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 مقدمه

 قدرتی است کهه درن  ره    اعتماد به نفس آید؟اعتماد به نفس چیست و از کجا می

کسی نجود دارد. اعتماد به نفس، یعنی توانایی ن عالقه ب ای خلق چیزرایی کهه مهما در   

 زندگی به آ  احتیاج دارید.

کتها   کنیم! ایهن  را این قدرت خود را ف اموش میمشکل اینجاست که ما بیشت  نقت

حالت بهه آ    تا  بدرد تا رمیشه ن در ر کوچک قصد دارد، اعتماد به نفس مما را نشا 

توانید آ  را رمه جا رمه ا  خهود   این کتا  کوچک، این نیژگی را دارد که می اتکا کنید.

 بب ید ن از آ  استفاد  کنید.

د، ایهن کتها    مهوی رای تغیی  م ایط زندگی آمنا مهی این کتا  مما با ابزار هطالعبا م

 آ  غلبه کنید. درد تا بتوانید آ  را کنار بگذارید ن ب ت س را به مما نشا  می

 درتمندی در ذرن مهما نشه   خوانید، افکار قبار که این کتا  را می مطمئن بامید ر 

ایهن،   ب  تا  بیشت  ن بیشت  رمد کند. بنامود، اعتماد به نفسکه باعث میبندد.. افکاریمی

در زنهدگی  ای تهاز  که بها موفشیهت   ن کتا  را بخوانید، به خصوص نقتیرا ایتبیشت  نق

 موید.خود رن به رن می

ج ئهت، اممینها ، کمها  ن لهذت      ،نقتی یاد بگی ید که چگونه زندگی را با احسهاس 

 مود، از آ  لذت بب ید!مشکالت به مما الهام می رمۀبپذی ید، را  حل 

 کنم.  میتامن احساس قلبی خودم را تشدیم

 سوزا  جِفِ ز





 

 
 

 همیشه مسیر رو به باال را انتخاب کنید

 (1)منِ قوی

درن  مما، جایی پ  از نشاط، خالقیت، ف است، صلح، دنستی، قدرت، عشق ن رمهۀ  

نامیم. اگ  در این محل اعتماد بهه نفهس   چیزرای خو  نجود دارد، ما آ  را منِ قوی می

 آید.تا  صحیح می مما باال ب ند، رمه چیز در دنیا به نظ

 (2)منِ ضعیف

که پ  از مک ن ت دید اسهت، په    در کنار آ  جایی خو  جای دیگ  رم رست، جایی

رای منفی است. ما به این قسهمت از نجهود مهما    از ت س، خشم، درماندگی ن تمام چیز

رمه چیز در این قسمت از نجود مما اعتماد به نفس کم است، ن « من ضعیف»گوییم می

 آید.تا  امتبا  میبه نظ 

 فکرکردن به من ضعیف یک عادت است

ک د  به من ضعیف فشط یک عادت است، اما تج به نشا  داد  است که ایهن   بله، فک 

اگ  یاد بگی ید کهه  «. من قوی»ک د  به  توانند از بین ب نند. چطوری؟ با فک را میعادت

 یابد.ما افزای  میبه من قوی فک  کنید، ت س مما کار  ن اعتماد به نفس م

 

                                           
اسهت، نلهی از آنجها کهه در     « من باالت » یا« من ب ت »آمد  که به معنی  Higher selfدر متن اصلی  -1

را استفاد  مد  است، ب ای عدم ز این معاد مناسی موجود، ب ای کلمات دیگ ی ات جمۀ متو  رنا 

 ایم.ه کار ب د ب« من قوی»تداخل این مفهوم، در این کتا  
اسهت ن در ایهن کتها  از    « من کهته  »یا « ت پایین»آمد  که به معنی من  r selfeowLدر متن اصلی  -2

 کنیم.استفاد  می« من ضعیف»
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 کندفکر می« من قوی»کسی بشوید که همیشه به 

ک د  به  با این حسا  تکلیف مما مشخص است ن آ  پیمود  م احل الزم ب ای فک 

 است. بسیاری از این م احل در این کتا  کوچک گنجاند  مد  است.« من قوی»

 کنید؟فکر می« من قوی»از کجا بفهمید که به 

کهه بها نگها     که خالق رستید؛ نقتهی کنید؛ زمانیآنر فک  میرای نشاطزکه به چینقتی

دامهتن ن از ایهن   که صلح، دنستی، قدرت، دنست کنید؛ نقتیتا  نگا  میعمیق به ام اف

کنید ن سی  می« من قوی»تا  است؛ بدانید که در دنیای رایرای خو  توی فک قبیل چیز

 نمایید.این م احل را می می

 ؟کنیدفکر می« منِ ضعیف»فهمید که به  از کجا

ن دن دلی رن بهه رن رسهتید، نقتهی بها ته س       را با ت دیدکه در کارعکس، زمانی ن ب 

ند احسهاس درمانهدگی   مهوید، نقتهی ز  که زند خشمگین میرنید، نقتیرا میم ف کار

مهن  »ای آنر اسهت، بدانیهد کهه در دنیه    تا  منفی ن یأسکه رمه چیز در نظ کنید، نقتیمی

تها  را عهو    است که باید مسهی   ایارید. ن آ  نقت درست رما  لحظهق ار د« ضعیف

 کنید.

 رن به باال انتخا  کنید. یمسی 
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 آگاهی شروع خوبی است

 سری به جعبۀ پچ پچ بزنید!

کهه رمیشهه در گهوش مهما نزنز     صهدایی  دانیم.را پچ پچ می« من ضعیف»دای ما ص

رمهه   ،رمهه از مهن بهت نهد    ،کهنم ریچ نقت پیش فت نمهی من  ،من خو  نیستم»کند: می

ا را از بهین  را اعتماد بهه نفهس مهم   . این پچ پچ«درندما  را بهت  از من انجام میرایکار

 ب ند.می

 توانم آن صدا را خاموش کنم!کمک! نمی

توانیهد صهدای آ  را   اید، دیگه  نمهی  که از نجود جعبۀ پچ پچ باخب  مد بله، از نقتی

ن موقه    رسد. توی رختخوا ، در حمهام تا  میکنید. رمه جا این صدا به گوش خاموش

گ فتن، در رانندگی، حتی س  میز غذا ن... سعی ن تالش پچ پچ ایهن اسهت کهه بها     دنش 

 افکار ت سناک ن احمشانه در مما نفوذ کند.

 کردن استدهد که حاال وقت عملداشتن آگاهی، به شما خبر می

توانیهد از مه  آ  خهالص    ود صدای پچ پچ باخب  مدید، بهته  مهی  که از نجاز زمانی

نار در درن  مما نفوذ ک د  بامد(! اما اگ  به کلی از ایهن  موید، )حتی اگ  به مور دیوانه

خب  بامید ن یا تا ام نز در مما به رنز نک د  بامهد، از آ  در امها    صدای آرام موذی بی

 رستید.

