Ken je de twee meest beperkende woorden in onze taal? Het zijn twee
eenvoudige woorden die de meeste mensen elke dag gebruiken en net
deze twee woorden beperken je. Ik verzeker je dat als je ophoudt deze
woorden te gebruiken, je in staat bent je huidige leven ten goede te
veranderen.
Welke zijn nu deze twee, weliswaar kleine, woorden die je beperken?
Proberen en misschien.
Denk eens na over de macht die deze twee woorden hebben wanneer je
hen gebruikt. Hoe vaak heb je iemand verteld dat je zult proberen om iets
te doen of dat je misschien zult kunnen helpen?
Hoe vaak heb je ‘proberen of misschien’ gebruikt zonder de intentie om
iets te doen of, nog erger, het feit dat je ‘proberen of misschien’ hebt
gebruikt als excuus voor het niet doen.
Het gebruik van deze twee woorden geeft je een onbeperkt aantal
uitwegen om niet geëngageerd te blijven aan een taak die je wenst te
verwezenlijken.
Ik moedig je aan om je taal te veranderen teneinde jouw leven te
veranderen. Draai ‘proberen’ om in ‘willen’ en ‘misschien’ in ‘beslist’ om je
de taal te geven die je nodig hebt om succesvol te zijn.
Beperkende taal blijven gebruiken zal je groei en succes blijven limiteren.
Je taal veranderen is een kleine stap die je kunt nemen om je leven te
veranderen.
Hoe pak je het aan?
De beste manier om te verhinderen dat je de woorden ‘proberen en
misschien’ gebruikt is om te zorgen voor een ‘ondersteunende omgeving’.
Vertel aan zoveel mogelijk mensen in je omgeving jouw doel om niet de
woorden ‘proberen en misschien’ te gebruiken en dat zij je hieraan
herinneren telkens men jou de woorden hoort gebruiken. Aangezien je
meer en meer eraan wordt herinnerd, zal je jezelf betrappen op het
gebruik ervan en instaat zijn om ze uit je leven te bannen.
Dit zal je een stap voorwaarts brengen in het elimineren van jouw
beperkende taal. Het verwijderen van deze beperkende taal zal je
toestaan om je geloof in succes te structureren, wat je tot een
betrouwbaardere en succesvollere persoon zal maken.
Probeer niet……doe het! Zeg niet ‘misschien’, zeg ‘Ik zal’. Verander uw taal
en je zult jouw leven veranderen.

