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 דמיון מודרך הוא שיטה המשתמשת בדמיון כדי להשפיע על המצב הנפשי, להעלות מחשבות לא מודעות באופן
 אסוציאטיבי, ולתרגל את שליטת המוח על התפקודים הגופניים. השיטה משלבת טכניקות הירגעות והרפיה,

 הכוללות החזיה (ויזואליזציה) של פרטי עצמים, מצבים ודימוי של שימוש בחושים אחרים.

 השיטה מקובלת בשימוש בפסיכותרפיה קצרת-מועד פרטנית או קבוצתית, כסוג של התערבות טיפולית או
 מתודיקה בהדרכה, כשיטה בטיפול בביופידבק, כהכנה לקראת תחרויות ספורט, מבחנים חשובים או לידה ועוד.
 התהליך נושא אופי רגוע ושלו. הטיפול מתקיים בקבוצה או באופן פרטני, ונמשך, בהתאם לשיטה, בין חצי שעה

 לשעתיים. בשיטות מסוימות חוזרים עליו מספר פעמים בשבוע, ובאחרות התכיפות פחותה.

 דמיון מודרך משמש לטיפול במצבים כרוניים שונים, בהם כאבי ראש, דחק, לחץ דם גבוה וחרדה. פעילות דמיון
 מודרך נעשית בדרך כלל בידי אדם אחד (המדריך) המנחה אדם אחר או קבוצה. מטרת המדריך לסייע למודרך

 לחוות את החוויה במלואה בלי לסטות לחוויות אחרות ולעיתים לא רצויות. אנשים המיומנים בשליטה על
 מחשבותיהם או לומדים מיומנות זו בטיפול, מסוגלים לשלוט בכוחות עצמם על חווית הדמיון המודרך ואינם זקוקים

 למדריך.

 לרוב, כאשר טכניקה זו משמשת לטיפול, המטופל יחזה את עצמו כבריא, חזק וחופשי מהבעיה הבריאותית או
 הפסיכולוגית ממנה הוא סובל. כדי שההשפעה של הדמיון המודרך תהיה חזקה ככל האפשר, יערב המנחה את

 מירב החושים בתהליך, וינחה את המטופל לדמות מראות בצבעים עזים, לשמוע קולות, להרגיש את תחושות הגוף
 – כולל טעם וריח – ואף לחוות את הרגשות בצורה עזה ככל האפשר. ההנחייה תחל לרוב בהרגעה ובהרפייה,

 לאחריהן יהיה שלב של תנועה אל עבר החוויה המסייעת ניתוק מן המציאות אל עבר העולם הפנימי של המטופל
 כדי לאפשר את עיקר התהליך. חלק זה יכול לכלול מסרים של המטפל, גירוי של הדמיון, או שחרור רגשות. בסיום

 יתבצע לעיתים קישור בין עולם הדמיון לעולם המציאות, ולבסוף תהליך של יציאה הדרגתית מההרפיה.

 שיטות שונות, כגון שיטת סילבה, שיטת קיי וניתוב לשוני פיזיולוגי (NLP), מלמדות בצורה שיטתית את תהליך
 יצירת הדמיון המודרך ואת השימוש בו למטרות טיפוליות.

 ההבדל העיקרי בין דמיון מודרך לבין היפנוזה הוא שבהיפנוזה, הדמיון המודרך מתבצע אך ורק לאחר שהמהופנט
 נכנס למצב של טראנס היפנוטי (Somnuambulism). במצב של טראנס היפנוטי נחלשת התנגדות אפשרית של

 המטופל לחוויות שהוא עומד לעבור, ולכן האפקט הטיפולי יהיה חזק יותר.

 באמצעות דמיון מודרך ניתן לגרום לאדם ממש להיכנס למצב דמיוני שבו הוא חווה ב100% חוויה שלילית או
 חיובית ונכנס אליה כאילו הוא ממש נמצא שם. רצוי לבצע דמיון מודרך בעיניים עצומות ולגרום לאדם השני

  לחוות את הדמיון כאילו הוא חווה מציאות אחרת.
 

 דמיון מודרך אפקטיבי ביותר מונע על ידי כך שגורמים לאדם לדמיין את הדבר שהוא לא מעוניין בחיים וממש
 לחוות את חוויית הכאב והרצון להשתחרר ממנו, להבין עד כמה זה רע ולהציף למודע עד כמה המצב הנוכחי

 גרוע וחוסם.
 

 לאחר מכן - יש לבצע דמיון מודרך חיובי של ״הרצון לחוות עונג״ - כאן תפקידו של ״המהפנט״ לגרום לאדם
 לדמיין מצב של איך החיים ייראו אחרי שהכאב של הדמיון המודרך הקודם ייראו.

 
 לאחר שני דמיונות מודרכים אלו - קל מאוד להגיע למצב של שינוי תודעה.

 
 במהלך הוובינר (שידור חי חינמי עם אריאל ברג) שיתקיים בקרוב (לאחר הסרטון השלישי), תכירו את יסודות

 הדמיון מודרך לעומק. נתרגל המון תרגילים בהמון דוגמאות.
 לאחר שהסרטון השלישי ייפתח - אלמד אתכם כיצד לבצע הליך של דמיון מודרך במקרים הבאים:

 
 למכור ללקוח מוצרים1.
 לקחת מספר טלפון מבחורה2.
 לשכנע כל אדם לבצע כל פעולה, ולחשוב כל מחשבה גם אם זה בניגוד מוחלט לרצונו ועוד...3.
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 ובינתיים עד שהשיעור השלישי ייפתח בסידרת סרטוני המתנה - תתאמנו על ראפור ודמיון מודרך כדי להגיע
 לשיעור השלישי מוכנים וליצור רצף אחיד ומסודר של השפעה תת מודעת על האנשים.


