
"چگونه من می دانم
 من محدودیت های من ...
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"از کجا می دانم که از حد من عبور می شود؟"
ما حتی از بسیاری از محدودیت ها آگاهی نداریم ، فقط وقتی آنها را احساس می کنیم بیش از حد

فکر کنید: چه چیزی بیش از حد برای شما پیش می رود؟ با چه چیزی احساس کنید آیا توسط
دیگران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید و یا متعجب شده اید؟ کی بودی احساس نیاز به دفاع از

خود دارید؟ چه موقع نسبت به خود احساس بدی دارید کاری انجام دادید که واقعاً نمی خواستید؟

"در واقع محدودیت چیست؟"

همه افراد محدودیت های شخصی بسیار متفاوتی دارند. محدودیت های

شخصی ما با ارزش ها ، نگرش ها ، و تجربه و توسعه ما برای انجام. هیچ

محدودیت خوب یا بدی وجود ندارد. هرکسی حق خودش را دارد چه چیزی برای

شما خوب است تعیین کنید و به چیزی بگویید "نه".

"چرا از حد من فراتر رفته است؟ "
شما باید محدودیت ها را با دنیای خارج برقرار کنید ، زیرا افراد دیگر به طور خودکار همه نیازهای ما

را نمی دانند. با این حال ، گاهی اوقات می تواند انتقال مرزها دشوار است زیرا فرد از عواقب آن
می ترسد ، مثالً کسی را ناامید کنید. ترسیم مرزهای سالم به این معنی نیست برای کشیدن دیوار

به دور خود ، اما برای قدردانی از خود.

"چرا مرزها اینقدر مهم هستند؟"
بنابراین محدودیت های شخصی ما بیش از هر چیز محافظت از خود ما است ما خسته نمی

شویم ، ناامید نمی شویم و صدمه نمی بینیم. با قدردانی و مرزهای مشخصی را تأمین می کنیم

که نیازهای ما برآورده می شود. محدودیت ها به خصوص هنگام برخورد با افراد دیگر به ما کمک
می کنند. بگیر محدودیت های خود شما مهم است!

"چگونه می توانم تنظیم محدودیت را یاد بگیرم؟"
دفاع از محدودیت های شما ارتباط زیادی دارد. محدودیت ها شرط بندی یعنی یادگیری گفتن "نه.
این برای دیگران صدق می کند ، به عنوان مثال آنچه را نمی خواهید تنظیم کنید و آنچه را که برای

آن آماده نیستید بیان کنید و کاری که شخص دیگری نباید انجام دهد یادگیری «نه» گفتن تمرین

زیادی می خواهد.
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