË 

<Prit një sekondë> 

NXIRRE FRYMËN 

Qëndro tani me atë përgjigjen e preferuar ku qindra mijëra miliona rrugë neurale i bashkohen 

kësaj ndjenje në momentin e tanishëm ku ti je pikërisht në këtë moment dhe tit ani mund të 

imagjinosh  ato drita të vockëla në trurin tënd ndërkohë që ti 



I ndjen që po përshkrojnë përmes atyre rrugëve neurale , kështuqë ajo përgjgigje e preferuar e 

implementuar në trurin tënd po të ushqen mendjen dhe trupin nga koka tek këmbët dhe nga  

çdo majë gishti njëra pas tjetrës. Dhe… 

Ti tani mund ta ndjesh se si çdo fibër dhe çdo qelizë e jotja të bëhet e fortë dhe më e fuqishme 

për çdo seksondë që po kalon ndërkohë që kjo energji  po përshkron ♪5do rrugë neurale nga 

para-mbrapa dhe nga një anë në tjetrën duke të mbushun dhe plotësuar të gjithë qënien tënde 

ndërkohë që ti 

Dërgojë mëndjen tënde tek ajo kujtesa fantastike e së ardhmes kur në zbuluam se sa e 

suksseshme, që ke qënë zbuluam që ja dole dhe ndihesh shume mirë dhe tani riktheu tek ajo 

memorie shumë e ngrirë dhe  

MBUSHU ME FRYMË 

<Prit një sekondë> 

NXIRRE FRYMËN 

Qëndro tani me atë përgjigjen e preferuar ku qindra mijëra miliona rrugë neurale i bashkohen 

kësaj ndjenje në momentin e tanishëm ku ti je pikërisht në këtë moment dhe tit ani mund të 

imagjinosh  ato drita të vockëla në trurin tënd ndërkohë që ti 

I ndjen që po përshkrojnë përmes atyre rrugëve neurale , kështuqë ajo përgjgigje e preferuar e 

implementuar në trurin tënd po të ushqen mendjen dhe trupin nga koka tek këmbët dhe nga  

çdo majë gishti njëra pas tjetrës. Dhe… 

Ti tani mund ta ndjesh se si çdo fibër dhe çdo qelizë e jotja të bëhet e fortë dhe më e fuqishme 

për çdo seksondë që po kalon ndërkohë që kjo energji  po përshkron ♪5do rrugë neurale nga 

para-mbrapa dhe nga një anë në tjetrën duke të mbushun dhe plotësuar të gjithë qënien tënde 

ndërkohë që ti 

Dërgojë mëndjen tënde tek ajo kujtesa fantastike e së ardhmes kur në zbuluam se sa e 

suksseshme, që ke qënë zbuluam që ja dole dhe ndihesh shume mirë dhe tani riktheu tek ajo 

memorie shumë e ngrirë dhe  

MBUSHU ME FRYMË 

<Prit një sekondë> 

NXIRRE FRYMËN 

Qëndro tani me atë përgjigjen e preferuar ku qindra mijëra miliona rrugë neurale i bashkohen 

kësaj ndjenje në momentin e tanishëm ku ti je pikërisht në këtë moment dhe tit ani mund të 

imagjinosh  ato drita të vockëla në trurin tënd ndërkohë që ti 



I ndjen që po përshkrojnë përmes atyre rrugëve neurale , kështuqë ajo përgjgigje e preferuar e 

implementuar në trurin tënd po të ushqen mendjen dhe trupin nga koka tek këmbët dhe nga  

çdo majë gishti njëra pas tjetrës. Dhe… 

Ti tani mund ta ndjesh se si çdo fibër dhe çdo qelizë e jotja të bëhet e fortë dhe më e fuqishme 

për çdo seksondë që po kalon ndërkohë që kjo energji  po përshkron ♪5do rrugë neurale nga 

para-mbrapa dhe nga një anë në tjetrën duke të mbushun dhe plotësuar të gjithë qënien tënde 

ndërkohë që ti 

Dërgojë mëndjen tënde tek ajo kujtesa fantastike e së ardhmes kur në zbuluam se sa e 

suksseshme, që ke qënë zbuluam që ja dole dhe ndihesh shume mirë dhe tani riktheu tek ajo 

memorie shumë e ngrirë dhe  

MBUSHU ME FRYMË 

<Prit një sekondë> 

NXIRRE FRYMËN 

Dhe tani edhe njëherë tjetër  kthehu mbrapa tek ajo memorie e ngrirë …  dhe me shumë 

shpejtësi shko drejt e tek ajo kujtesa fantastike e së ardhmes ku ti zbulove që ja dole dhe 

ndihesh shumë mire …  duke menduar se ku je tani … 

Tani lëri ato imazhe të rrotullohen brënda kokës tënde dhe ngadalë dhe me shumë qetësi leri që 

ato të zbehen aty ku duhet që të zbehen…. 

Tani në mëndjen tënde FIKE dritën që çdo gje aty të jetë krejtësisht errësirë (presim për ndonjë 

sinjal nga  klienti) 

Tani ndize dritën  dhe vetëm qëndro me atë përgjigjen e preferuar se si do të doje ti që të 

ndiheshe dhe mendoje ,ku qindra mijëra miliona rrugë neurale i bashkohen kësaj ndjenjë në 

këtë moment të tanishëm. 

Step 9: 

Tani vetëm pusho thjesht relaksohu … ngadalësoi mendimet e tua dhe ngadalësoje trupin tënd  

dhe thjesht lepi leje vetes tënde të vësh re se sa mrekullueshëm ndihesh tani… dhe unë do të 

qëndroj në heshtje për pak kohë derisa ti të vendosësh se është koha për të hapur sytë…. 

Step 10: Faza normale e konsolidimit 

Step 11: Debriefing. Kontrollojmë përgjgigjen e preferuar dhe kujtesën e së ardhmes . Nëse nuk 

plotësojnë kriterin 2PF, diskuto, korrigjo, përsërit protokollin nga fillimi 

Step12: PAL re-check 

Step 14: I themi klientit se nëse ndjen sasinë më të vogël të këtij shqetësimi  e gjitha ajo që 

duhet të bëjë është të  MBUSHU ME FRYMË<Prit një sekondë>NXIRRE FRYMËN 


