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»کاِر« بایرون کیتی 

1. آیا حقیقت دارد؟ )اگر پاسخ »خیر« است، به پرسش شماره 3 بروید.( 
2. آیا واقعًا مطمئن هستید که حقیقت دارد؟ 

3. وقتی آن فکر را باور دارید، چه واکنشی نشان می دهید، چه اتفاقی می افتد؟ 
4. بدون آن فکر چگونه کسی بودید؟ 

فکر را برگردان کنید. 
سه نمونه ی واقعی برای برگردان بیابید. 

آیا می توانید برگردان های دیگری بیابید؟ 
برای هر کدام از برگردان ها نمونه های واقعی بیاورید. 
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