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چکیده
مقدمه :س یوجه ه اهمدت همجوش ی دو یراای نشسنههسی اختالل ایواسد ا ن رطسلعه ریای اوی رس واا ر ا اس رس
اییشاسره همجوش ی دو ا یا د انجسی گید ر.
روش :دو ک رطسلعه یوصدف -رقطع ا زاو یاجش همجوش ری روود یویر اریاو گی رت .ا تررا ریای ایرتفسدو ای
ا زاو ای رؤلف آ اجسیو گی ته ا یپس ه ی س سوی ییجمه شرر .جسرعره آررسوی ا رن ارشاهش شرسرا کرا دانشرجو س
رقطع کسوشاسی دانشروسو ی ریا کره  309نفری ای دانشرجو س ره واو خوشرهای یصرسد نارریلترهای ای ردن آ هرس
انتخسب شرنر .یای یحتدا دادوهسد ای واو آلفسی کیانبسخ ا واش واا یسیو ایتفسدو شر.
ی س ایتفسدو ای واو آلفرسی کیانبرسخ ا رسی آیررس س سصرته یررسن 50
نتایج :اس س اییشاسره همجوش
وایو روود یحتدا ایاو گی ت ا ضیا ب همبستو آ ه یییدب  0/93ا  0/81ه دیت آرر .واا اییشراسره
ری -مرا
ی س ایتفسدو ای واو یحتدا رسرت ا واا ر یرسیو رس اجریای اییشراسره آردختور
همجوش
ری -مرا ضری ب همبسرتو ر برت ا
ری ا اییشراسره آردختور
یآاود شر .ردن اییشراسره همجوشر
رعاسداو( )0/872دو یطح رعاسداوی ( )P<0/001ه دیت آرر .همچادن نتس ج یحتدا سرا اکتشس نشس رر
ری-شر وا ریای اییشراسره
ری -مرا ا آردختور
ی-وا رادد آردختو
دهر که یه سرا آردختو
ی دو کا  75دوصر ای ااو سنس وا یبددن ر کار.
همجوش
بحث و نتیجهگیری :اییشاسره همجوش ید ا زاوی داوای اس س ا واا ایت ا رر یوانرر ریای یراجش نهی ره
یاشاسخت الز ا همجوش ی دو جمعدتهسی سلدا ا نیرسل ایتفسدو شود.
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مقدمه
یکی از اختاللت ناتوانکننده
اختالل
است که از هر  40نفر بزرگسال  1نفر (بین  0/9تا 4/4
درصد از کل جمعیت) را مبتال میکند [ .]1مطالعات
انجامشده در ایران نیز شیوعی را در همان حدود در
جمعیت عمومی بزرگسال ایرانی ( )1/49برآورد کردهاند.
سن شروع وسواس نوعاً دارای دامنهای از اوایل نوجوانی تا
اوایل بزرگسالی است هرچند در برخی موارد با سنین
پایین همچون  2سالگی هم گزارششده است [ ]2وسواس
در صورت عدم درمان اثرات منفی قابلتوجهی را بر زندگی
افراد برجای میگذارد؛ زیرا مواجهه مداوم با وسواسهای
فکری و اجبارها در طی روز ،موجب برآشفتگی فردی و
ایجاد تداخل در روابط ،شغل و فعالیتهای روزمرهی فرد
شود .چیزی بین  80تا  100درصد از کل افراد مبتالبه
وسواس شدید ،اختالل جدی در خانه ،محل کار ،روابط
وزندگی اجتماعی را گزارش میکنند [ .]3درمجموع وسواس
یکی از  10علت رده اول برای ناتوانی در دنیا محسوب می
شود[ .]4این موضوع اهمیت و ضرورت شناخت عالئم و
علتهای وسواسها و اجبارها را نشان میدهد .در سالهای
اخیر پیشرفتهایی در حوزهی نظریهپردازی در مورد اختالل
وسواسی-اجباری صورت گرفته است .از مهمترین این
پیشرفتها میتوان به نظریه فراشناخت و درمان
فراشناختی 2ولز اشاره کرد [ .]5در دهههای اخیر ،الگوهای
شناختی گوناگون ،نقش شناخت را در سببشناسی و تداوم
وسواس تبیین کردهاند [ .]6این الگوها سازههای شناختی
متفاوتی را بهعنوان مهمترین عامل پدیدهای افکار و اعمال
وسواسی معرفی میکنند .نظریههای شناختی اختالل
وسواسی-اجباری 3بر نقش اساسی باورهای ناکارآمد در
سببشناسی و تداوم عالئم این اختالل تأکید میکنند [.]7
ولز درزمینه وسواس نظریهای فراشناختی ارائه کرده است
که ترکیبی از نظریههای طرحوارهای و نظریه پردازش
اطالعات بوده و بر باورهایی تأکید میکند که فرد درباره
نظامپردازشی خویش دارد [ .]6فرآیندهای فراشناختی یکی
از ویژگیهای شناخت است که میتواند کاربرد ویژهای در
فهم مکانیسمهای درگیر در اختالل وسواسی-اجباری داشته
باشد .اصطالح فراشناخت به فرآیندهای شناختی گفته می
شود که در کنترل جنبههای شناخت نقش دارند [ .]8بر
پایه الگوی فراشناختی ،افکار وسواسی به خاطر باورهای
وسواسی-اجباری1

