
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

‘Guilty Secret’ Questionnaire 
Shqip  

It is recommended that you use the questionnaire overleaf with all clients since it can 
often do more for effective preparation than any other single question. 
 
 
 
 
 
 
Emër / Mbiemër……………………………………………… 
 
 
 Datë :................./…………………./……………….. 
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1:  Shumica e njerëzve kanë një sekret, 
apo edhe disa sekrete, dhe do të 
tmerroheshin nëse e gjithë bota do të 
dinte për këtë. Tani, nëse ke një sekret 
të tillë, nuk do të të kërkoj të më 
tregosh, por ndihmon shumë në terapi 
nëse e di që ka diçka atje. Pra, a ka 
ndonjë gjë që vërtet doni të mbani 
absolutisht për veten? 
  

   No                                                         Yes 
 

          
 

        

Continue with any further questions. 1.1:   Okay, faleminderit, Dhe a mund të 
më tregoni se sa keq do të ndiheshit në 
një shkallë nga 0 në 10 nqs të gjithë e 
dinë këtë sekret?Bëjeni plotësisht të 
gjallë në mëndjen tënde 
    Na nevojitet një PAL sa më i lartë i 
mundshëm këtu.  
Nëse është < 6 mund të mos e 
konsiderojmë atë. 

 1.2:  Mire faleminderit. Tani mund të 
më thoni nëse kjo është (a) për 
mënyrën se si jeni, kështu që ju nuk e 
keni zgjedhur atë; ose (b) është për 
diçka që keni bërë; ose (c) është diçka 
që ju ende e bëni. Ju mund të më thoni 
se është ndonjë prej këtyre, të gjitha 
këto, ose thjesht 'a' dhe 'c', për 
shembull. 
     Kjo mbulon çdo eventualitet dhe ne 
duhet të dimë që të ndajmë përgjigjen 
më të mirë të zëvendësimit. 
 

 1.3:  Okay – tani, ndonjëherë, sekretet 
ankthioze të këtij lloji mund të 
pengojnë rezultatet më të mira të 
terapisë. Është e mundur për të hequr 
ankthin nga ajo ndërkohë që ne jemi 
duke punuar në qoftë se ju doni, kështu 
që ju mund të merrni rezultatin më të 
mirë për ju. Ju nuk do të duhet të thoni 
as edhe një fjalë për këtë, por unë do të 
punoj vetëm në atë nëse jeni dakord. 
Ende mund të bëjmë një punë të mirë, 
edhe nëse nuk dëshironi. Pra, po ose jo? 
 
PO  [     ];  JO  [     ] 
a b c kombinimi/i zgjedhjes së sekretit: 

  



 
 
If ‘yes’ to 1:3: Kjo rutinë do të jetë direktivë,dhe jo me përmbajtje të lirë dhe ju do 
të filloni duke e ndihmuar klientin që të kuptojë idenë se nganjëherë një sekret 
fajtor mund të kontribuojë në sëmundjen fizike. Kur ky është rasti, terapia që po 
bëjmë mund të bëjë ndryshime për të ardhmen, por që kjo të funksionojë duhet të 
çaktivizojmë ndjenjat fajtore të lidhura së paku për pak kohë. Merrni një 
marrëveshje për këtë pikë përpara se të vazhdoni. 
 
You will be using prefabricated replacement responses dependent upon which of 
the (a), (b), or (c) responses your client has given. 
 
(a):  Ju nuk e keni zgjedhur atë, kështu që nuk është faji juaj 
 
(b):  Ju jeni dënuar mjaftueshëm tani 
 
(c): Ti mund të bësh ndryshime së shpejti (Nëse është e mundur, fillimisht 
kontrolloni nëse faji është i garantuar .) 
 
Çdo lloj kombinimi  i 2 or 3 of a, b and c: Ju po bëni ndryshime sot 
  
 (Ky opsion i fundit është pothuajse universal, mjaftueshëm për t'u zbatuar në të 
gjitha rrethanat, por tre të parat janë më “të targetuara” dhe mund të jenë më mirë 
me rrethana specifike.) 
 

 Ne e shmangim përdorimin e PAL këtu – ne duhet të merremi me këtë 
çështje dhe ta mbyllim atë në një session 

  Mbajeni një pjesë të sekretit në mendime, pastaj Zmadhoni dhe ngrini 
  Zbehe në ngjyra të zbehta - kjo është si NLP, por ne shmangim venitje në të 

zezë dhe të bardhë kështu që ende ka një lidhje me realitetin, por në masë 
të madhe zvogëlohet 

 Tani Përgjigja e zëvendësimit, por trajtohet si terapi sugjeruese:  
 
“Tani unë dua që ju të krijoni një imazh në mendjen tuaj që do të thotë <kushdo 

nga pikat më lart është e vlefshme>………………………. dhe tërhiqeni atë 

përpara imazhit të ngrirë, në mënyrë që të bëhet aq e distancuar/largët nga  

imazhi i ngrirë  sa që mund ta ndjeni me të vërtetë dhe thjesht aprovoni me kokë 

njëherë kur ta keni atë “ 

 
 Vazhdoni sipas protokollit standart (6 loops) por pa e testuar  PAL 

 
NB: If we test the PAL in this routine the client might be fearful that the therapy 
won’t work if the PAL isn’t reduced enough. We can enquire as to how much (not ‘if’!) 
less uncomfortable the secret feels now we’ve worked at it, confirming that it’s good 
when it’s reduced. If it’s the same, we can say that this proves it to be static and 
therefore not affecting anything. If it’s more uncomfortable, we can say this shows it 
to be active and there’s a need to desensitise it – and the client now has two choices: 
 

1. Go through the above again working harder with the replacement response. 
2. Tell you what the secret is so that you can help them disarm it. 

 



 
 
Example 1: 
The client has agreed there is a guilty secret and wants to work on it. They’ve said 
that it was about something they did (Q 1.2, option (a)) and it’s something they still 
do (Q1.2, option (b)). So here, the replacement response in the loops will be for any 
combination of options: “Now I want you to create an image in your mind that 
means You’re making changes today and drag it in front of that frozen image so 
that it become such apart of that frozen image that you can really feel it, and just 
nod once when you have it.” 
 
Example 2: 
This time, the client has chosen only option (a) in Q1.2, so here the replacement 
response in the loops would be: “Now I want you to create an image in your mind 
that means You didn’t choose it so it’s not your fault and drag it in front of that 
frozen image so that it become such apart of that frozen image that you can really 
feel it, and just nod once when you have it.” 
 
 
 
 


