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Модел на изпускането 

 

Умът ни непрекъснато работи за поддържане на тялото (и емоциите) в 

баланс. Стресът (заедно с други разрушителни емоции) се случва, когато 

нашето мислене излезе извън този баланс. Реакцията на стрес е 

възстановяването на баланса на тялото. 

 

Стресът обикновено се основава на чувствата, които хората изпитват за 

неадекватност (неспособност да се справят или ниско самочувствие). 

Тревожността е емоция, основана на страха, която произтича от това, 

когато хората се фокусират върху най-лошите резултати от бъдещи 

събития, които все още не са се случили. 

 

Преживяването на стрес е често срещано ежедневие, случва се на всички 

нас. Нивата и тежестта обаче ще имат огромни отклонения. Малките нива 

на стрес могат да ни помогнат и много хора дори ще кажат, че работят по-

добре, когато са под натиск. Едва когато нивата на стрес станат твърде 

значими, това се превръща в проблем. 

 

Не са редки случаите, когато хората казват, че се чувстват „ампиранирани, 

напомпани или изстреляни". Това са пример за стресори на ниско ниво, 

които могат да ни помогнат. В това състояние имаме повече енергия от 

нормалното, чувстваме се по-бдителни може да остане по-фокусиран. 

Този тип стрес е много често срещан в спортни ситуации, по време на 

изпити, публично говорене или при опит за ново преживяване за първи 

път. 

 

Тъй като нивата на стрес, натиск или тревожност стават прекалено високи, 

ние преминаваме точката, в която вече не можем да насочим стреса по 

положителен начин. В този момент много хора ще опишат себе си като 

изгорени, стресирани или в края на предела си. Това е точката, от която се 

нуждаем, за да намерим положителен начин за канализиране на стреса  
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или изобщо да се отстраним от стресовата ситуация. Не винаги е 

възможно да се отстраним от ситуацията, нито е в най-добрия ни интерес, 

което означава, че трябва да намерим начин за справяне. 

 

Тъй като всички работим в нашата версия на реалността, всеки от нас има 

своя уникален начин за справяне със стреса. Имаме и различни гранични 

нива, когато става въпрос за управление на стрес, натиск или 

безпокойство. Ситуациите, които се оказват стресиращи за някои, ще имат 

малък или никакъв ефект върху други. 

 

Има просто упражнение за НЛП, наречено „Модел на изпускането “, което 

може да се използва за справяне с негативни емоции като стрес. Може да 

се използва по време на стресово събитие, когато се мисли за събитие, 

което може да бъде стресиращо, и за премахване на негативна емоция от 

предишно стресово събитие. Имайте предвид, че както всяка НЛП техника, 

тя не работи за всички. 

 

По-долу е описан пълният процес - има седем прости стъпки, които 

можете да използвате, за да преминете през процеса. 

 

1. Извлечете негативната емоция, която искате да освободите, и се 

опитайте да почувствате ефекта от тази емоция върху тялото си. За 

да направите това, можете да си припомните едно скорошно време, 

когато сте изпитвали тази емоция, и да си спомните какво е 

усещането да я имате. Определете областта на тялото си, където сте 

почувствали тази емоция, и поставете ръката си там. 

 

Примери за емоции могат да бъдат гняв, тъга, депресия, тревожност, 

стрес.  

 

Сега изпуснете надолу    
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2. Сега толкова бързо, колкото можете да вземете и изпуснете 

емоцията и колкото бързо можете да назовете емоцията, която е 

отдолу. 

 

Сега изпуснете надолу    

 

3. Сега, преминете колкото можете по-бързо през тази емоция. Какво 

има под това? 

4. Продължете да повтаряте този процес, докато не почувствате 

„празнота“ или „нищо“. Отделете няколко минути, за да изпитате 

тази „празнота“ или „нищото“. 

5. А сега си представете как изпускате това „нищо“. Какво изпитвате, 

когато излезете от другата страна на нищото? Какво виждате? 

6. Завършете веригата, когато достигнете до втората положителна 

емоция. Трябва да има забележима физиологична промяна, тъй 

като веригата има тенденция да се срути в този момент. 

7. Проверете дали негативните емоции са изчезнали. 

 

 

                Бележки: 
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