فراشناختی درباره معنی و یا پیامدهای خطرناک داشتن
چنین افکاری ،بهصورت منفی تفسیر میشوند .یکی از
باورهایی که در این الگو مورد تأکید است آمیختگی فکر-
عمل است .این سازه اشاره به پدیدهای روانشناختی دارد
که در آن افکار وسواسی و اعمال مرتبط با آنها معادل هم
در نظر گرفته میشوند[ 9و  ]10باورهای فراشناختی درباره
ی افکار یا احساسات مزاحم ،در پی اصطالحات معرفیشده
از سوی راچمن برای توصیف تحریفهای شناختی در
اختالل وسواس« ،باورهای مربوط به آمیختگی» نامگذاری
شدهاند [ .]11در مدل فراشناختی ولز سه حیطهی
فراباورهای 4مرتبط با آمیختگی توصیفشده است ،این
حیطهها عبارتاند از :آمیختگی فکر-رویداد ،5باوری است
مبنی بر اینکه یک فکر مزاحم بهتنهایی میتواند سبب وقوع
رویداد خاصی شود یا این باور که داشتن فکر مزاحم به
معنای آن است که رویدادی باید قبالً رخداده باشد.
آمیختگی فکر-عمل ،6باوری است مبنی بر اینکه افکار،
احساسات یا تکانههای مزاحم بهتنهایی میتوانند فرد را به
انجام اعمال ناخواستهای و ناشایست وادار سازند .آمیختگی
فکر-شی ،7باوری است مبنی بر اینکه افکار و احساسات می
توانند به اشیا منتقل شوند ،پیامدی که افکار و احساسات را
«واقعیتر» ،قدرت آسیبزایی بیشتر و گریزناپذیر میسازد و
یا موجب از بین رفتن اشیا میشود .دستهی دیگری از
باورهای فراشناختی ،به لزوم انجام آیینمندیها و رفتارهای
خنثیساز مربوط میشوند .این باورها معموالً منعکسکننده
اهمیت کنترل افکار ،تکانهها و حالتهای احساسی مانند
انگیختگی و اضطراب هستند [ .]6در حیطهی وسواس
باورهای فراشناختی مربوط به آمیختگی بیشترین پژوهشها
را به خود اختصاص داده است[ .]13[]12ولز ،کارترایت-
هاتون و مایر و ولز در نمونه ی دانشجویی ساختار عاملی
این ابزار را تایید کردند .آلفای کرونباخ برای مقیاس برابر با
 0/89بود .بین ابزار همجوشی فکر ،پرسشنامه ی
فراشناختی و مقیاس های عالیم وسواسی-اجباری رابطه ی
مثبت معنی داری وجود داشت .همچنین مطالعات زیادی
نشان داده است که وسواسها و اجبارهای افراد عادی مشابه
افراد مبتالبه اختالل وسواسی-اجباری است ،ولی عالئم غیر
بالینی فراوانی و شدت کمتری دارند[ .]14بر اساس این
دیدگاه ،استفاده از جمعیت غیر بالینی در مطالعهی اختالل
4
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Thought Event Fusion; TEF
6 Thought Action Fusion; TAF
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یوی یسختسو سرت د اس س ا واا اییشاسره همجوش