 جعبۀ پچ پچ را دور بیندازید

را، کافی است که بهه جهای   ک د  این پچ پچکار بسیار آسا  است، ب ای خاموش  ینا

«. ه اندازۀ کافی خو  رسهتید مما ب»گوید: که میرا بشنوید، صدایی« من قوی»صدای  آ 

 کند تا بدانید ناقعاً که رستید.که مما را در جهت تکامل ردایت میصدایی
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 بهترین را تأیید کنید

 انگیزوسیلۀ ابراز شگفتتأییدهای مثبت: 

 «.رمه چیز خو  است»گوید: تأیید مثبت، حالتی است که به مما می

رای منفی صدای پچ پچ را از خهود  کند، پیامتک ار دائمی این تأییدرا به مما کمک می

 نمایید.تا  را ت میم دنر کنید ن اعتماد به نفس

 کار تأییدها

متن افکار مثبهت اسهت کهه مها را از لحها       ک د  یا نو زد ، مثبت فک فشط مثبت ح ف

را ایما  دامته بامیم یا نهه.  سازد. حاال چه به آ  جملهت  میجسمی، ذرنی ن رنحیه قوی

 دارند.کنند ن سالم نگه میها کودکی را که درن  ماست آرام میآن

 کنند!ها جادن میآن

 افتدهمه چیز کامل اتفاق می

حتی اگ  انضاع ب  نفق م اد »ید، خالصۀ کالم این است: تک ار کن رارا ن باراین را بار

افتد. من از تمهام  رد اتفاق میما نیست، اما بانر دارم که خی  من در این چیزی است که دا

 «.یابمگی م ن تکامل میها درس میآن

 کنمهمه چیز را رو به راه می

یبی از آرام  به آمد  مشکل احساس عجتواند رنگام پی  تک ار این بانر در ذرن می

که در زندگی پی  بیاید، حتی اگ  پولم را از دست بدرم یا م یض چیزی ر »مما بدرد: 

 «.کنمموم، انضاع را رن به را  می

تا  پی  بیاید به آسهانی حهل   که در زندگی ب ایتوانید، ر  مشکلیین بانر مما میبا ا

 کنید.
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 شود...انگار می

 «.مودانکار می»بانر است: ک د  به این تأییدرا مثل عمل 

مود...، ذرن مما این امکها  را  اگ  به مدت موالنی این موری عمل کنید که انگار می

مهود.  مور رم مهی کاری را بتوانید انجام درید، ن در نهایت رما  آنرد که ر به نجود می

کهه  دامتنی رستم ن در نجودم چیزی نیست من قدرتمند ن دنست »خود بگویید:  دائم به

 سپس مارد رمد اعتماد به نفس خود بامید.«. از آ  بت سم

 تکرار، کلیدی راه گشاست

در نجود خود « من قوی»را خود را تأیید کنید، کم کم متوجه صدای را ن بارنقتی بار

رنز به « من ضعیف»که صدای مود، در حالیت  میگذرد این صدا رساموید. ر چه میمی

 گ دد.ت  میرنز ضعیف ن ضعیف

 کنید!آ  نقت خوارید دید که چه احساس آرام  خام ی می

 ها باشیدمتوجه تغییر

تا  را تأیید کنید، به تنها تغیی ات نافهذی در مهما بهه نجهود     نقتی باررا ن باررا خود

ته   کند ن عکس العمل دنیا به مهما مثبهت  آید، بلکه رفتار ن احساس مما رم تغیی  میمی

 مود.می

 هاورود خوبی

ت ی رم بهه زنهدگی خهود    موید، اف اد سالممحبت می مور که مما قدرتمند ن بارما 

کننهد. افه اد ر چهه    را که اف اد را به خهود جهذ  مهی   کنید، مثل بعضی جذابیتنارد می

 کنند.خود نارد میزندگی ت  بامند، ان ژی بیشت ی را به مثبت
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 تأییدها را جزئی از زندگی خود قرار دهید

رهای مثبتهی به ای    زمها ، چهه چیهز    ر آزمای  ن تک ار کنید تا بفهمید که در ر آ  قد

خود را با این افکار مثبت پ  کنید... رنی میز  ت  است. سپس دنر ن ب رنحیۀ مما مناسب

شهدر  د بهه یهاد بیانریهد، مهما ناقعهاً چ     که بتوانیجایی خود... یا ر  هتح ی  خود، رنی آین

 ید.دامتنی رستمند ن دنست قدرت

 خود اعتماد کنید« من قوی»به 

در نجود مما چیزی نیست که از »گوید: مما رمیشه ناقعیت را به مما می« من قوی»

کند که: گوید ن الشاء میمماست که رمیشه به مما درنغ می« من ضعیف»آ  بت سید. این 

 «.که دارید بت سیدچیزی باید از ر »

 درید؟ درید که به کدام صدا گوشمما ت جیح می

 گوید؟به من چه می« من قوی»

تها  در  «مهن قهوی  »نقت که در زندگی خود نگ ا  چیزی مدید، مجسم کنید کهه   ر 

گوید. جوا  آ  را بنویسید. اگ  صدای من قوی را بشنوید، چنین م ایطی به مما چه می

  نگ ا  نباش! رمهه چیهز رن بهه را   »کند: خوارید دانست که به نوعی به مما یادآنری می

 «.است

 گذارم، پیش بیاید... و به نتیجۀ آن اطمینان دارممی

مود، بشود؛ به تا  را بکنید ن بگذارید ر چه میرای بزرگ، مما تالشدر مورد ردف

گشهایی خهود را ایجهاد    نتیجۀ آ  اممینا  دامته بامید، آ  نقت من قوی مما حهس گه    

، به مما یادآنری «م... ن اممینا  دارمکنمن ررا می»کند. تک ار پشت س  رم این تأیید: می

 داد بامید. رای خدارای زندگی منتظ  نعمتکند که در تمام تج بهمی
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 تمرین را حفظ کنید!

مویم، این موضوع زمینۀ خوبی رنز در زندگی با ادعارای جدیدی رن به رن می ما ر 

« من قوی»را در قلم ن ب ای ماست که رنزانه تأییدرای مطلو  خود را تم ین کنیم تا ما 

زنهدگی   به ای گذرانهد  بشیهۀ    ایفوق العاد نیم که آنجا چه جای بینگه دارد. آ  نقت می

 ماست!
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 بگذارید هرچه پیش آید، بیاید

 افتدافتد... یا نمییا اتفاق می

خوارید به نضوح ن یا جزئیات آ  تجسم کنید، کار مور که میتا  را رما اگ  زندگی

تا  بامد که یکی از عناص  حیاتی من قوی را به تصهور خهود   اید، نلی یاد امتباری نک د

 اضافه کنید، این عنص  این است:

 ر چه پی  آید، خوش آید!

 کندشما را رها می« آیداز آنچه پیش می»نبودن نگران 

افتهد، نسهبت بهه ایهن مسهئله      کنیهد، اتفهاق مهی   اگ  موری رستید که ر چه تصور می

تفهانت  رهم بهی   افتد، بهاز عکس اگ  تصورات مما ر گز اتفاق نمی . ن ب تفانت بامیدبی

دامتنی، انضاع را رن به را  کنیهد. نقتهی   توانید از راری نی نمند ن دنست یبامید. مما م

کهه  ت ین حسیت معنی آزادی را با قویقادر بامید که از م یق من قوی فک  کنید، آ  نق

 اید.در آ  نجود دارد، کشف ک د 

 «من قوی»تکی به م

، رمیشهه  بامهد « من قوی»ریزی کنید که متکی به تا  را موری ب نامه رای آیند مهب نا

 چنین بگویید:موری فک  کنید ن این این

 «.من سا  آیند ، در رمین موق  ازدناج خوارم ک د»

  «.که در زندگیم پی  بیاید، به نف  من تمام خوارد مدای ر مسئله»

 ن..
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 «بله»گویید به زندگی ب

 های خود را انتخاب کنیدعکس العمل

زند، حوادث مختلفهی در زنهدگی مهما    رای مختلفی را رقم میس نومت ب ای مما اتفاق

عکهس العملهی را در مهما بهه نجهود      کنند ن جلو  می را بدآید. بعضی از این حادثهپی  می

را انتخا  کنید. ریچ کهس   مور موارد مواظب عکس العمل خود بامید ن آ آنرند، در اینمی

 آید، از مما بگی د.تا  پی  میرای مما را به آنچه در زندگی ب ایتواند عکس العملنمی

 ، کلمۀ جادویی«بله»

 «.بله»تا  را تکا  درید، باال ن پایین بب ید ن به آرامی بگویید رمین حاال س 

عمهولی اسهت، ایهن    کوچولوی سه ح فی، خیلی بهت  از یهک کلمهۀ م   ۀ، این کلم«بله»

گوید: مهم نیست که در زندگی من چه اتفاقی است. این کلمه می« من قوی»عصارۀ تفک  

 آنرم.از آ  به دست می ای این است که من چیز فوق العاد افتد، مهممی

 «بله»توانید به همه چیز بگویید، می

ی مهم این اسهت  تا  آمکار نبامد، نلرا ب ایچند که ممکن است، نجود بعضی نعمت ر 

 آیند.را رمیشه مخصوصاً در م ایط بد ن ت سناک، نجود دارند ن به کمک ما میکه آ  نعمت

« بلهه »کشیدم. اما رنزی به آ  گفتم: من رنزگاری س ما  سینه دامتم ن از آ  رنج می

  ن دیدم که عوارض  در نجود من خیلی خیلی ف ق ک د.

