
Aşk acısı nasıl diner? 

Ne yapsanız da 
kurtulamıyor 

musunuz? 
Aşık oldunuz, ilişkiniz bitti. 

İçiniıdeki sancı dinmiyor mı.ı? 
Pudra'daki habere göre, 
sc\·diğimiz, alışık olduğumuz 
lnsandaın ayrLlma.k zort.ında 
kalmak, hepimiz için büyük acı 
demek. Bunu nasıl kolay bir 
şekilde başarabileceğimizi 
Kişisel Gelişim Uzmanı M. 
Banş Muslu anla l tı ... M. Banş 
Muslu'ya göre çok kıs,.1 sürede 
birinj unutmak içln 
kull,,nılabilecek birçok yöntc..ırn 
mevcut. YapmamlZ gereken, 
bilinçaltımız..ı aynhğa mğmen 
herşcy i n yolunda olduğunu 
ı;,ktcuabi lmek. Bu yöntemler 
arasında en kolay 
akt.,,rılabi lecek olanı NLPSwish 
tekniği. Bu teknik, görsel 
canlandırma ile unutma.k 
istediğim i z. kişinin resimlerini 

deği.Ştirmeye ve onu artık ilr'lU 

edilmeyecek hale getirmeye 
dayanıyor. 

NLP Swish Tekniğ i nos, I 
uygulanır? 

Adım 1: Onun renkli resmi 
Göı.lerinizi kapalın ve 

unutmak istediğiniz kişiyi 
k.uşınızda canlandırın. Bu 
görüntünün ol,iibildiıincc 
gerçekçi, renkli, J boyutlu ve 
hareketli olmas.ı önemli. 

Adım 2: Sizin ki.iç i.ı k siyah• 
beyaz resmin iz 

Gözünüzde canlandırdıtınız 
resmin sol alt köşesine kendi 
ı-esrniniz.i siyah beyaz olar.ık 
ekleyin. Bu resim,. bulunmak 
isted iğiniz (kendine güvcnen1 

neşeli, özgür, umnında 
olmayan, gü2el) 8Si:t'in 
dışırıdan göri.ini.işiinüz ol ;)c,-ık. 

Si2 nasıl olmak is tiyorSanıt 

küçük siyı'l.h-beyaz resminiz de 
öyle olsun. 

Adım J: Koşullam.ı şimdi 
Birinci. resmi ikinci resme 

koşullayacağıı.. Bir başka 
deyişle, unutmak istediğiniz. 
kişinin görü nıüsünün 
bilim;altmızda otomatik ola r.ık 
istediğiniz duyguyu (kendine 
gi.ivcn, umurş.,mazlık vb.) 
y.ır.ıtması nı sağlayacağız. 
Şimdi, sol allt.lki kendi siyah 
beyn.z resminizin büyüyerek 
diğ. r resmjn (yani unutmak 
istediğiniz kişinin resminin) 
üstünü tamamen kapl.ıması, ve 
renk lenip can lanması gerekiyor. 
Bunu görsel olarak 
gerç-ek1t.1Ştirmek için yaklaşık l 
>o11üyeniı var. 

Ad1m4: 
Tekr...r kendi ı-esminizi 

büyütüp canlnndırdıktan sonra 
gözlerinizi ,ıçm ve rahatlayın. 
Aynı işlemi en az 5 kez 
tekrarlayın. 

Swish tekniğinin c;.1lışma 
mi\ntığı~ karşıda gördüğünüz 
büyük renkli resimdeki 
durumla, sonradan büyütüp 
renklcndirdiğiniz küçük siyah
beyaz resimdeki dunıın 
anısında nörolojik. bir bağ 
kunnak ve bu duruml:m 
bi rbirine koşullamak. 

Bu mantıkla~ küçük 
siyahybeyaz resimde 
kendinix yerine, hissetmek 
isıediğiniı duygulan 
y,u4ıl,,bilccek farklı durumları 
ve objeleri de deneyebilirsiniz. 
Si~de neyin iğrenme yaratt1ğL 
ı,,mnmıyla hayal guciiniize 
k,-ılmış. Bu işlemi dilediğiniz 
sıklıkla, dilediğiniz. kadar forklJ 
durum ve resimle 
ıekrarlayabilirsiniı. 
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