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Aşağıdaki boşlukları doldurun. Sonra kendinize bu 
kartın arkasındaki soruları sorun. 
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Byron Katieʼnin Çalışması 
1. Bu doğru mu? (Evet veya hayır. Hayır ise 3. soruya geçiniz.) 
2. Bunun doğru olduğunu kesinlikle bilebilir misiniz? (Evet 

veya hayır.) 
3. Bu düşünceye inandığınız zaman nasıl tepki 

veriyorsunuz, ne oluyor? 
4.  Bu düşünce olmadan nasıl biri olurdunuz? 

 

Düşünceyi tersine çevirin.  
 Bu tersine çevirme için gerçek, özgün örnekler bulun. 
 Başka tersine çevirmeler bulabilir misiniz? 
 Her tersine çevirme için özgün, gerçek örnekler verin. 
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