 داشتن بر مثبت گفتن یعنی تمرکز«بله»

رها را جسهت ن جهو    مه ایط، خهوبی   که در ره  قدرتی غی  عادی نجود دارد، قدرتی

رها  که رمیشه ن در رمه جا ب  جست ن جوی بهدی درد. قدرتیکند ن به مما نشا  میمی

 کند.غلبه می
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 دهدایی که تفکر مثبت انجام میکاره

کهه بهه جهای    درند ها ت جیح میکنند. چ ا آنبعضی اف اد، مثبت اندیشی را مسخ   می

اندیشی، تج بۀ بینند؟ مثبت را را میخوبی، بدی رنمنی به تی گی نگا  کنند؟ چ ا به جای

 درد. این منطشی است، مگ  نه؟مد  انتشا  می زندگی مما را به سوی بهت 

 گفتن، انکارکردن نیست«بله»

 رهای رای منفی مثل ت س ن درد نیست. نجود زما ، انکار حسدید زندگی را مثبت 

که د  بهه   ک جزء ال ینفک زندگی است، اعته اف  بد ن ناخومایند ن چیزرای بد ن ت سنا

 درد خود، ب ای دامتن یک زندگی سالم بسیار مفید است.

 «بله»به همین چیز، بگویید 

 گفتن است، حتی به ت س ن درد! «بله»اندیشی ناقعی، مثبت 

گی ید، قتی آ  م ف را میگی ید )ن نکه مما رمیشه آ  م ف قضیه را میفهمید  این

کنهد( عامهل   تا  به مور عجیب ن غی  عادی رمهد مهی  موید که اعتماد به نفسمتوجه می

 بسیار مؤث ی در پیش فت است.

 بخشدگفتن به زندگی معنا می«بله»

رهای مهما عمهق    گفتن ن به استشبا  مسائل ن مشکالت زندگی رفتن، بهه رهدف   «بله»

درهد  کند، رمچنین به مما اجاز  میی  رنی مما باز میرای جدیدی را پبخشد ن را می

آنرند، بفهمید ه نجود میکنند ن بتا  احساس میکه درد ن ت سی را که دیگ ا  در ام اف

 کند.ها آگا  بامید. به این ت تیب، رحم ن مفشت مما رمد مین به آن
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 هایی بگیرید که باخت نداشته باشندتصمیم

 فلسفۀ نباختن

رها بهه اسهتشبا     گیه ی مکسهت بخهورم، مهن در کاررها ن تصهمیم      دارم من دنست ن

ها ب ای من رمد ن را ن انتخا  آن  دارم، این ف صترنم. من عشیدرای مناسب میف صت

 که انتخا  کنم، پ  از چیزرای خو  است.راری آنرند. من ر گی ی به ارمغا  مییاد

 اشتباهی وجود ندارد

مما را از چیزی مح نم کند. مح نم غلط ممکن است،  ر گز نگ ا  نبامید که تصمیم

ها رستید یا چیزرهای دیگه ،   که عامق آن، دنستا ، موقعیت اجتماعی، کسانیمد  از پو 

 آنرد.ب ای مما به ارمغا  می« تصمیم صحیح»

 ماند!خود درس بگی ید، دیگ  امتباری نمی« رایامتبا »به یاد دامته بامید که اگ  از 

 را انجام دهیدتکلیف خود 

خهود   رایرایی رست که باید انجام درید. باید انلیتگی ی کاررمیشه قبل از تصمیم 

ید ن مشورت که دارید در نظ  آنرید. باید با دیگ ا  صحبت کنرا در نظ  بگی ید، امکاناتی

 مود نسبت به آ  مسئله امالعات کافی به دست آنرید.که مینمایید، باید تا جایی

 به غریزۀ خود اطمینان کنید

نقتی رمه تکالیف خود را انجام دادید، دیگ  به بصی ت خود اتکاء کنید. بهه حهس ن   

آگها  خهود گهوش کنیهد،     خواست درننی خود توجه کنید، اگ  به پند ن نصهیحت نهاخود  

 موید.زد  میحی ت 
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 های درست تبدیل کنیدها را به تصمیمهمۀ تصمیم

مهوید. اگه  بها    که در مسی  یادگی ی ن رمد بامید، بازند  نمییف اموش نکنید تا زمان

چشم باز به مسائل نگا  کنید، با دیگ ا  مشورت کنید، پ س ن جو کنید ن... بعد تصهمیم  

 بگی ید، مطمئن بامید که تصمیم مما، تصمیم درستی است.

 های خود احساس مسئولیت کنیدبرای تصمیم

که د   د، دیگ ا  را سه زن  نکنیهد. سه زن     ا نبورا ب  نفق م اد مماگ  بعضی چیز

رهای درسهتی در نظه     رای خهود را تصهمیم  عملی از رنی ناتوانی است. اگ  رمۀ تصمیم

 ها احساس مسئولیت کنید!ت  خوارد بود که ب ای آنار آسا بگی ید، بسی

 بدانید که چه موقع تغییر روش بدهید

نلی اگ  گاری دیدید که آ  ام آ  کنید، گی ید، خود را متعهد به انجکه میر  تصمیمی

تها  را عهو  کنیهد.    اید، به نف  مما نیست، تجدید نظ  کنید ن تصمیمکه گ فتهتصمیمی

حشۀ زندگی این است که ب ای گ فتن تصمیمی غلط نگ ا  نشوید، بایهد بدانیهد کهه چهه     

 موق  آ  را درست کنید.

 زمان اصالح تصمیمات ما چه موقع است؟

درنهد، مهما در رارهی    رایی رستند که به مهما نشها  مهی   نارضایتی، س نخپ یشانی ن 

ایهد کهه پ یشهانی ن    رستید که الزم است مسی  آ  را تغیی  درید. آیا تا به حا  فک  که د  

رای مثبتی بامند؟ اگ  ایهن نارضهایتی ن پ یشهانی باعهث     توانند احساسنارضایتی رم می

 مثبت رستند.مود که ما مسی  غلط را عو  کنیم، بله 

 آسوده شوید

آیهد، بهه نفه     که در زندگی ب ای مها پهی  مهی   ی بانر دامته بامیم، رمه چیزرایینقت

 معنهی  رای کوچک ن بیح ف»مویم که: ماست، مفهوم این گفته فوق العاد  را متوجه می
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 «.جهت بزرگ ن با ارمیت جلو  ندریدرا بی

 وند.ممعنی کوچک میرای بیبا این حسا  رمه ح ف

 نهایت اعتماد به نفس

 ر گز ف اموش نکنید ن دائم ب ای خود تک ار کنید:

آیم ن رن بهه  رای من بامد، من با آ  اتفاق کنار میکه بیفتد ن نتیجۀ تصمیمر  اتفاقی»

 کنید!ن یشیناً مما چنین می« کنم!رار  می
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 قدرت خود را دوباره به دست آورید

 اریدبودن را کنار بگذنی ذهنیت قربا

کنیهد کهه نشه     ماست، نقتی فک  مهی « من ضعیف»بود  حاصل تفک  ذرنیت ق بانی 

درید. اما نقتهی مسهئولیت   کنید، قدرت ن خالقیت خود را از دست میق بانی را بازی می

 مود.کنید، نی نی مما چند ب اب  مید ن ب ای زندگی خود تالش مییپذی می

 شما تحت کنترل هستید

آیهد، کنته     تا  پی  میرای خود را نسبت به آنچه ب ایانید، ناکن تواز آنجا که می

کنید، مما رمیشه ب ند  ن پی نز رستید. این را بدانید که خود مما رستید که به ای خهود   

 «.قدرت مما»آف ینید. ن این یعنی بدبختی یا خومبختی می

 چگونه مسئولیت بپذیرید

درید، ا ب ای آنچه انجام میص دیگ ی رپذی فتن مسئولیت در زندگی یعنی اینکه مخ

 کنید، مشص  ندانید ن س زن  نکنید.که دارید یا احساس میکه رستید ن چیزیچیزی

 خود را سرزنش نکنید.

