
 قح مان هب

  یتخانش یاهاطخ زا ییا هصالخ 

 یاطخ مان

 یتخانش
 فیرعت

تفکر همه يا 

 هيچ

 یم میسقت دب الا ماک ای و بوخ الا ماک هتسد ود هب ار ناشراک جیاتن و دارفا ،اه تیعقوم ،تسا چیه ای همه یاطخ راچد هک یدرف

 الاثم ،دناد یم تر از کامل ، شکست بی چون و چراهر چیز کم  و ؛دنک

 .دنتسه یدب یاه هدننار ناسین تناو یاه هدننار همه_

 .دنتسه قالخا یب و راکهزب اه یجراخ همه_

 .تسین نآ هب یدیما چیه و هدش بارخ الاک هعماج_

 .داد تصرف ای دز دنخبل اهنآ هب تقو چیه دیابن سپ ،دنتسه هدافتسا ءوس لابند هب هشیمه نازومآ شناد_

 .دنتسه نتفرگ داریا لابند هب نم نِازومآ شناد نِیدلاو همه_

 ...و دنک یم هرخسم ار سالک .دنک یم بلقت هشیمه ینالف_

 .درک دامتعا دوش یمن زومآ شناد نالف ای نازومآ شناد هب تقو چیه_

 یدوب ییا هظحالم یب زومآ شناد لوا زا وت

 .دراذگ یم رانک ار یسرد همانرب لک ،دوخ یِزیر همانرب زا تمسق کی ندادن ماجنا اب هک یزومآ شناد_

آل ه است، ولی به حد ایدهاش نسبت به امتحان قبلی بهتر شدنمرهکه برای یک امتحان تالش زیادی کرده و  یزومآ شناد_

 ای نداشته، هیچ چیز نسبت به سابق تغییر نکرده استهایم هیچ فایدهکه تالشگوید: با خود می نرسیده،

 ذهن خوانی

می کنند بی آن  ید آدم ها چه فکرفرض را بر این می گذارد که می دان درف ،نارگید راکفا دروم رد عطاق یمیمصت ینعی

 لاثم دکافی در مورد افکارشان داشته باششواهد   که

 متسه هدنزاب نم دنک یم رکف وا_

 دنک هرخسم ارم دهاوخ یم وا_

 دنک هدافتسا وس تصرف زا دهاوخ یم وا_

 تسا هدرک ضرف هچب ارم وا_

 دنک رارف سالک زا دهاوخ یم :دیوگب دوخ اب ملعم و دورب نوریب سالک زا هک دریگب هزاجا یزومآ شناد تسا نکمم_

 تشاد ار مظن نتخیر مه هب و یمارتحا یب دصقوا هک دنکرکف ملعم و دندنخب نارگید و دنک هئارا یرظن یزومآ شناد _

 فاجعه سازی

 :لاثم.تشاد دهاوخن ار نآ لمحت هک تسا کانتشحو ردقنا داتفا دهاوخ ای تسا هداتفا هک یقافتا دنک یم ضرف درف

 ای ،تسا نکمم مِلعم نیرتدب وا هک دنک یم ساسحا و ،دنتسین دلب اهنآ و دسرپ یم نازومآ شناد زا ار شیپ هسلج سِرد یملعم_

 تسا ناربج لباق ریغ قافتا نیا

 هدش روخن درد هب مدآ کی هب لیدبت و هدرک لیصحت کرت ناشدنزرف دننک یم رکف فیعض هرمن کی لیلد هب هک ینیدلاو _

 هب یهجوت یب

  تبثم رما

 :لاثم ،درمش یم زیچان و هتفرگ مک تسد ار نارگید و دوخ یاهدرواتسد درف

ای را مشاهده نمودند. بعضی از کردند. در میان راه، سگ مردهروزی حضرت عیسی)ع( با اصحاب خویش از محلی عبور می_

 !های سفیدی دارداین حیوان چه دنداناصحاب حضرت گفتند: این سگ چقدر بدبو است. حضرت در مقابل فرمودند: 

 .هدرکن هک رمقلا قش ،دنک تسرد اذغ تسا هناخ نز هفیظو نیا

 تسین یمهم راک هک نیا ،نتشون  فیلکت زومآ شناد هفیظو

 دنک یم دوبان اردوخ لِغش یِباداش هجیتن رد ،درمش یم زیچان ار دوخ یرادسالک و سیردت بِوخ جِیاتن هک یملعم

 استدالل

 احساسی

 :لاثم .دریگ یم رظن رد اه تیعقاو دروم رد یریگ میمصت یِانبم ار دوخ تاساسحا درف

 .تسا یکانرطخ رایسب هلیسو امیپاوه سپ مسرت یم امیپاوه هب ندش راوس زا نم_

 دنا هتشادن نم اب یبوخ راتفر نارگید اامتح سپ متسه ینابصع  نم_

 تسا هدرک تحاران ارم منازومآ شنادراتف  اامتح سپ متسه تحاران نم_

 چون من نگران هستم، پس حتماا قرار است اتفاق بدی بیفتد_ 

 زدن برچسب
 :لاثم .دنک یم هصالخ ناونع کی رد ار تیعقوم ای درف یاه یگژیو همه ،حاد تفکر همه یا هیچ چیز است برچسب زدن شکل

 ...و لاعف شیب ،هدروخ تسکش ،هدنزاب ،تقایل یب

  .دنز یم دوخ هب قمحا بِسچرب هابتشا دنچ نداد ماجنا اب یزومآ شناد الاثم

 


