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ΜΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Θυμίσου μια από τις μη βοηθητικές σκέψεις που κάνεις και γράψε
την στο κενό. Ξεκίνα να προκαλείς αυτή τη σκέψη έτσι ώστε να

αρχίσεις να την αλλάζεις!

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις για να εισέλθεις στη σκέψη σου:
 

Υπάρχουν στοιχεία που να μου δείχνουν ότι αυτή η σκέψη είναι και η αλήθεια;
Υπάρχουν στοιχεία που μου δείχνουν το αντίθετο;
Μήπως προσπαθώ να μεταφράσω την κατάσταση χωρίς αρκετά στοιχεία;
Τι θα σκεφτόταν ένας φίλος σχετικά με αυτή την κατάσταση;
Αν κοιτάξω την κατάσταση από τη θετική πλευρά, πως μου φαίνεται;
Αυτό που σκέφτομαι θα έχει σημασία σε ένα χρόνο από τώρα; Σε  πέντε χρόνια;

 
Όταν θα τελειώσεις με αυτές τις ερωτήσεις, ξαναδιάβασε τις απαντήσεις σου και προσπάθησε να
επινοήσεις μια πιο ισορροπημένη και λογική οπτική γωνία.
 
Αυτό μπορείς να το κάνεις με όποιες σκέψεις σου έρχονται στο μυαλό και καταλαβαίνεις ότι είναι από
αυτές που δε σε βοηθούν να προχωρήσεις παρακάτω.
 
Με αυτή τη τεχνική μπορείς μόνος σου να ελέγχεις αν οι σκέψεις σου είναι ρεαλιστικές και
ισορροπημένες. Σε επόμενο επίπεδο αυτή η άσκηση γίνεται ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο
διαχείρησης σκέψεων σε όλους τους τομείς της ζωής σου.
 
ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
ΣΚΕΨΗ: ΔΕ ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΟΡΙ/ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕ
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟΥ/ ΤΗΣ ΑΡΕΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ. (Πρόβλεψη)
 
Απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις:
1.Υπάρχουν στοιχεία που να μου δείχνουν ότι αυτή η σκέψη είναι και η αλήθεια;
Δε μου έχει ζητήσει ποτέ να βγούμε και όταν τον/την συναντώ τυχαία σε φιλικές συναντήσεις δε μου
μιλάει και πολύ.
2. Υπάρχουν στοιχεία που μου δείχνουν το αντίθετο;
Τον/την πιάνω που και που να με κοιτάει και μόλις τον/την κοιτάω κοιτάει αλλού και μου είχε πει πριν
καιρό να βρεθούμε να τα πούμε αλλά μείναμε εκεί.
3. Μήπως προσπαθώ να μεταφράσω την κατάσταση χωρίς αρκετά στοιχεία;
Ναι, μάλλον προσπαθώ να μεταφράσω την κατάσταση με λίγα στοιχεία.
4. Τι θα σκεφτόταν ένας φίλος σχετικά με αυτή την κατάσταση;
Η/ο φίλη/ος μου θα μου έλεγε να του/της στείλω ένα μήνυμα να βγούμε και ότι γίνει.
5. Αν κοιτάξω την κατάσταση από τη θετική πλευρά, πως μου φαίνεται;
Νομίζω πως δεν έχω να χάσω τίποτα. Εξάλλου να βγούμε θα του/της ζητήσω για να γνωριστούμε
καλύτερα και αν θα πει "ναι" θα είναι μια ωραία έξοδος.
6. Αυτό που σκέφτομαι θα έχει σημασία σε ένα χρόνο από τώρα; Σε  πέντε χρόνια;
Καμία σημασία δε θα έχει ένα "όχι" που μπορεί να ακούσω. Και πάλι αν ακούσω "ναι" όλα καλά.
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