ب ای دستیابی به اعتماد به نفس باال ن تکامل ف دی، راری موالنی در پی  است. راری 

ه خهام  رفتهار گذمهته، حها  یها      بکه پ  است از پی نزی ن خطا، الزم نیست که خود را 

 ها جزئی از ف ایند یادگی ی است.تا  س زن  کنید، رمۀ این آیند

 عامل قاطعیت را در خود کشف کنید

کهه باعهث   نشد  ن رمچنهین عهواملی   س دتوانید با دقت، عامل قامعیت ن د مما می

ح کت ن کار بینید که موند را در خود کشف کنید. آ  نقت میس دی ن یأس مما مید 

 چشدر آسا  است.



 25 نکته برای اعتماد به نفس 531

 کند که درست فعالیت کنیم.آگاری به ما کمک می

 آیا شما فردی غرغرو هستید؟

که د    کسی است، غ نلنهد  ر « من ضعیف»رای فعالیت ک د ، یکی از نشانه غ نلند

 خوارید مسئولیت زندگی خود را به عهد  گی ید.درد که مما نمینشا  می

 رید.چگونه جلو غرولند را بگی

مها  رهم   مهد  کهه حتهی خهود     ایافتاد از اف اد چنا  عادت جا  زد ، ب ای بسیار غ 

درند، از دنست صهمیمی خهود کمهک بخواریهد ن     متوجه نیستند که این کار را انجام می

رهای بسهیار   تا  رم تالش کنید که یک رفتۀ تمام غ نلنهد نکنیهد، آ  نقهت مکالمهه    خود

 ساکتی خوارد دامت!

 حرف بزنیم؟در بارۀ چه 

توانیهد  موضوعی رستند که مهی درد، بهت ین که در زندگی مما رنی میرای بزرگی اتفاق

 اند، موضوع صحبت مماست.که مما را احامه ک د راییاز آنها ح ف بزنید. تمام نعمت

 تا  س مار از قدردانی بامد.رایبینی ن مادمانی صحبت کنید ن سعی کنید ح فبا خوش

 ماستانتخاب با ش

دامهته بامهید،   کنید کهه چهه احساسهی    تا ، مما انتخا  میرای زندگیدر تمام لحظه

خوارید رای زندگی خود را ببینید ن یا نفور ن ف انانی آ  را؟ میخوارد کاستیتا  مید 

 تا  بستگی دارد.مناس بامید؟ این به خود تا  را بدبخت کنید یا قدرخود

 فعالیت داشته باشید

کنهد؛ فشهط فعالیهت اسهت کهه      د ، ریچ چیز را در زندگی مما عو  نمهی غ نلندک 

تا  تهیه رایتواند تغیی ی ایجاد کند، ب ای تغیی  مشکالت زندگی خود فه ستی از نیازمی

 ها را ب م ف کنید.کنید ن یکی یکی آن
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 به زندگی خود شکل دهید

  ماها ر چه س  را ز آنا درند، اما بسیاریتعداد کمی از اف اد به زندگی خود مکل می

 کنند.  میپذی ند ن بعد از آنها مِکوآید، میمی

رای خود را ب م ف کنید. تعمد، عمل ن تفکه  مثبهت، را  را   مما قدرت دارید که نیاز

 کند.ب ای مما باز می
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 با اطمینان صحبت کنید

 به کلمات خود توجه کنید

درند. بعضی مکل میتا  دارید، ارۀ خودکه در بکنید، به احساسیکه استفاد  میکلماتی

 اند.درند  را مخ   رستند ن بعضی دیگ  نی نکلمه

 کردن، نوعی قدرت استانتخاب

که کلماتی مثل اید، در حالیرند که مما درماند د، نشا  می«توانممن نمی»کلماتی مثل 

 ت مما است.درندۀ اعتماد به نفس ن قدر ، نشا «کنممن این را  را انتخا  نمی»

 شنودآگاه شما می ضمیر ناخود

منود، آ  را نشانۀ ضعف را می« توانممن نمی»رایی مثل آگا  مما، پیام که ناخودزمانی

 داند.خود می

آگا   کنید تا به ناخود ایکنند تضعیفایگزین چنین جمالت درند  را ج جمالت نی ن

 دتا  مسلط رستید.خو مما بگوید که مما ناقعاً ب 

 های قدرتکلمه

را « اسهت   آموزنهد  تج بهه »رای منفی را از خزانۀ لغات خود پاک کنید، عبهارت  کلمه

 کنید.« ناک استنحشت»عبارت جایگزین 

 ، بسازید ن...«امتبا  از من نیست»را جایگزین « من کامالً مسئو  رستم»عبارت 

که دیگ ا  با مما ای و یابد، بلکه میمما افزای  میبه این ت تیب، نه تنها عزت نفس 

 یابد.کنند نیز تغیی  میرفتار می
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 ها را ببینیدهدیه

هها را بهه عنهوا     مانعی به  سه  را  خهود بدانیهد، آن     به جای آنکه مشکالت زندگی را

بار کهه ف صهتی    رای مناسب ببینید، در را به رنی رمد ن تکامل خود باز کنید، ر ف صت

تها  را  کنید، سعی کنید با حل آ  مشکل دنیای امه اف ب ای افزای  ظ فیت خود پیدا می

 رموار سازید، در این صورت بیشت  احساس قدرت ن اعتماد به نفس خوارید ک د.

 خاطرکلید آسایش

رای خود رن به رن موند ن در مشابله بها  ت ین ت ساند با رولناککه مجبور مد اف ادی

 اند.ت  ک د خود را قوی« من قوی»آ  س بلند بی ن  آیند، 

خهورد  آید، بلکه نحوۀ ب چیز به دست نمی خام  با دامتن ر ف اموش نکنید، آسای  

 ها مهم است.با آن
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 های خود را کاهش دهیدمحدودیت

 قلمرو راحتی

کهه در آ  محهدند  راحهت    فعالیهت کنهیم    ای ری از ما دنست داریم در محدندبسیا

رضایت تمهام به ای دنسهت یها      مکن است بابامیم ن خارج از آ  ناراحت. ب ای مثا : م

 که مشام باالت ی از مما دارند، نزدیک نشوید.ار خود کاری بکنید، نلی به کسانیرمک

 ها پ ریز کنید.کند، از آنمما را ناراحت می توجه کنید که چه م ایطی در زندگی

 های کوچکشروع کنید به خطرکردن

احتهی خهود را افهزای  دریهد، بهه      ر رای کوچک م نع کنید، تا قلمه ن از خط ک د 

کنید از ان نحشت دارید، تلفن کنیهد. بها غه نر بهه رسهتورانی قهدم       که احساس میکسی

 توانستید به تنهایی نارد آ  موید ن...بگذارید که پی  از آ  نمی

 آیید.می نگ ا  نبامید... اگ  چیزی پی  بیاید، مما از عهدۀ آ  ب 

 جه کنیدبه رشد اعتماد به نفس خود تو

کنید، اعتماد به نفهس مهما   رنید ن خط  میبار که از قلم ن راحتی خود بی ن  می ر 

 مود.ت  مییابد ن دنیای مما بزرگ ن بزرگرم اندکی افزای  می

رهم   نجود ر گونه ته س ن خطه  بهاز    مود که باافزای  قلم ن راحتی مما باعث می

 مود.ت  میآسا  ن آسا  تا خط ی در نظ  تج به کنید، به این نسیله ر 
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 شما تنها نیستید

