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A pessoa que controla sua atitude mental pode controlar seu destino...
Acredite no poder da palavra falada e assegure-se que você não diga uma
palavra que não harmonize em todos os aspectos com sua atitude mental
positiva. Um trabalho do Dr. S. L. Katzoff o ajudará a reconhecer a
importância da palavra falada.
A Palavra Falada
·

A maior fazedora de estragos é a língua humana.

·
Delicadeza nunca irá destronar o ego do seu pedestal. Meça suas
palavras com o critério do sentimento de cortesia, e gratidão.
·
Interesse conversacional é baseado em fazer o outro se sentir
importante, e substituir dizer por perguntar.
·
Quanto menos falarmos, menos teremos que retirar. A Natureza sabia
o que estava fazendo quando nos deu dois ouvidos e apenas uma boca. Uma
língua desenfreada - até mesmo uma palavra dita sem pensar - pode destruir
a felicidade de uma vida toda.
·
Para evitar brigas e discussões, peça críticas, faça os devidos elogios,
rapidamente admita culpa, e não hesite em dizer “me desculpe”.
·
Resolva as disputas o mais rápido possível. Todo momento de
adiamento coloca mais lenha na fogueira da discórdia.
Finalmente, uma tabela de referências para uma conversação de sucesso:
·

Adote um método de olho no olho

·

Não interrompa

·

Seja responsável

·

Module a voz

·

Omita referências desfavoráveis do passado.

·

Dê conselhos quando pedido.

·

Evite comparações negativas.

·

Aplauda o que gosta e ignore o que não gosta

·
Nunca discuta sobre detalhes sem importância, pois se ganhar, você
não terá recebido nenhuma vantagem.
·

Guarde suas palavras e suas palavras o guardarão.

Fonte: PMA Science of Success (tradução livre: PMA Ciência do Sucesso).
Edição Educacional. 1960. Pgs. 231 & 232.

