25 palavras que
fazem outras
pessoas se sentirem
inferiores
SUAS PALAVRAS TÊM O PODER DE ELEVAR E INSPIRAR AS PESSOAS AO SEU REDOR.

Você sabia que em todas as línguas existem mais palavras negativas do
que positivas?
Parece que precisamos de muitas palavras para descrever nossos
sentimentos negativos, mas estamos satisfeitos com um punhado de
sentimentos positivos.
Por exemplo, os pesquisadores descobriram que a maioria das culturas
tem palavras para sete emoções básicas : alegria, medo, raiva, tristeza,
nojo, vergonha e culpa.

Isso é, uma emoção positiva e seis emoções negativas.

Não é de admirar que muitos de nós tenham dificuldade em manter
nossos comentários negativos sob controle. Daí, nos últimos três meses,
tenho trabalhado na linguagem verbal que utilizava, que nem percebia,
magoava os outros e, em alguns casos, os fazia sentir-se inferiores.
Eu até notei que usei algumas no meu site pessoal e comercial.
Este é um "não-não" que eu precisava corrigir.

Como deu certo comigo, escrevi este E-book. Ele listará 25 palavras
negativas que você deve evitar, para que você pare de magoar,
menosprezar e intimidar as pessoas ao seu redor.

Não pode

Quando você diz a alguém que ele não pode fazer algo, muitas vezes
eles acabam acreditando em você (esteja você certo ou não).
Isso é particularmente verdadeiro se a pessoa confiar e respeitar suas
opiniões.

Burro

"Burro" é uma péssima alegoria! É apenas uma daquelas palavras que você
nunca deve usar.
Se você realmente acredita que alguém tem inteligência abaixo da média,
dizer que é burro não fará nada para incentivá-lo ou motivá-lo.

Irresponsável

Se seus pais o chamaram de irresponsável, você sabe como dói.
Reserve essa palavra para situações em que seja realmente garantida
ou corra o risco de alienar e intimidar as pessoas ao seu redor.

Idiota

Em seu livro, The Hidden Messages in Water , o cientista japonês Masaru Emote detalhou alguns
experimentos que ele conduziu ao impacto das palavras no mundo e na nossa saúde. Para um
de seus experimentos mais notáveis, ele colocou dois potes idênticos de arroz lado a lado,
rotulando um "obrigado" e o outro “idiota".
Ele então trouxe os frascos para uma escola local e pediu aos alunos que repetissem essas frases
nos frascos duas vezes por dia.
O resultado? O arroz que era elogiado diariamente permaneceu branco e macio, enquanto o
outro se desintegrou em uma gosma preta e grudenta.

Não

A mãe de todas as palavras negativas, "não", pode nos afetar profundamente. De
fato, pesquisas nos dizem que reagimos mais lentamente à palavra "não" do que
ao "sim" e que até nosso cérebro responde de maneira diferente quando nos
dizem que não.
Este é um ótimo lembrete para usar essa palavra com moderação.

Fracasso

Como em "Você é um fracasso". Existe alguma razão para usar essa palavra em
relação a outra pessoa?
Eu já disse à pessoas subordinadas: "Falha não é uma opção". Agora eu coloquei em
mente a frase: "O sucesso é sua única opção". Além de converter melhor, motiva.
Positivo bate o negativo em todas as situações.

Mau

Usar esta palavra para descrever as ações de alguém - ou, pior ainda, o caráter
delas - é inútil e grosseiramente inespecífico. A menos que as ações de alguém
sejam realmente “más“. Eu ainda acredito que há palavras muito mais precisas
e úteis que você pode usar para oferecer críticas construtivas.

Envergonhado

Se alguém já lhe disse que tem vergonha de você, sabe como isso
pode ser desanimador. Se você estiver tentado a dizer isso, pergunte
a si mesmo se há uma palavra menos prejudicial que você pode usar
para expressar sua decepção.

Atrapalhando

Como em "Você está atrapalhando o que estou tentando fazer". Essa é
uma ótima frase para usar se você quiser que alguém se sinta totalmente
inútil e insignificante.
Se não é isso que você está tentando transmitir, considere usar uma
palavra diferente.

Incompetente

Essa é uma palavra favorita escolhida por chefes pouco eficazes
que realmente querem intimidar seus funcionários. Uma coisa é
dizer a um funcionário que ele precisa se esforçar mais ou que não
está atendendo às suas expectativas do que insinuar diretamente
que eles são incapazes de fazer seu trabalho.

Ódio

Essa palavra carrega uma profundidade de significado que a maioria de nós
nunca esperaria transmitir. Evoca imagens de discriminação e racismo e deve ser
usada apenas nas situações mais extremas e justificadas. No excelente
documentário " Erasing Hate ", ouví a história de um ex-skinhead que está
desesperado para remover as tatuagens racistas de seu rosto, mãos e corpo. Uma
das tatuagens mais ofensivas e prejudiciais, na opinião dele?
As letras H-A-T-E tatuadas em seus dedos.