 کندکسی در موقعیتی احساس ترس می هر

کنید، گی ید، ت س را تج به میآمنایی ق ار می تنها مما نیستید که نقتی در قلم ن ن نا

 کنند.بیشت  اف اد چنین چیزی را احساس می

 استثنا نیست.رای مشابهی داریم، ت س در حشیشت رمۀ ما انسا  رستیم ن احساس

 ترسندرسد که دیگران نمیفقط به نظر می

خومهبخت   -مخصوصهاً افه اد مشههور ن مههم      -ممکن است فک  کنید که دیگه ا   

ها رهم مجبهور   مور نیست! آنمطمئن بامید که اینت سند که خط  کنند، رستند، چو  نمی

ز رستند... ن رنوز رم اند با ت سی عظیم کنار بیایند ن خود را به جایی بکشند که ام نمد 

 آیند!دارند کنار می

 رودترس هیچ وقت از بین نمی

رهای  رای خهود را گسهت ش دریهد ن افهق    که مما تصمیم دامته بامید، قابلیتتا نقتی

 تا  را گست د  نمایید، ت س را رم تج به خوارید ک د.فک ی

یابهد،  ی  مهی اد به نفس مما افزاکه کم کم اعتمست، نلی رمیناین خصوصیت بش  ا

 ب ید!مود، ن به این ت تیب آ  را از بین میت  میتحمل احساس ت س رم آسا  ن آسا 
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 شدن با ترس رو به رو

 ترس مخفی شما

توانهد  نجود دارد. ت س از اینکه نمی ای کسی، ت س ساد در انتهای محدندۀ ت س ر 

 آنرد؟!لمس کند زندگی ب ای  چه به ارمغا  می

 ینان داشته باشیدتان اطمبه خود

ته  مهود ن در نتیجهه    ت سهید نزدیهک  کهه از آ  مهی  مهما بها چیهزی    ۀب ای اینکه رابط

تا  نسبت به آ  تغیی  کند، باید اعتماد به نفس خود را افزای  دریهد ن بهه خهود    احساس

دامتن افزای  د به نفس مما با فعالیت توانید آ  مشکل را حل کنید. اعتمابشبوالنید که می

 بد.یامی

 کاری برآیید توانید از عهدۀ هرشما می

دیگ ی  ۀزنید، متوجه نکتن آ  را کنار میکنید که با زحمت ب  ت سی غلبه میدر حالی

کهه  را ن مشهکالتی راست. کارانجام کار موید ن آ  توجه به میزا  توانایی خود دررم می

 رید.ها را دا  مماست ن مما توانایی انجام آندر زندگی ب  س  را

 این را بانر کنید!

 های غیر مستقیم آنکردن و فایده خطر

ت سند خط  کنند، رمیشه با نوعی احساس درماندگی رن بهه رن رسهتند،   که میاف ادی

کنند، رفته رفتهه  این احساس درماندگی بیشت  از آ  ت سی است که به خط  آ  خط  نمی

 موند.کاری فلج می ی انجام ر کند که ب اچنا  ت سی در زندگی این اف اد رخنه می
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 خطری! خطرکردن خوب است، اما نه هر

مهور  ک د ، اعما  فیزیکی خط ناک نیست؛ رمین توجه دامته بامید منظور ما از خط 

 مود.ر ن زیا  به دیگ ا  میکه منج  به ض راییخط 

 چراغ سبزِ ترس

ه عنوا  چ اغ سهبزی به ای   مورد خود، برای بیافکار خود را از نو بپ نرانید، از ت س

 ح کت به جلو تفسی  کنید، این کار ف صتی ب ای رمد ن ح کت به جلو است.

 را همیشه تکرار کنید« آیماش برمیاز عهده»

پشت سه   «. آیممن از عهدۀ حل آ  ب میاتفاقی بیفتد،  که پی  بیاید ن ر مشکلی ر »

حهل   ۀانید از عههد توبب ید، ناقعاً میکه پی ی  خود تک ار کنید تا نقتیرم این جمله را پ

 ر  مشکلی ب آیید.
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 خواهند که شما رشد کنیدنمی« هاآن»وقتی 

 غافلگیر نشوید!

رای کنید ن افقصورت، نقتی مما اعتماد به نفس بیشت ی پیدا می مطمئن بامید در ر 

ت سند که مود، آنها میا نوعی ت س ایجاد میدرید، در ام افیا  ممتا  را گست ش میفک 

 ها را ت ک کنید.مبادا مما آن

 شان داریدکاری کنید که دیگران احساس کنند، دوست

رای مؤث ی پیدا کنید، به گذارند، را که دیگ ا  به مما میک د  اث ات منفیب ای خنثی

چیهز   ایشها  گهل بف سهتید، یها ره       تا  نشا  درید که ب ای مما مهم رستند. به  ام افیا 

 تا  است.ها در زندگی، بیانگ  قدردانی مما از بود  آنکنیداس میکه احسدیگ ی

 به شریک زندگی خود قوت قلب بدهید

را م یک زندگی مماست که بیشت  از رمهه به  موفشیهت مهما پافشهاری      بیشت  نقت

کنیهد، ممکهن اسهت ان بت سهد ن     کهه پیهدا مهی   ا با اعتماد به نفس تاز  ن قدرتیکند، اممی

 د.احساس تنهایی کن

به رمس  خود قوت قلب بدرید ن از ان حمایت کنید، در ضمن بگویید که ب ای ادامهۀ  

 تکامل خود مصمم رستید.

 خوردن آرامش را امتحان کنیدبه هم

خوارید م یک زندگی خود را که نمی، به این دلیل«درجا بزنید»ید که کننقتی قبو  می

کاری به رابطۀ مهما لطمهه   ام این ملبموید. س انجکار میناراحت کنید، مما از ان ملب

 رند!حا  آرام  از بین می زند؛ ن به ر می
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 خواهدها را برای شما میتان، بهترینایمان داشته باشید که شریک زندگی

خوارهد ن در نهایهت   را را ب ای مما میتا  رمیشه بهت ینبانر کنید که م یک زندگی

 مود، دنست دارد.تغیی ات مثبتی را که در مما ایجاد می

 خوارید؟است که مما می ایهست، آیا ناقعاً این رما  رابطمور نیاگ  این

 اعتماد و عشق همراه یکدیگرند

دامتن نیز در مما افزای  کند، ظ فیت دنستکه اعتماد به نفس مما رمد میدر حالی

 یابد.می

 أیید ف ق دارد.این را نیز بدانید که اعتماد به نفس بیشت ، با نیاز مما به ت

انهایی دنسهت   در ناق  ر چه مما کمت  به تأیید کسی احتیاج دامته بامهید، بیشهت  تو  

 دامتن اف اد را دارید.

 و قدرت نیز باهم هراه هستندعشق 

تها   مود ن یشیناً ام افیها  تا  باز میکند، قلببا احساس قدرت، عشق ج یا  پیدا می

 تا  خوارند دامت.دنست

 رند.آید ن عشق از بین میرت، نیازمندی به نجود میبدن  احساس قد

 کنداعتماد به نفس مغناطیس ایجاد می

کند، اف اد خو  ن مثبت رم به زندگی مما مور که اعتماد به نفس مما رمد میرما 

 کنید.کنند، در آ  صورت ر گز احساس تنهایی نمیرا  پیدا می
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 جمعی از دوستان نترس دور خود جمع کنید

 کندکنندۀ قوی به شما کمک میسیستم حمایت یک

احساس خهوبی در مها    موند کهما  باعث میرا ن ح کاتبعضی از دنستا  با ح ف

ردف ب سیم. سعی کنیهد،   ت  بهکنند تا ما زندما  کمک میرایها با تشویقایجاد مود، آن

 جور دنستا  را افزای  درید.تعداد این

آنری، بهه  می ن کمک کنند  بامند، به صورت حیه ت  که حاجمعی از دنستا دامتن 

 درند.انسا  نی ن می

 چه جور دوستانی دارید؟

رها محافظهه کارنهد    کنید ن از خود بپ سید که آیا اینبه م  نف  از دنستا  خود فک  

خواریهد در  ت ( یا خوارا  پیش فت )مهنِ بهاالت (. در ایهن صهورت نقتهی مهی      )منِ پایین

