
NlP ile Ruh Halinizi Değiştinne 
ve Mutlu Olma Uygulaması 

D 'Şimdiki Ruh Halinizin' farkında 
olun! Halin izi 'bağımsız bir gözlemci' gibi 
gözlemleyin. Onunla ilgilenin. Neye ben

ziyor? Ne tür içsel konuşmalar var? Ne tür 
duygular var? Kendinize bu tür "Bağımsız 
Gözlemci" bakı ~lyıa bakmamı , ruh haljnj

zin deği şmes i sürecini başlatacaktır. Bu 
"Şahit Duruş u!! duygusal özgürlüğünüz 

ve rnutluluğurıuı için kullanabileceğiniz 

en güçlü içsel kaynağınızdır. 

EI Düşünme şeklinizi değiştirin! Kendi
nizi nasıl hissetmek istediğinize, hanbTİ du
yguyu ya§aınak istediğinize karar verin. 
Kendinizi bu şekild e hi ssettiğiniz bir za

manı düşünün. O anı yeniden yaşayın. 

İçeriden gözlemleyin. Olaya o zamanki 

gözlerinizden bakın. Olumlu ve güçlü du

ygulan, mutluluğu yeniden yoğun bir şe
ki lde yaşayın. Sonra bu 'iyi hatıranızın' zİ
hin ekranınızdaki görüntüsünü güçlendi
rin. Onu yoğunlaştırın. Resmi büyütün ve 

daha parlak bir hale gelmesini sağlayın. 
Sesleri daha duyulur ve yumuşak bir hale 

getirin. Bu dcği §ikliklerin, 'hissettiğiniz 

duyguları' nasıl değiştirdiğine dikkat edin! 

11 Fizyolojinizi değiştirin! Kendinizi 
16 daha olumlu hissettiğinizi 'gösterin'. Gü

lümseyip tatlı bakarak işe başlayın. Duru-
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§UI1UZU değiştirin. Fizyolojinizi değiştirdi
ğinizde, düşünceleriniz de değişecektir. 

Derin bir nefes alın ve yavaş yavaş ndesİ
.nizi boıa l tırken daha da gevşediı;rinizi dü
şünün. Gerçekten bu ruh haliniıi değiştir
mek i stiyo rsanız ve "Arzu Ettiğiniz Ruh 
H aline" yani "Mutluluk Dolu Ruh Hali

nel! uıa~mak i stiyorsanız, düşünme şeklini 

zin bu fızyolojik değişiklikleri izlemesine 

ızın venn. 

ii .H.areket Edin! Enerjiılizin bir nchir 
gibi olumlu akmasını sağl ayacak hareket
ler, yürüyüş l e r yapın. Bu, ruh halinizi de
ğiştireeektir. 

EI Nefes alıp veriş iııi z i değiştirini Daha 

derin nefesler alın ve yava~ yava§ bırakm. 
Tüm oltınısuz duygularınızın, olumsuz 
dü§üncelerinizin ve gerginliklerinizin de 
bu nefes le birlikte dışa rı atıldığını ha)'al 
edin. Dikkatinizi nefesinize odaklayın. 

Bu, sizi sakinle§tirecek, kandaki karbon

dioksit yoğunlu

ğunu değiştire

cektir. 

iii Gülüm
seyin ve hatta 
kahkahal.r 
atın! Gülünıse-

mek, tadı bir ba-

kışla bakmak ve 
kahkahalar atmak 
sizin ruh halinizi 
olumlu yönde değiş
tirecektir. Gülünı se-

diğinizi zihin ekranuuzda gürseııc~tircrek 

bir süre ıneditasyon yapın. 

ii Kaslanııız ı gevşetin! Sırt, OI11UZ, çene 
ve yüz kaslarınızı, koııarınızı Vt hacakları

mzı gev~ctin. f.lcr duygunun kendisine 
özgü bir 'kas gcrginliği' ve 'nefes alıp vı;:, [

me kalıbı' olduğunu hep aklınızda tutun. 

Mutluluğun da kendisine özgü bir kas 

gcvıekliği ve rahatlığı var. Derin ve yavaş 

nefes alıp verme kalıbı var. Omuzlarınız, 
sırtımz ve yüıül1üz rahatlarru§ bir halde 
iken ve gülümscrkcn kendinizi 'Kaynak 
Dolu Ruh Halinde' hissedersiniz. 

1'1 Görüş alanınız ı genişIttin! 'Kaynak 

Dolu Olmayan Ruh H allerinin' çoğu, si
zin yere doğru bakmaJ1lza yol açar. Görüş 
alanınızı daraltır. Buna karşı uygulayabile
eeğiniz çok etkili bir yöntem var. Yukanya 

doğru bakın ve görüş alanınıZl genişletin. 

Göz kenarlarınızdan neler gördüğünüze 
dikkat ederek görüşünüzü gen işletin. 

iii Dikkatinizi başka birine yöneltin! Bir 
ba§kasına yardımcı olun. Onun için 

olum lu bir şeyler yapın. 

Em Bir şeyl er yiyin i Bir şeyler ye

mek psikoaktifbir etkinliktir. Ya

ni, sizin haliniıi deği ştirir. Ama 
bunu yaparken dikkatli olun. 

Bir şeyl er yemek, 'Kalıcı Kütü 

Haııer' üzerinde etkili olmaz. 

Eğer kilonuz artarsa, kendinizi 
daha da kötü hissedebilirsin;z. 

Mutlu ve İyi yaşayın . 
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