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Bairones Keitijas Darbs 

1. Vai tā ir taisnība? (Ja atbilde ir “Nē”, turpiniet ar 3. 

jautājumu) 

2. Vai jūs varat pilnīgi precīzi zināt, ka tā ir taisnība? 

3. Kā jūs reaģējat un kas notiek, kad ticat šai domai?  

4. Kas jūs būtu bez šīs domas? 
 

 

 Pagrieziet domu otrādi.  

 Atrodiet reālus piemērus apgrieztajai versijai. 

 Vai jūs varat atrast citas apgrieztās versijas? 

 Dodiet reālus piemērus katrai apgrieztajai versijai. 
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