ی ( )TFIدو دانشجو س

ا هم نو ییت ا هم سوا

وسواسی-اجباری مفید به نظر میرسد و این امکان را
فراهم میسازد تا مؤلفههای سببشناسی آن را به دست
بیاوریم .با توجه به اهمیت همجوشی فکر در بروز و تداوم
نشانه های اختالل وسواسی-جبری ،استفاده از پرسشنامه
ای معتبر که از نظر ساختاری و روان سنجی تایید شده
باشد ضروری به نظر می رسد .پرسشنامه هایی از این دست
که برای طراحی روش های درمانی مناسب و شناسایی
سازوکارهای موجد اختالالت مناسبند ،ارزش باالیی برای
درمانگران و پژوهشگران حوزه بالینی دارند .از این رو ،در
پژوهش حاضر نیز تالش شد تا با بهره گیری از روش های
بازآزمایی و آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی ،ویژگی های روان
سنجی مقیاس همجوشی فکر در نمونه ای ایرانی بررسی
گردد تا در صورت مناسب بودن آن ،ابزار کارآمدی در
اختیار متخصصان این حوزه جهت شناسایی راهبردهای
افراد در مقابله با اختالالت قرار گیرد.
سوال تحقیق این است که آیا پرسسشنامه ی همجوشی
فکر از وِیژگی های روان سنجی (پایایی و اعتبار) مناسب در
جامعه ی زنان ایرانی برخوردار است؟

وسواسی اجباری مربوط میشود ،تهیهشده است [.]5
سه حیطهی همجوشی فکر ،از طریق ابزار  14مادهای که
دارای یک مقیاس واحد است ،ارزیابی میشود .این حیطهها
عبارتاند از :آمیختگی فکر-رویداد (برای مثال ،افکار من
بهتنهایی این توان رادارند که روند حوادث را تغییر دهند)،
آمیختگی فکر-عمل (برای مثال ،اگر من افکاری دربارهی
صدمه زدن به کسی داشته باشم ،به آنها عمل خواهم کرد)
و آمیختگی فکر-شی (برای مثال ،افکار و خاطرات من می
توانند به اشیا منتقل شوند) .ازنظر ساختار عاملی ،در
مطالعهای بر روی دانشجویان ،بعد واحدی برای این
پرسشنامه آشکار شده است [ ..]12همچنین ضریب آلفای
کرونباخ این مقیاس در نمونه خارجی  0/89بهدستآمده
است .در خصوص روایی این ابزار همبستگی مثبت معنادار
بین پرسشنامه همجوشی فکر ،پرسشنامه باورهای
فراشناختی و مقیاسهای عالئم وسواس فکری عملی
بهدستآمده است [.]15
 )2پرسشنامه آمیختگی فکر-عمل :2این مقیاس
توسط راچمن ،شفران و توردارسون پدید آمد .این
پرسشنامه دارای  19سؤال  5گزینهای (کامالً موافقم،
موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم) هست .در سه
مقیاس  -1آمیختگی فکر-عمل احتماالتی برای خود
( 3آیتم) -2 ،آمیختگی فکر-عمل احتماالتی برای دیگران
( 4آیتم) -3 ،آمیختگی فکر-عمل اخالقی ( 12آیتم) تدارک
دیدهشده است .اما در مقیاس اغتشاش فکر-عمل تجدیدنظر
شده ،3هشت خرده مقیاس به مقیاس اولیه افزودهشده است
[ .]16نتایج بررسی خصوصیات روانسنجی این مقیاس در
ایران بدین شرح است :نتیجه تحلیل عامل اکتشافی با
استفاده از چرخش واریماکس بیانگر وجود  8عامل بود که
 80درصد واریانس کل مقیاس را تبیین نمودند .ضرایب
حاصل از پایایی برای کل مقیاس به ترتیب ،0/61 ،0/81
 0/82به دست آمد [ .]17در مطالعه بخشی پور و همکاران
همسانی درونی ضرایب آلفای بهدستآمده برای کل مقیاس
 0/81و برای خرده مقیاسها  0/79تا  0/95بودند .ضرایب
پایایی حاصل از باز آزمایی برای کل مقیاس  0/61و برای
خرده مقیاسها  0/59تا  0/63بهدستآمده است [.]18
همچنین در پژوهشی علوی پایدار و همکاران روایی و پایایی
این پرسشسنامه را رضایت بخش دانستند [.]19

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و
با توجه به هدف پژوهش که هنجاریابی پرسشنامه
همجوشی فکر بود ،تحقیقی روانسنجی می باشد.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران در
نیمسال دوم سال تحصیلی  96-97بود.
ب) نمونه پژوهش309 :دانشجو ( 148مرد و  161زن)
که دامنهی سنی آنها بین  18تا  26بود ،به روش خوشهای
تصادفی چندمرحلهای از بین آنها انتخاب شدند .انتخاب
شرکت کننده ها براساس جدول کوهن که دارای دو مالک
اندازه اثر و سطح معناداری است صورت گرفت.
ابزارهای پژوهش

