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Как работи нашето съзнание?

Тяло
(4 гигабита/с)

Несъзнаван разум
(11 мегабита/с) Съзнаван разум

(10-60 бита/с)



Хипноза

Директивна Недирективна 



Какво е транс? 

o Естественo състояние на съзнанието

o Лекуват се мозъкът, психиката и тялото

o Човек подсъзнателно търси това 
състояние

“Всеки клиент ще влезе в транс, ако му оставим поне
1% шанс за това.”

Милтър Ериксон



Транс

Съзнаван 
разум

Несъзнаван 
разум

За да говорим с несъзнавания разум не е нужен 
дълбок транс.



Как да активираме несъзнавания разум?

o Емоции

o Обръщане към собствения опит

o Сензорен език

o Объркване



Сензорен език



Думи и изрази от визуалната система

виждам; илюстрирам; блестя; вглеждам 
се; сияя; блед; неясен; показен; сцена; 
образ; сляп; разглеждам; гледна точка; 
осветявам (темата)…



Думи и изрази от аудиалната система

казвам; говоря; обсъждам; обяснявам; 
безмълвен; вслушвам се; звуча; тих; 
оглушителен; чувам; разказвам; 
преговарям; глух; звънко; изговарям…



Думи и изрази от кинестетична система

усещам; измъквам; изваждам; опустошен; 
преследвам; държа (на нещо); настоявам; 
безвкусен; поразителен; усещам; давам да 
се почувства; изкарвам си от паметта; 
безчувствен; премервам; претеглям… 



Телемаркетинг

Здравейте, аз съм .../малко име/ от името на Х и имам 
приятната задача да говоря с г-н/г-жа ..../две имена/ за нова 
услуга на половин цена. С г-н/г-жа ..... ли говоря?

Ще ни отнеме само няколко минути да поговорим, за да видим
как да вземете отстъпката си. Добър момент ли е да говорите с 
мен сега?

Преди да продължим, нека Ви кажа, че с цел по-добро 
обслужване, разговорът ни се записва.



Объркване



Двойно отрицание

Клиентите не бяха доволни, че не могат да учат НЛП. 
Замислихме се не може ли да не работим в помещение и 
планирахме летен курс в Родопите. Там ще учим НЛП 
навън.

Когато не учиш НЛП, няма как да не го използваш.



Парадокси

Съвместяване на противоположности.

Дума
Анто-
ним

Летният ни курс е интензивно и отпускащо преживяване, 
където работим и почиваме едновременно.

Придаваме им близко 
или сходно значение 



Парадокси

Противопоставяне на думи с близки или сходни значения.

Дума
Сино-
ним

Форматът позволява да навлезем дълбоко в материята без 
да се потапяме изцяло в работа.

Противопоставяме или 
придаваме различни 
значения



Двусмислици 

Семейство, което не може да има децаСемейство, което не може да има деца поради 
организационни неуредици
Семейство, което не може да има деца поради 
организационни неуредици не може да направи осиновяване 
вече трета година.

Снегове, ветрове, дъждове ще отминатСнегове, ветрове, дъждове ще отминат още в петъкСнегове, ветрове, дъждове ще отминат още в петък ще 
омекне времето.



Нарушения на синтаксиса 

Ние говорим за транс. Транс имаме, когато фокусът ни 
се обръща навътре. Вътре в нас мисловните процеси се 
забавят. 



Внушения

o Заповед 

o Искане 

o Молба 

o Инструкция 

o Предложение

Внушение – такова обръщение, което предизвиква 
непроизволни и често неосъзнавани реакции.



Видове внушения

Директни Косвени 



Презумпции

Това, което искаме от клиента, се подразбира, а 

фокусът на внимание е върху друго нещо.



Вече 15 години продавам на хората нещо абсолютно ненужно. 
☺ Не че не носи ползи, напротив. Но в главите на аудиторията
не съществува потребност „Искам курс по НЛП!“.  

НЛП – Невро-лингвистично програмиране е практическа
система, дошла от психотерапията. А психотерапия означава: 
чрез комуникация да променим мисленето и поведението
на човек. 



НЛП взима най-бързите и мощни техники от различни 
направления, в т.ч. и от съвременната хипноза на Милтън 
Ериксън.

Да не използвам в продажбите това, което преподавам, е 
нелепо. А аз преподавам и хипноза.



Има хора с плоско мислене, които си представят хипнозата 
така: един размахва часовник, а друг го гледа, мълчи и спи. 
Ясно е, че те не могат да ползват хипноза в работата си. 

Но ние, маркетолозите, търсим варианти навсякъде. Ако 
разгледаме хипнозата като начин да говорим с подсъзнанието 
на клиента, ще открием неочаквани възможности да му 
внушим идеите си. 



Това ще ни позволи:
o да продаваме повече;
o да увеличим конверсиите; 
o да вдигнем трафика;
o да свалим цената на клик;
o да направим пари;
o да израснем в кариерата; 
o да развием бизнеса си…



След  моята лекция ще се питаш коя от техниките, които ще 
покажа, да приложиш първо в работата си. На нея ще научиш:
o Как работи нашето съзнание и защо макар и будни, може да 

изпаднем в транс. 
o Какво е транс. Как с думи и текст да го предадем на 

аудиторията и да свалим защитите, така че да вижда, чува и 
възприема нашите послания непредубедено.

o Заедно ще направим забавен анализ на наш продажбен 
текст.



Единственото, което остава, е да дойдеш на конференцията 
„Психология на маркетинга“.

Запази мястото си, като натиснеш бутона по-долу.



Благодаря ви за вниманието!

https://nlp.bg

Телефон: 0884 280 570

E-mail: info@nlp.bg

https://nlp.bg/
mailto:info@nlp.bg

