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Hannah’s

Poți folosi acest template pentru a nota
răspunsurile apărute în timpul meditației,

Cred că la Andy Szekely am auzit teoria aceasta prima dată. Atunci
când vrei să faci o schimbare importantă în viața ta, când vrei să îți
împlinești un vis, există două abordări pe care le poți îmbrățișa. Poți
îmbunătăți viața ta pornind din exterior spre interior sau pornind din
interior spre exterior. Ca exemplu, dacă vrei să scapi de kilogramele
în plus, începi schimbarea pornind cu mediul (mergi la sală, umpli
frigiderul cu mâncare sănătoasă, stai alături de oameni care au o
abordare bună privind alimentația). Problema este că dacă mintea
ta este învățată să fie grasă, dacă îți hrăneai sufletul cu mâncare și
nu cu bucurii, dacă în continuare te simți nefericit, atunci va fi nevoie
să faci schimbările și din interior spre exterior. Practic, atunci când
avem un vis, când vrem să aducem noi schimbări în viața noastră,
este bine să îmbrățișăm ambele direcții. Exteriorul este o oglindă a
nostră, așa că îl putem folosi pentru a vedea și îmbunătăți lumea
interioară. De asemena, lumea interioară ne va modela reacția la
exterior. Nu pot exista una fără alta.
La început, pentru mine, informațiile acestea erau destul de
abstracte. Însă, în cursurile NLP, am dat de ceea ce se numește
Piramida lui Dilts care a concretizat ideile. Pe scurt, este vorba de un
instrument care ordonează toate elementele angrenate într-o
schimbare. Atât cele ce țin de exterior (mediu, locul în care suntem,
oamenii din jur, detalii din afară), cât și cele ce țin de lumea
interioară. Piramida lui Dilts pornește de la câteva descoperiri ale lui
Gregory Bateson - antropolog și specialist în teoria sistemelor.
Bateson menționa că în procesul învățării, schimbării și comunicării
există mai multe niveluri în care ne structurăm informațiile și că
aceste niveluri sunt interconectate și se pot influența reciproc. Aceste
niveluri sunt: mediu, comportament, abilități, credințe/valori,
identitate, apartenență, viziune.

Hannah’s

VIZIUNE

APARTENENȚĂ
IDENTITATE
CREDINȚE/ VALORI
ABILITĂȚI
COMPORTAMENT/ ACȚIUNI
MEDIU

Meditația pregătită folosește aceste niveluri neurologice și te
ghidează prin fiecare nivel, printr-un set de întrebări. În templateurile următoare poți nota răspunsurile primite în timpul meditație
sau poți face chiar exercițiul tău, singur. Stabilește care este visul
tău, care este obiectivul pe care vrei să îl împlinești. Notează-l pe
foaie în primul cadran. Apoi imaginează-ți că acel vis este deja
realitate și că tu trăiești o zi din viața visului tău.
Închide ochii, imaginează-ți visul realizat și apoi răspunde pe
rând la toate întrebările pregătite.

CARE ESTE VISUL TĂU:

MEDIUL

👉 Unde ești când visul tău este împlinit? Închide ochii,
imaginează-ți visul realizat și observă ce vezi în jurul tău.
Vezi locul în care ești (în casă, afară, în natură, în aceeași
țară, în altă țară). Cine mai este cu tine în visul tău?

COMPORTAMENT/ ACȚIUNI

Ce faci? (observă acțiunile tale concrete atunci când
visul tău este împlinit). Ce roluri ai în visul tău?

ABILITĂȚI

👉 Observă ce abilități, ce talente pui la treabă în visul tău?

CREDINȚE/ VALORI

👉 Mută-ți atenția în mintea ta și vezi ce gânduri ai când
visul este împlinit. Ce emoții. Cum te simți .

IDENTITATE

Cine ești când visul tău este împlinit.

APARTENENȚĂ

👉 Cărei comunități aparții? Ce dorești pentru tine și ceilalți.
Cum îi ajută visul tău pe ceilalți? Cum îi susține?

VIZIUNE

👉 În final, care este viziunea ta asupra lumii, a vieții,
atunci când visul este împlinit?

Pentru a avea o imagine totală asupra visului, pune
toate răspunsurile importante pe aceeași foaie.
Notează-le pornind de la mediu spre viziune.

VIZIUNE
👉 în final, care este viziunea ta asupra
lumii, a vieții, atunci când visul este
împlinit?
APARTENENȚĂ
👉 Cărei comunități aparții?Cum îi ajută
visul tău pe ceilalți? Cum îi susține?

IDENTITATE
Cine ești când visul tău este împlinit.
Ce roluri ai?

CREDINȚE/VALORI
👉 Mută-ți atenția în mintea ta și vezi ce
gânduri ai când visul este împlinit. Ce
emoții. Cum te simți .

ABILITĂȚI
👉 Observă ce abilități, ce talente pui la
treabă în visul tău?
COMPORTAMENT/ACȚIUNE
Observă acțiunile tale concrete atunci
când visul tău este împlinit

MEDIUL
👉 Unde ești când visul tău este împlinit?

Cum folosești mai departe
acest instrument?
Unul dintre scopurile exercițiului este să te ajute să
conștientizezi resursele visului tău, te ajută să te încarci cu
ele și de aici să îți stabilești pașii următori. Poate că va fi
nevoie să aduci spre tine noi credințe, să îți stabilizezi
valorile, să antrenezi noi abilități și capacități. Să devii mai
sigur pe tine. Observă care sunt nivelurile neurologice pe
care le ai de îmbunătățit și lasă visul tău să te inspire cu
resurse, cu valori, cu noi credințe. Visul tău îți va spune ce ai
de făcut.