فکر:1

پرسشنامه همجوشی
 )1پرسشنامه همجوشی
فکر توسط ولز ،جی ویلیامز و کارترایت-هاتن ( ،)2001برای
ارزیابی باورهای افراد دربارهی افکار در حیطههای
«آمیختگی» که به فرمولبندی و درمان فراشناختی اختالل
Thought Fusion Instrument; TFI

لسدن یخ ا یارز ی یا

Thought-Action Fusion questionnaire; TAF
TAF-R

1
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فکر از روشهای باز آزمایی و ثبات درونی استفاده شد.
همچنین بهمنظور تعیین روایی مقیاس همجوشی فکر از
روش روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده شد .جهت تجزیه
و تحلیل داده از نرم افزار اس .پی .اس .اس 20 .استفاده شد.

شیوه انجام پژوهش
قبل از اجرای پرسشنامه ،هدف مطالعه و شرط محرمانه
ماندن اطالعات برای شرکت کننده ها بیان شد و سپس از
تمام شرکت کننده ها رضایت نامه گرفته شد .سپس بین
کل دانشکدهها 7 ،دانشکده بهطور تصادفی انتخاب و از هر
دانشکده چند کالس بهصورت تصادفی انتخاب و
پرسشنامهها توسط پژوهشگر در دانشکدههای مختلف بین
دانشجویان توزیع و تعداد  309پرسشنامه قابل ارزیابی
جمعآوری شد.

نتایج
بهمنظور تعیین پایایی مقیاس همجوشی فکر از
روشهای باز آزمایی و ثبات درونی استفاده شد .باز آزمایی:
بهمنظور تعیین پایایی باز آزمایی ،پرسشنامه همجوشی فکر
در فاصله زمانی  50روزه دو بار بر روی نمونه موردمطالعه
اجرا شد .ضریب پایایی مقیاس  0/81به دست آمد که در
سطح ( )P<0/001معنادار بود (جدول .)1

شیوه تحلیل دادهها
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی مقیاس همجوشی

جدول  .1ضریب پایایی باز آزمایی پرسشنامه همجوشی فکر
جنسیت
موقعیت اجرا
اجرای اول
اجرای دوم
ضریب همبستگی بین اجرای اول و دوم

تعداد
161
161

زنان
میانگین
54/53
55/21
0/847

انحراف معیار
13/99
12/54

تعداد
148
148

مردان
میانگین
55/82
56/25
0/781

انحراف معیار
14/95
15/34

تعداد
309
309

کل
میانگین
55/12
55/89
0/813

انحراف معیار
14/12
13/87

جدول  .2مجموع واریانس تبیین شده تحلیل عامل پرسشنامه همجوشی فکر
عوامل
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم

مجموع مجذور بارهای استخراجشده قبل از چرخش
ارزش ویژه درصد واریانس درصد تراکمی واریانس
50/234
50/455
9/622
60/645
30/645
5/342
80/345
18/321
4/533

مجموع مجذور بارهای استخراجشده بعد از چرخش
ارزش ویژه درصد واریانس درصد تراکمی واریانس
28/807
28/756
9/434
45/089
22/545
5/099
75/656
21/346
4/897

جدول .3بارهای عاملی پرسشنامه همجوشی فکر

 . 1فکر کردنم درباره یک رویداد ناخوشایند احتمال وقوع آن را افزایش خواهد داد
 .2اگر فکر کنم در خطرم ،به معنی آن است که حتماً در خطرم
 .3اگر درباره یک حادثه ناخوشایند فکر کنم ،به این معنی است که حتماً آن حادثه اتفاق افتاده است
 .4افکار من بهتنهایی این قدرت را دارند که روند حوادث را تغییر دهند
 .5وقتی افکار بدی دارم ،به معنای آن است که میخواهم این نوع افکار را داشته باشم
 .6اگر افکاری درباره صدمه رساندن به دیگران داشته باشم ،سرانجام همان کار را انجام خواهم داد
 . 7داشتن افکار بد ،به این معنی است که کار بدی انجام خواهم داد
 . 8اگر فکری درباره صدمه رساندن به دیگران داشته باشم ،به آن فکر عمل خواهم کرد
 .9اگر فکر صدمه زدن به کسی را داشته باشم ،این فکر به او صدمه خواهد زد
 .10افکارم به واقعیت تبدیل میشوند ،یعنی اگر درباره چیزی فکر کنم ،همان اتفاق محقق خواهد شد
 .11افکار و خاطراتم میتوانند به اشیا منتقل شوند
 .12اگر فکر کنم اشیا توسط تجربههای دیگران آلودهشدهاند ،پس حتماً آلودهشدهاند
 .13بعضی چیزها انرژی منفی ساطع میکنند
 .14احساساتم میتوانند به اشیا منتقل شوند

