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   اغلب به خواسته های دیگران آنقدر اهمیت میدهم که از خواسته ها و اهداف خود باز می مانم.  1

   موفق نشدن در کارها برایم غیر قابل تحمل است.  2

   همه انسان ها گاه مرتکب اشتباه می شوند.اشتباه یک انسان دلیل بر بد بودن او نیست، زیرا  3

در برابر حوادث و شرایط ناخواسته آنقدر ناراحت و آشفته می شوم که قدرت هر کاری را برای بهبود   4

 آنها ندارم.

  

   دیگران نمی توانند مرا ناراحت کنند بلکه خودم باعث ناراحتی خویش می شوم.  5

   امکان تغییر آنها وجود ندارد کنار می آیم. با حوادث ناخوشایندی که  6

   از اینکه مسئولیت های مختلف در زندگی داشته باشم بسیار خوشحال می شوم.  7

   فکر می کنم همیشه باید کسب باید تا به من در تصمیم گیری هایم کمک کند.  8



   تغییری ایجاد کنم. غالباً روال گذشته زندگی را دنبال می کنم تا اینکه بخواهم در آن  9

   اگر نتوانم رفتار بد دیگران را تغییر دهم، سعی می کنم با آنها کنار بیایم.  10

11  =================================================================================   

   همیشه دیگران باعث غم و اندوهم می شوند و من نقشی در آن ندارم.  60

اگر چه می دانم نگرانی راجع به بسیاری از مسائل بی فایده است در عین حال همیشه به آنها می   61

 مضطرب می شوم. اندیشم و 

  

   در صورتی شاد خواهم بود که در زندگی مسئولیت کمتری داشته باشم. 62

   حاضر نیستم که بیش از حد به دیگران وابسته شوم حتی اگر شکست بخورم.  63

   اگر چه می پذیرم تحت تأثیر زندگی گذشته ام هستم اما می توانم مسیر زندگیم را تغییر دهم.  64

مشاهده ی مشکالت دیگران آنقدر ناراحت و آشفته می شوم که از حل مشکالت خود نیز باز می  با  65

 مانم.

  

   به راحتی و با توجه به امکاناتم مناسب ترین تصمیمات را می گیرم اگر چه بهترین آنها نباشد. 66

 

 

 

 
 

 


