
 

Gândeşte-te la o persoană care ţi-ar putea folosi 
sfatul. Completează spaţiul de mai jos. După aceea  

pune-ţi întrebările de pe spatele acestui card. 
 

______________ ar/nu ar trebui să ______________ 
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Lucrare, citeşte Iubeşte ceea ce este  
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Lucrarea de Byron Katie 

1. Este adevărat? (Dacă răspunsul este “Nu”, treci la nr. 3). 

2. Poţi fi absolut sigur că este adevărat? 

3. Cum reacţionezi, ce se întâmplă când crezi acest 
gând? 

4. Cine ai fi fără gând? 
 

 

Întoarce gândul. 

Găseşte exemple autentice pentru întoarcere. 

Poţi găsi şi alte întoarceri? 

Dă exemple autentice pentru fiecare întoarcere. 

© 2010 Byron Katie International, Inc. 
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