عامل
1
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77

2

3

0.82
0.78
0.77
0.76
0.74
0.71
0.90
0.87
0.87

بهمنظور تعیین روایی مقیاس همجوشی فکر از روش
روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده شد .تحلیل عاملی :ابتدا
برای بررسی اینکه حجم نمونه انتخابشده برای تحلیل
عاملی کافی است یا خیر؟ از آزمون کفایت نمونهبرداری
کیزر-می یر-الکین و برای اینکه مشخص شود همبستگی

ثبات درونی :برای محاسبه ثبات درونی پرسشنامه
همجوشی فکر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر
بود با  0/93و در سطح ( )P<0/001معنادار است.
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بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست ،از آزمون
کرویت بارتلت استفاده شد .با توجه به اینکه حداقل میزان
موردپذیرش 0/6 1است ،در این پژوهش  0/821به دست
آمد که نشاندهنده مناسب بودن حجم نمونه انتخابشده
برای انجام تحلیل عاملی است .همچنین آزمون کرویت
بارتلت در سطح  0/99اطمینان معنادار است .این نتیجه در
پژوهش حاضر ،حاکی است که سؤاالت مقیاس همجوشی
فکر برای تشکیل عوامل دارای همبستگی کافی است،
بنابراین بهکارگیری روش تحلیل عاملی مجاز بود .نتایج
تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از روش چرخش واریماکس
در جدول ( 2و  )3نشان داد پرسشنامه همجوشی فکر در
کل  %75از واریانس را تبیین میکند که دربرگیرنده سه
عامل است.
طبق جدول ( )2و جدول ( )3سؤاالت مربوط به
آمیختگی فکر-رویداد بهعنوان عامل اول ،باالترین درصد
واریانس ( )28/807و بعد آمیختگی فکر-عمل ( ،)45/089و
کمترین درصد واریانس مربوط به عامل سوم آمیختگی
فکر-شی ( )75/656است .این تحلیل عاملی نشان داد که
خرده مقیاسهای جداگانه بهتنهایی در برخی از موارد
ممکن است جنبههای مختلفی از مهارت عمومی را بسنجد.
روایی سازه :بهمنظور تعیین روایی مقیاس همجوشی
فکر از روش روایی سازه با اجرای پرسشنامه آمیختگی
فکر-عمل استفاده شد .همانطور که قبالً اشاره شد ،پایایی
و روایی این دو پرسشنامه در مطالعات متعددی به اثبات
رسیده است .نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین
نمرات گروه موردمطالعه در پرسشنامه همجوشی فکر و
پرسشنامه آمیختگی فکر-عمل برابر با  0/872است که در
سطح ( )P<0/001معنادار است (جدول .)4