Esquisito

Chamar alguém de "estranho" ou de "esquisito" pressupõe que
você é a pessoa normal e ela é a pessoa estranha.
De fato, o que acontece é que todos podemos ser considerados
"estranhos" em determinadas situações ou circunstâncias. Pense
nisso antes de dizer, comentar ou pensar.

Decepção

Existe algo pior do que ser informado de que você é uma decepção total para
alguém?
Uma alternativa melhor seria dizer: "Estou desapontado com o que você
fez". Isso permite que você expresse sua insatisfação com uma ação ou
comportamento, enquanto ainda mostra respeito pela pessoa . Outra frase pode
ser: "Bem, vamos tentar isso de uma maneira diferente da próxima vez".

Não faça

Obviamente, há momentos em que essa palavra é útil. No entanto, em
vez de dizer às pessoas constantemente o que elas não deveriam fazer,
concentre-se em incentivá-las a fazer o que você deseja que elas façam.
Nunca desfaça de alguém dizendo agora não ou não faça.

Tímido

Vinte anos atrás, essa palavra era comumente usada para descrever alguém que
estava quieto ou que evitava os holofotes.
No entanto, chamar alguém de tímido - especialmente no local de trabalho - soa
condescendente e pejorativo.
Por exemplo, “Eu sei que você é realmente tímido, mas você poderia presidir a
reunião de amanhã?".

Errado

Como "não", o errado tem seu lugar. Às vezes, não há dúvida de que algo está
errado. Entretanto, dizer constantemente a alguém que está fazendo algo errado ou
que suas opiniões estão erradas provavelmente trará uma barreira entre vocês dois. O
uso dessa palavra pressupõe que somente você sabe melhor, que possui o monopólio
da verdade. Reserve essa palavra para quando não houver dúvida de que é precisa.

Preguiçoso

Essa palavra queima porque sugere uma falta subjacente de motivação e
motivação. Guarde esta palavra nos raros momentos em que não há outra
explicação para o comportamento de alguém (ou a falta dele).

Inferior

Esta é uma palavra que não deixa dúvidas sobre como VOCÊ realmente
se sente. Se disser a alguém que ele é inferior a você ou a outra pessoa, é
melhor pedir que ele desista.

Louco

Acho que se você é capaz de verbalizar seus sentimentos de raiva como
"louco", está no caminho certo. No entanto, os psicólogos às vezes falam sobre
como a raiva é realmente uma emoção secundária, usada para nos proteger
de sentimentos que podem nos tornar mais vulneráveis (por exemplo, tristeza,
rejeição, medo, etc.). Quando você fica tentado a dizer a alguém que está
"louco", pergunte a si mesmo se é realmente isso que você está sentindo ... ou se
existe uma palavra mais específica que você possa usar para descrever a
emoção que está sentindo.

Entediante

As coisas são chatas, não as pessoas. Se alguém parece
entediante para você, provavelmente é porque você não teve
tempo para realmente conhecê-lo.

Feio

Se você está chamando alguém de feio, provavelmente é porque você tem
seus próprios problemas com a autoimagem. Nunca há um momento certo
para usar essa palavra, pelo menos não em relação a outra pessoa.
Se você está tentado a usá-la ... simplesmente não o faça.

Nunca

O uso de absolutos (sempre, nunca etc.) geralmente indica que você se sente
muito bem com alguma coisa ... no entanto, pode não ser uma análise
precisa da situação. Se você deseja intimidar ou machucar alguém (por
exemplo, "Você falha em tudo o que tenta"), o uso de absolutos é ótimo. Mas se
essa não é sua intenção, provavelmente é melhor adotar uma abordagem
diferente.

Mal humorado

Quando você está triste ou abatido, não há nada pior do que alguém
dizendo: "Você é tão mal-humorado!"
Chamar alguém de mal-humorado significa que você não sabe - e não
quer saber - com que emoção ou problema subjacente a pessoa está
lidando.

Inútil

Existe realmente um momento certo para chamar outra pessoa de
inútil? Se você quer dizer que uma pessoa não está trabalhando duro,
diga exatamente isso a ela . Se você quer dizer que uma pessoa não
está sendo eficaz, diga isso a ela . Chamar alguém de inútil é apenas
uma maneira de se edificar enquanto destrói outra pessoa.

Alguma palavra que
você adicionaria a
esta lista?

Quais palavras você achou mais ofensivas, menosprezadoras ou intimidadoras?
Compartilhe conosco em https://saviocamposcoach.wixsite.com/sitecis
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