 دانید که با چه کسی صحبت کنید!ید، میتا  جلو ب نزندگی

 شما چه نوع دوستی هستید؟

کهه دیگه ا  را بهه ت قهی در     ید که خوارا  پیش فتند، یعنی کسهی آیا مما دنستی رست

که د  را اخطهار   کند، یا یک دنست محافظه کار که دائماً امکا  امتبا  تشویق میزندگی 

 درد.می

 دوست شوید« من قوی»با 

کهه دنسهت   « مهن قهوی  »از رفتار ما رستند، به چندین خصوصیت  ایهندنستا  ما، آی

 تا  بامد، فک  کنید.دارید در نجود دنستا 

 تا .سپس آینه را ب دارید ن م نع کنید به توسعۀ این خصوصیات در خود
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 کندمیمثبت، مثبت، را جذب 

ن بهه ایهن    مهود تا  به زندگی مثبت مهی نقتی اعتماد به نفس مما رمد پیدا کند، دید

کهه انسهانی متفهانت    رسید، یعنهی ایهن  رای پی در پی میت تیب خود به خود به موفشیت

 «.من قوی»ی با نموید. انسامی

 بنیان کنید« من قوی»اساس  هایش بردوستی

که عالقهه داریهد بها    رد تحسین رستند، فک  کنید. کسانیکه موبه م  نف  از دنستانی

ها دعهوت  ام دعوت کنید. اگ  چند نف  از آنب ای نارار یا م ها رابعد آن ها دنست موید.آن

توانید انضاع را رن به را  کنید ن خیلی راحت بهه  مما را نپذی فتند، ف اموش نکنید که می

 س اغ اف اد دیگ ی ب نید.

 دارند، بروید« من قوی»که جدیدی به مالقات دوستان

سهواری، مسهاف ت،   کنیهد: اسهب    جام درید؛ فک که دنست دارید انراییبه بعضی کار

رهای   . بعهد بهه دنبها  فعالیهت    چیز دیگه  رای رمد ف دی یا ر سیاست، عکاسی، کارگا 

المهت بزنیهد. در آنجها بها     ها را عزند، بگ دید ن آنن عالیق دنر میکه در ام اف ایمحلی

 فک  خود مالقات خوارید ک د.امخاص رم

 بهترین دوست خود باشید

خود را تحشی  کنید، این عادت را از بین بب ید. صدای پچ پچ خود اگ  عادت دارید که 

رایی از عشق ن قدرت جایگزین کنید، این را  را از صهمیم قلهب دنبها  کنیهد ن     را با پیام

 مارد رمد خود در قالب انسانی مطمئن بامید.
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 در زندگی خود تعادل ایجاد کنید

 تان را برای درد آماده نکنیدخود

رای خود را فشط ب ای یک جنبه از زندگی مثل رنابط دنستانه، کار یا ا اگ  تمام ریج

 را بگذارید، ممکن است احساس کمبود کنید.بچه

درهد؟ جهوا  معلهوم    خوردید، چه احساسی به مما دسهت مهی   اگ  به این مشکل ب 

 بود ! تنهایی! افس دگی!است. خالی

 وابستگی رابطۀ سالمی نیست

 ار درید، ت س عمیشی ب ای از دست و  اصلی زندگی خود قاگ  چیزی یا کسی را کان

مود، آ  را نیاز مما باعث میکنید، یا به زبا  دیگ  بیشت  نقتداد  آ  در خود ایجاد می

 خوارید نگه دارید، از دست بدرید.چیزی را که بیشت  از رمه می

 احساسات خود را پخش کنید

تا  را توسعه رای زندگیتج بهکنید، می که ریجا  خود را در چند جنبه پخ رنگامی

فشهدا   تها  در ب ابه  درد   یابد، در ضهمن از خهود  درید ن اعتماد به نفس مما رمد میمی

 یابند.رای مما به مدت کار  میگی ید؟ ت سمی ایهکنید، چه نتیجحمایت می
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 تور نجات شما

 دریچۀ نترسیدن در زندگی خود ایجاد کنید

تا  رسم کنید، سپس آ  را به نُه قسمت تشسهیم کنیهد،   رای زندگیبهم بعی از تمام جن

قسمت نشانۀ محدندۀ متفانتی از زندگی مماست، مثل: رمد مخصیت، ارتباط، مغل،  ر 

 بازی.ت در اجتماع، زما  تنهایی ن زما  خانواد ، رمد معنوی، دنستا ، م ک

 مهم است« همکاری»

کهه مها در   نقتید را در این دنیا پخ  کنیم، که عشق ن محبت خورمۀ ما عالقه مندیم

مویم. به جهای اینکهه گی نهد     ت  میکنیم، قویمد  دنیای ام اف خود رمکاری می بهت 

 گی د.کند، بلکه انج میکنند  رستیم؛ ن نه تنها اعتماد به نفس ما رمد می بامیم، ایجاد

 هم مهم است« معنویت»

آ  آمنا مدید، در یک قسمت کامهل از زنهدگی    را که در این کتا  با« من قوی»ابزار 

کند ن از محل ت س به محهل عشهق،   رنزم ۀ خود ق ار درید. این ابزار مما را متم کز می

ب د. معنویت را در م کز دریچهۀ زنهدگی خهود قه ار دریهد.      قدرت ن اممینا  در دنیا می

 افکند.تا  پ تو میخوارید دید که آ  به رمه جای زندگی

 ندگینگاه به ز

بعد از آنکه نُه قسمت دریچۀ زندگی خود را پ  ک دید، از خود بپ سید که بهت  اسهت  

یک از این نواحی، چطوری به نظ  ب سند. نقت بگذارید ن در ایهن بهار  فکه  کنیهد،      ر 

 رای مناسب را انجام درید.فه ستی تهیه کنید ن قدم به قدم کار
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 اکنون در امان هستید

رهم   گونهه کمبهودی مهما را در    تا  په  ن متعهاد  بامهد، ره     گیکه دریچۀ زندزمانی

کنهد؛ نلهی   تا  مهی مود ن ناراحتریزد؛ بلکه سوراخ کوچکی در قلب مما ایجاد مینمی

 تا  به مشدار زیادی غنی رست.ب د؛ چو  بشیۀ زندگیآسای  مما را از بین نمی

 شما واقعاً مهم هستید

لی یهک مهورد مثهل ارتبهاط کهار یها بچهه ن...        اگ  چیزرای زیادی در زندگی دارید، ن

رای دیگ  زندگی خود بیشت  بپ دازید، مما در ایهن دنیها مههم رسهتید ن     ندارید، به حوز 

 سزانار یک زندگی غنی.
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 های واجباضافی

 تان متعهد شویدهای زندگیبه طور صد در صد در تمام حوزه

تها  را مه نر نکنیهد،    د، کاررهای ها بامینوادۀ خود رستید، صد در صد با آنبا خانقتی 

 تا  را نخوانید، یا آرزن نکنید که ای کاش در جای دیگ ی بودید.راینامه

مور که باید کار کنید، مان  چیزی نشوید، به مور صد در کار رستید، آ  که س رنگامی

 رای زندگی خود م کت کنید.صد در تمام حوز 

 افتد؟فاقی میوقتی به طور صد در صد متعهد شوید، چه ات

رای زندگی خود بپ دازید، احساس موید که صد در صد به رمۀ حوز نقتی متعهد می

مهود، ن آ  نقهت   تم کز، ریجا ، مشارکت، مادی، تکامل ن خومحالی در مما زند  مهی 

فهمیهد، چهه   کنیهد ن مهی  ب ای انلین بار تسلط ب  رمه چیز را در زندگی خود احساس می

 !احساس با مکوری دارید

 پرداختن صد در صد به معنی تا ابد نیست

رهای جدیهد بهه    آنرد، رقابهت ب ای ما به ارمغا  نمی ای رای تاززندگی رمیشه ماج ا

صهد  موند؛ ممکن است رنابط قط  موند ن یا... نلی نقتی انتخا  مغل دنبار  منج  می

 ماند.د، دیگ  جای تأسفی باقی نمیدر صد از کار کم نگذامته بامی

 آییدید که به حساب میبدان

فهمیهد کهه   کند، اگ  نمهی تا  ف ق میرای مختلف زندگیبدانید، حضور مما در حوز 

 مور رفتار نمایید.زندگی مما ناقعاً ارزممند است، این را نانمود کنید ن رما 
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 سؤالی در بارۀ وانمودکردن

