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را بدون فکر کردن در  برخی جمالت می توانند برای شما مشکالتی ایجاد کنند ، به خصوص زمانی که آن ها

 مورد معنای واقعی شان به کار می برید .

شیوه فکرکردن و نوع کلماتی که به کار می بریم ، تعیین کننده ی نوع واکنش های ما به زندگی 

 است .

بنابراین مراقب باشید که چه فکری میکنید ؛ چون ممکن است بیش از حد الزم برای خودتان دردسر ایجاد 

 کنید .

مثل .  ؟ "نمی توانم ... "ودتان بگویید تا حاال شده به خ را در نظر بگیرید . "نتوانستن"برای مثال ، کلمه 

. همین االن به چیزی که نمی توانید انجام دهید فکر  "من نمی توانم اون کار را انجام بدهم"این جمله : 

نمی توانم وزنم را کم کنم ، نمی توانم سیگار را ترک "کنید . مردم اغلب چنین جمالتی را به کار می برند : 

 "کنم ، نمی توانم ببخشم

است ، پس اگر نشود کاری را انجام داد یعنی با امری انجام پذیر نبودن به معنای  "نتوانستن"دقت کنید ! 

ناممکن روبرو هستید ؛ مثل اینکه نمی توانید مانند پرنده پرواز کنید ، از میان دیوار رد شوید یا یک کیلومتر 

م نمی توان"ب موارد زمانی که شما می گویید را در یک دقیقه بدوید ؛ این جمالت درست هستند ولی در اغل

 در حال به کارگیری کلمه نادرستی هستید . "کاری را انجام دهم

 است . "من انتخابش نمی کنم"به معنای اراده نکردن است ، به معنای نمی خواهم 

 ی دیگری( هم معناگفتار درونی تانوقتی کلمات خود را تغییر می دهید ، جمالتی که به خود می گویید)

در  "من نمی خواهم وزن کم کنم ، نمی خواهم سیگار را ترک کنم ، نمی خواهم ببخشم"پیدا می کند . 

واقع تمام این موارد گزینه هایی است که از نظر عملی شدنی است ولی شما انتخاب می کنید که انجام شان 

 ..ندهید .

 ادامه دارد...

 