پرسشنامه همجوشی فکر است که ولز ،جی ویلیامز و
کارترایت-هات ن ،برای ارزیابی باورهای افراد دربارهی افکار در
حیطههای «آمیختگی» که به فرمولبندی و درمان
فراشناختی اختالل وسواسی اجباری مربوط میشود،
طراحی کردند .سه حیطهی همجوشی فکر ،از طریق ابزار
 14مادهای که دارای یک مقیاس واحد است ،ارزیابی می
شود .هدف این پژوهش بررسی میزان پایایی و روایی نسخه
فارسی پرسشنامه همجوشی فکر در دانشجویان مقطع
کارشناسی دانشگاه تهران بود .یافتهها حاکی از پایایی و
روایی مناسب پرسشنامه همجوشی فکر است .همان طور که
اشاره شد در این مطالعه پایایی مقیاس با روش باز آزمایی
( )0/81و ثبات درونی مقیاس با محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ ( )0/93به دست آمد که ضریب رضایتبخش و
معناداری هست .این یافته با نتایج پژوهشهای ولز و جی
ویلیامز و کارترایت-هاتن ،جی ویلیامز و همکاران و می یرز
و ولز همخوانی دارد .همچنین نتایج تحلیل عامل اکتشافی
نشان میدهد که سه عامل آمیختگی فکر-رویداد ،آمیختگی
فکر-عمل و آمیختگی فکر-شی را برای پرسشنامه همجوشی
فکر در کل  75درصد از واریانس را تبیین میکند و یافتهها
نشاندهنده این است که نسخه فارسی پرسشنامه همجوشی
فکر از روایی مناسبی برخوردار است .ضریب همبستگی بین
نمرات شرکت کننده ها در پرسشنامه همجوشی فکر و
پرسشنامه آمیختگی فکر-عمل ( )0/872بود .این بافتهها با
نتایج حاصل از پژوهشهای ویلیامز و کارترایت-هاتن ،جی
ویلیامز و همکاران و می یرز و ولز همخوانی دارد .بهطورکلی
میتوان نتیجه گرفت که نسخه فارسی پرسشنامه همجوشی
فکر از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردار است .در آخر
مهمترین محدودیت این پژوهش عبارت بود از محاسبه
پایایی و روایی بر روی یک گروه دانشجویی که پیشنهاد می
شود بر روی سایر گروههای سنی ،تحصیلی و قومی نیز اجرا
شود.

جدول  .4همبستگی بین پرسشنامه همجوشی فکر و پرسشنامه
آمیختگی فکر-عمل
مقیاس
پرسشنامه آمیختگی فکر-عمل

پرسشنامه همجوشی فکر
0/872

بحث و نتیجهگیری
آمیختگی فکر-عمل موردعالقه روانشناسان و
روانپزشکان بوده و مطالعات اخیر در حوزه سببشناسی و
درمان اختالل وسواسی-اجباری ،پژوهشگران را بهاندازه
گیری آن عالقهمند کرده است .در سه دهه گذشته
آمیختگی فکر-عمل مبنای قسمتی از اندازهگیریهای روانی
گشته است .یک تعریف عملیاتی از آمیختگی فکر-عمل،
KMO
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پیوست
پرسشنامه همجوشی فکر

افراد عقاید متفاوتی درباره ی قدرت افکار و تجارب شان دارند .در ذیل تعدادی از این باورها فهرست شده است .لطفا هر
عبارت را بخوانید و با کشیدن دایره دور شماره سمت راست ،مشخص کنید چه میزان به هریک از این عبارت ها باور دارید .هیچ
پاسخ درست و غلطی وجود ندارد .الزم نیست درباره هر عبارت برای مدت طوالنی فکر کنید ،به صورت کلی مشخص کنید به چه
میزان به هریک از این عبارت ها باور دارید.
کامال معتقدم این فکر درست
است
 .1فکر کردنم درباره یک رویداد ناخوشایند احتمال وقوع آن
را افزایش خواهد داد.
 . 2اگر افکاری درباره صدمه رساندن به دیگران داشته باشم،
سرانجام همان کار را انجام خواهم داد.
 .3اگر فکر کنم در خطرم ،به معنی آن است که حتما در
خطرم.
 .4داشتن افکار بد ،به این معنی است که کار بدی انجام
خواهم داد.
 .5اگر درباره یک حادثه ناخوشایندفکر کنم ،به این معنی
است که حتما آن حادثه اتفاق افتاده است.
 .6اگر فکری درباره صدمه رساندن به دیگران داشته باشم،
به آن فکر عمل خواهم کرد.
 .7اگر فکر کنم اشیا توسط تجربه های دیگران آلوده شده
اند ،پس حتما آلوده شده اند.
 .8افکار من به تنهایی این قدرت را دارند که روند حوادث را
تغییر دهند.
 .9بعضی چیزها انرژی منفی ساطع می کنند.
 .10وقتی افکار بدی دارم ،به معنای آن است که می خواهم
این نوع افکار را داشته باشم.
 .11احساساتم می توانند به اشیا منتقل شوند.
 .12اگر فکر صدمه زدن به کسی را داشته باشم ،این فکر به
او صدمه خواهد زد.
 .13افکارم به واقعیت تبدیل می شوند ،یعنی اگر درباره
چیزی فکر کنم ،همان اتفاق محقق خواهد شد.
 .14افکار و خاطراتم می توانند به اشیا منتقل شوند.

هیچ اعتقادی به این فکر ندارم
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