م   ناقعهاً در تمها  اگه »مود، ایهن اسهت:   ک د  مط ح می که در ارتباط با نانمودسؤالی

؟ نقتهی چنهین سهؤا  محکمهی را از خهود      «که د مهم بودم، چهه مهی  ام رای زندگیحوز 

 رسید.انگیز رم میتعدادی جوا  محکم ن زیبا ن ریجا  پ سید، به می

 در راه وانمودکردن زندگی کنید

 کهه رسهیدید حتمهاً   ک د  پاسخ دادید، به خوبی تا  در مورد نانمودراینقتی به سؤا 

ک دیهد، در نتیجهه بها    مور عمل کنید که اگ  ناقعاً مهم بودید عمل میعمل کنید. نقتی آ 

 کنید که مما ناقعاً در این دنیای نیازمند مهم رستید.این درک زندگی می

 )این مطلب را دنبار  بخوانید!(

 سویه موسیقی جادویی دو

موسهیشی  »د رسهتید،  آیید ن صد در صهد متعهه  دانستن این نکته که مما به حسا  می

رستند که الزم است دریچه زندگی  ایهرا مسائل حامیاست. این چیز« سویه جادنیی دن

 کنند.رم نتایج جادنیی خلق می ها پ  کنید. این دن باخود را در سطح ریجانی عمیق با آن
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 استفاده از دریچۀ زندگی

 برای فعالیت خود تنظیم کنید ایبرنامه

آمهدم،  اگ  من ناقعاً به حسا  می»لیت ن زندگی از خود بپ سید: حوز  از فعا ب ای ر 

 هها. ن سپس م نع کنید به انجهام آن  رای خود تهیه کنید،؟ فه ستی از جوا «ک دمچه می

 ف اموش نکنید:

 «.کنیدتا  را خلق میمما رستید که زندگی»

 برنامه را رسمی کنید!

رای بیشت ی را نۀ خود یک کار یا کاردامت رنزا ک د  این ب نامه، در یادب ای رسمی 

مهد   توانید مارد غنهی تا  انجام درید، بنویسید... مما میخوارید در مدت زندگیکه می

 درید، رمد خود را ببینید.که انجام میتا  بامید ن با ر  علمیزندگی

 انعطاف داشته باشید

. اگه  کهار ضه نری    رنز تحت پوم  ق ار ندادید، نگ ا  نبامهید  مورد را ر  اگ  ر 

رای دیگه  زنهدگی   بعضی حوز ب ید، تا  م یض است، در تعطیالت به س  میهد، بچداری

یاد دامته بامید، مما در حها  خلهق   مما باید ب ای مدت کوتاری کنار گذامته موند، به 

 نگ می ب ای تکامل رستید... نه فشار بیشت !

 زندگی بسیار بزرگ است

گ می از تکامل، اعتماد به نفس ن عمل است. مما نقتی ننت سید  در زندگی متضمن 

تواند احسهاس خهو    شدر غنی است، دیگ  ریچ چیز نمیتا  ناقعاً چپی بب ید که زندگی

زندگی بسیار عظیم است! از تمهام زنهدگی   مما را از بین بب د. رمیشه به یاد دامته بامید، 

 لذت بب ید!
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 نیدتان را باز کهایبه منظور قدردانی چشم

 هنر قدردانی

 رای خارق العاد .چیزرای عادی به چیزرن  قدردانی یعنی توانایی تبدیل 

هها را بنویسهید، ن   اما خارق العاد  فک  کنید یها آن  رای عادیبه پنجا  مورد از این چیز

مهب قبهل از خهوا      مناس رستید. ن این کار را ر ینکه مما ب ای کدام یک ناقعاً حق ا

 انجام درید.

 ظیم است، بلکه بسیار غنی نیز رست!ی نه تنها بسیار عزندگ

 طرف روشن را به یاد آورید

ا تعلهیم  تا  رآید خودکه در ر  م ایط خاصی ب ای مما پی  میبا نجود آ  چیزرایی

که مهما را  راییرا ن زیباییبه دنبا  نعمت رنز، مکایت نکنید ن دقیشه از ر  درید که ر 

 .در ب  گ فته است، بامید

 بر فراوانی تأکید کنید

کنید. مثل پو ، نسایل، زیبایی، عشق یا که احساس کمبود ن ت س میدر بارۀ چیزرایی

غنهی اسهت، مهن به  تمهام      زندگی من پ  ن »را را تأکید کنید: چیز دیگ ی، این جمله ر 

 «.ر درن  ن ام افم رست تم کز دارمکه دراییزیبایی
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 هدیه بدهید!

 کنید؟قط عوض میدهید یا فهدیه می

کنیم، اف اد کمی رستند پای عمل می اساس یک نظام پنها  معاملۀ پایا بسیاری از ما ب 

درند. خوا  پو  بامید، یا قدردانی، عشق یا دامتی دامته بامند، ردیه میآنکه چشمکه بی

 چیز دیگ . ر 

 گرفتن باشد!اگر هدیه دادن به خاطر هدیه 

انگیز  ایجاد کند که ردیه بدریم، رمیشه این نگ انی در ما در ما  اییهردنقتی گ فتن 

مهود؟ ایهن   به ما پس ندرند چهه مهی   ایردیهمود که اگ  در عو  این ردیه، ایجاد می

مود ن رمین آرام  ذرنی مها را  کند ن به ت س تبدیل مینگ انی کم کم ذرن ما را پ  می

 ب د.از بین می

 بخشیدن واقعی

 درید ن توق  ندارید که به جای آ  چیهزی از ان کسی ردیه می نقتی از صمیم قلب به

 ف ما است.بگی ید، صلح ن آرام  در مما حکم 

آف یند، بخش  ناقعی به اعتماد به نفس ما کمک بخش  ناقعی در درن  ما مادی می

 کند.بزرگی می

 گیر دیگران شوید در

تهوانیم، از صهمیم   یشت  مهی نقتی از خود غافل مویم ن به دیگ ا  توجه کنیم، بهت  ن ب

درهیم، ایهن   در آ  حالت بدن  آنکه کسی از ما انتظار دامته بامد ردیه می ،قلب ببخشیم

 احساس آزادی در باالت ین حد آ  است.
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 تضاد در بخشش واقعی

بخشیم ن این بخش  ص فاً به خام  دیگ ا  است نهه از  نقتی ما چیزی را به کسی می

 ایم.که بیشت  از حد تصورما  ردیه گ فته ب یمدامت، پی میرنی چشم

 دهدبخشش، ترس را کاهش می

تا  ق ار گی د، حس کمبود ن نیازمنهدی را از    رای رنزم نقتی ردیه داد  جزن ب نامه

حهس  بخشهید،  کنید، نقتی چیزی را بهه کسهی مهی   نیازی میدرید ن احساس بیدست می

 مود.قدرت ن عشق در مما بیشت  ن بیشت  می

 ها بگویید متشکرم...شتر وقتبی

نید، سپس به مور منظم به س اغ آنها ب نید تا  تهیه کدگیستی از تمام اف اد مهم زنفه 

« متشهک م »ها تشهک  کنیهد. کلمهۀ    که در مثبت اندیشی مما دارند، از آنن به نسبت سهمی

 است که تا به حا  گفته مد . ایکلمهت ین ی نمندت ین ن بخشند ن

 دیگران دریغ نکنید از کمک به

کنیهد، ن نقتهی دیگه ا  از    کنید، احساس نی ن ن قدرت مهی نقتی به دیگ ا  کمک می

کنند، اث  نجود مما در دنیا بسهیار بهزرگ جلهو     اند، استفاد  میآنچه که از مما یاد گ فته

 کند.می

 از تحسین دریغ نکنید

ما  ک د  ب ایکه تحسین  ف اد به ما کسانی رستندت ین اآید که نزدیکگاری پی  می

مهود،  ها خارج نمیاز تحسین ن تشک  است از درا  آن که حاکیراییاست ن کلمهدموار 

که تحسین اف اد بهته ین را  به ای ررهایی از خشهم ن رنجه  اسهت. تحسهین        در حالی

 تواند موانعی را که ب  س  را  محبت ن ارتباط نجود دارد از بین بب د.می
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 به دیگران کمک کنیدگاهی هم با پول 

د. مههم ایهن اسهت کهه بهه نسهبت       کند که یک نف  چشدر ث نت دامته بامه ف قی نمی

کنیهد بهه نیازمنهدا  پهو  بدریهد.      که دارد، مشداری رم به دیگ ا  کمک کند، سعی ث نتی

مهود کهه   در مما ایجاد می اییهرنحکنید، م ف میرا ب مور که نیاز دیگ ا  بدانید رما 

 ت ین مشکالت خود را حل کنید.ختتوانید سمی

 های نهایی شماهدف

درید، در نظ  آنرید ن جزئیات آ  را ب ای خود مشخص سهازید  کاری را که انجام می

ن بعد ببینید این کار چه تأثی ی در محیط ام اف مما ن رنی ام افیا  مما گذامته است، 

رهای  ود  است. این کهار فایهد   موید که کار مما در بسیاری موارد مؤث  بحتماً متوجه می

درد، مما آدم مؤث ی رستید ن این اعتمهاد بهه   زیادی دارد ن بیشت  از رمه اینکه نشا  می

 .ب دنفس مما را باال می
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 قدم به قدم

 شودتمرین باعث تکامل می

تها  بهه نرزش احتیهاج داریهد، به ای      بهود  بهد   مور که ب ای متناسب درست رما 

« من قهوی »ک د  به  رم نیاز به تم ین است. با تم ین ن فک « قویمن »نگهداری مما در 

 پیوسته در آ  قسمت بامید.

 افتد به نفع شماستچه که اتفاق می باور کنید، هر

افتهد. بهانر کنیهد،    تفهاق مهی  که تغیی اتی در درن  مها ا مویمرا متوجه نمیگاری نقت

منههدت ، مههما فهه دی قههدرتکنیههد، خههود اسههتفاد  مههی« مههن قههوی»کههه از ابههزار رنگههامی

رای اعتماد در نجود مما دیهد  ن  موید. کم کم پ توت  ن قابل اعتمادت  میدامتنیدنست

 پذی فته خوارند مد.

 صبور باشید!

کهه به ای   د  این نکته صبور بامید، در حهالی مما در مسی  درستی رستید، ب ای فهمی

ت ی در درن  مهما بهه نجهود    بیشه کنید، اعتماد به نفهس  تشویت من قوی خود تم ین می

آید، صب  به معنی فهمید  این نکته است که ما در حا  رمد رسهتیم ن بهه آ  امکها     می

درد که آمادگی مکوفایی دامهته  ل رنگامی مکوفه میدریم، توجه دامته بامید، یک گ ُمی

 بامد.

 تان را تشویق کنیدخود

خود اجهاز   « من ضعیف»ست که به این اتوانید انجام درید، که میت ین کاریگاری بد

رهای  نکه د  ن چیهز  نداد  کاری یا به قدر کافی عملانجام « درست»ا را ب ای بدرید، مم
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قهدم   توانید انجام درید، این اسهت کهه به ای ره     که میبهت ین کاری مشابه س زن  کند!

 دارید، خود را تشویق کنید.می که ب کوچک مثبتی

 به رشد معنوی خود بپردازید

بهه زنهدگی   « بله»رای تأکیدی رستند: گفتن ابزاررای قدرت در این کتا ، این عبارت

را تفک  ما را بهه  نک د  ن... این عبارت نبود ، به مکست ن باخت فک نومت  نگ ا  س 

 درند.سوق می« من قوی»

ها به عنوا  غذای بد ، ذرن ن رنح خود بیندیشهید ن ف امهوش نکنیهد، بهه مهور      به آن

 بخورید. منظم غذا

 کنیدشما در مسیر درستی حرکت می

کهه رمیشهه   گوش درید... صداییزند، را را در بارۀ مما میکه بهت ین ح فصدایی به

دامهتنی رسهتید ن چیهزی نداریهد کهه از آ       کند، مما ف دی قوی ن دنست آنری می یاد

بخشد. اگ  تاکنو  دارد تا به این دنیا ب ایفوق العاد سی رستید که چیزرای بت سید. مما ک

 اید، ام نز بانر کنید. این ناقعاً حشیشت دارد!به این بانر ن سید 
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 بارۀ نویسندهدر

را نفه   دکت  سوزا  جِفِ ز، نویسند  ن معلمی است که مه ت جهانی دارد ن به میلیو 

 رای زندگی خود را درما  کنند.رای خود مسلط موند ن دردکمک ک د  است تا ب  ت س

 کند.رمس  خود در لوس آنجلس زندگی میان با 

 توانید با ان با این نشانی تماس بگی ید:می
www.susanJeffers.com 
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 انتشارات قدیانی منتشر کرده است: مؤسسۀ

 های جوان بدانندزوج همجموع

  مارگی 1ف زند پ نری، تولد تا 

  ،مارگی 1تا  1ف زند پ نری 

  ،مارگی 11تا  1ف زند پ نری 

 ری، یک سالگیف زند پ ن 

 ف زند پ نری، تغذیه با می  مادر 

  رای نوپاییف زند پ نری، سا 

 کردن کودکتر و خشک  همجموع

  م  رفته ان  ک د  کودک،ت  ن خشک 

  رارنمای خوا  خو  ک د  کودک،ت  ن خشک 

  ک د  کودک، رارنمای تغذیۀ خو ت  ن خشک 

  رای خو ک د  کودک، رارنمای عادتت  ن خشک 

 ولوی شادکوچ همجموع

  سالگی 1کوچولوی ماد، تولد تا 

  ،سالگی 1تا  1کوچولوی ماد 

 پزشکی به زبان ساده همجموع

  انشال  گلوکز ن کار  نز 

 انشال  گلوکز ن قلب مما 

 انشال  گلوکز ن دیابت 



 52 نکته برای اعتماد به نفس 531

 نرزمکارا  هانشال  گلوکز ن تغذی 

 زیستن بهتر همجموع

 رای من چیست؟نیاز 

  مدم؟چگونه ب  نگ انی ن اضط ا  پی نز 

 1 رنز الغ  مویم 

 از سالخوردگی لذت بب یم 

 س ؟پخوارید یا دخت  می 

 12  مد  ت گام تا جوا 
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 1 -شناسی ساده روان
 

 :از این مجموعه منتش  مد  است 

 112 نکته ب ای حفظ تندرستی 

 12  نکته ب ای زندگی بهت 

 112  خام نکته ب ای آسودگی 

 112 نکته ب ای آرام  در کار 

 112 ای خوا  راحتنکته ب  

 12  نکته ب ای موفشیت در امتحا 

 11  نکته ب ای توانمندی زنا 

 111 نکته ب ای اعتماد به نفس 

 11  نکته ب ای رنیارنیی با بح ا 

 111 نکته ب ای لذّت ن مادمانی 

 

 

کهه در  یعنهی توانهایی به ای خلهق چیزرهایی     « نفس»اعتماد به 

یی را از یهاد  اغلهب ایهن توانها   ها نیهاز داریهم، مها    زندگی به آن

رهای عملهی ن   نکتهه  ف امومهی، ب یم، اما ب ای گ یز از این می

 نجود دارد. یاساد رای را 

رها  را نمونه از ایهن نکتهه  این کتا  کوچک را بخوانید تا با د 

رن بهه رن   ایتهاز  ، به خصوص نقتی بها موقعیهت   آمنا موید

ای رها مهما را به    موید، مطمئن بامید که کارب د این نکتهه می

 درد.سازگاری با م ایط تاز  یاری می


