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 مقدمه 

 

 
 می گوید:  دین اسالم

 «ن عرف نفسه فقد عرف ربهم»

 خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی. 

 

 گوید: و یونان باستان )کتیبه سر در معبد دلف( می سقراطفلسفه 

 ا بشناس. خودت، خودت ر

 
 

 ، راهی است بسوی آرامش درون. خودشناسی

کند و شوید که زندگی شما را متحول میبا خودشناسی، با دنیایی آشنا می

 آورد. البته اگر بخواهید ...خوشبختی را برایتان به ارمغان می

 

 فریبا نبی زاده 



 

 

 

 

 مهرورزی

 

ست، صلح و صفا و دوستی را بخش اا، مهربانی حیاتهگذار در زندگی همه ما انسانای است تأثیرمهربانی واژه

 د.دمبخشد و روح تازه در وجودمان میجال می

کاربردی در های بسیارتکنیککند. یکی از و ایثار را در ما دوصد چندان می مهربانی حس همدلی، وفاداری 

نمایند، را نثار دیگران می دریغ مهرشانمهربان هستند و بی که افرادی  خودیاری، مهربانی و مهرورزی است.

 .ها ماندگارترتر هستند و در ذهن و خاطرهداشتنیدوستبسیار 

ورزند گاهی بدون غ مهر میدریرزی هم قائل شد چون افرادی که بیالبته مهرورزی و مهربانی را باید حد و م 

 اصطالحاگذارند و ندازه مایه میاز ااز خودشان بیش  به عبارتیرسانند و خودشان آسیب میه توجه به این نکته ب

. الزم است با توجه به ظرفیت طرف مقابل، نسبت به او مهر بورزیم تا دچار احساس اجحاف و شوندمهرطلب می

 پشیمانی نشویم. 

 .گیریم که چگونه و به چه اندازه مهر و محبت کنیم و حق مطلب را ادا نماییمیاد می ،با خودشناسی صحیح

 … ارد: مهرورزی باخود، با همسر، با دیگران، با فرزندان ومهرورزی انواعی د

 آنرا یاد داشته باشند.  هاخانمبخصوص  افراد، تکنیکی است که الزم است همه ،مهرورزی با خود

رانرژی و قوی و بعضی اوقات هم د، گاهی پهستن وزهای مختلف متفاوت است گاهی شادها در راحساس آدم

 الک خود، کم حرف و عصبی. حوصله و فرو رفته در بی

 تمرین  با بتوانیم تا است خود  حالمان خوب است یا بد، نیازمند شناخت احساسات ،درک این نکته که در لحظه

 .برسیم نرمال و تعادل وضعیت به

توانیم بیشتر در لحظه حال باشیم و احساسات خوب یا بد خود را لمس وشتن احساسات خود بطور روزانه مین با

 .کنیم

 شود خوب حالش تا با مهرورزی به خود، کودک درون خود را در آغوش بگیریم و دست نوازش بر سرش بکشیم 

 . گردد سرحال و شاد دوباره و برسد آرامش به و

 



 

 

 

 

 

نباشیم تا دیگران به ما توجه کنند و بخواهند حال بد ما را خوب نمایند، خودمان به خودمان کمک کنیم.  منتظر

 داشتنی. دوستخوب است با همه مهربان هستی و چون وقتی حالت 

 .شود خودت را بیشتر دوست داشته باشیباعث می ،پس مهرورزی

  «از قدرت عشق»در کتاب  «کاترین پاندر»بقول  

 «.کندتبلورش در بیرون تو غوغا میت جاری شود، وقتی مهر و عشق در درون»



 

 

 

 

 طلسم تصا )تواضع، صداقت و ادب(

 

ای در چنان معجزه ،کرداراحترام درگفتار، یا یک نگاه مهربان، و رعایت ای درتفاده از کلمهاس ،گاهی اوقات

نماید و گویی آبی بر آتش ریخته که به مثابه طلسم و جادو عمل می نمایدبرقراری روابط صحیح انسانی ایجاد می

 آورد. ارمغان میا به ها و آزردگی خاطر را از بین برده و موجبات صلح و دوستی رتمام دلخوریو 

شود مگر دار نیک است. زیرا آدمی بزرگ نمیها، داشتن گفتار، پندار و کردانیم پایه همه راستیهمانطور که می

گردد مگر به سبب اعمال نیک و واسطه رفتارش و قابل احترام نمی شود مگر بهنمیبه وسیله فکرش، شریف 

 .شمثبت

های بلکه از خشوع و بخشندگی آدم .نفسی نیستبینی یا شکستهود کمن تواضع و فروتنی به معنی خداشت 

 :گوینداید که میگیرد. حتما شنیدهبزرگ نشات می

 ".ترافتاده تر،درخت هر چه پربارتر و سنگین"

 .یعنی برای خود ارزش قایل بودن و دوست داشتن خود ،ت با خودقداشتن صدا 

نفس بیشتری است و برای خود و دیگران حرمت دارای عزت ،دق باشدراست و صاکسی که با خود و دیگران رو

 قایل است. 

 .خواهد بود داشتنی تر و مورد اعتماد بیشترارزشمندتر ،دوستدر آن صورت است که نزد دیگران هم 

کالم، رعایت حقوق دیگران که باعث ایجاد حس همدلی، رعایت احترام متقابل، داشتن عفت یعنی ،داشتن ادب

  .شودها میاقت، دوستی و پشتیبانی بیشتر بین آدمرف

نمایاند و نزد رو، خونگرم و صمیمی میبرخورد، خوششما را فردی خوش ")تواضع، صداقت و ادب( تصا"رعایت 

 .دیگران محبوبیت بیشتری خواهید داشت



 

 

 

 

 جوییحسن

 

ولی  مبینیها را میاوقات خوبیهنر بزرگی است. گاهی  ،خود و دیگرانها و نکات مثبت دردیدن همه خوبی

 .مشهامت و قدرت بیان آنها را نداری

کنیم، گاهی میشود: گاهی اوقات خود را سرزنش ه مانع از ابراز به موقع آنها میدارد کمختلفی وجود دالیل 

 .حسادت، گاهی شرم و حیا، گاهی کمبود عزت نفس و هزاران دلیل دیگر

یم خوب نگاه کنیم، ببینیم و گیریم که بتوانکم یاد مین محاسن خود کمن نکات مثبت و دیدبا تمرین و بیا

 ها را بیان کنیم. خوبی

کوه و دمن و از دشت و  مطبیعت زیبا بنگری بجای اینکه به ،در طول راه م.رویبسفر  مخواهیمثال تصور کنید می

از همان  ه مقصد برسیم در حالی کهبفقط بفکر این هستیم که زودتر  م،های طبیعت را ببینیو خوبی ملذت ببری

تواند جالب و هیجان انگیز باشد و این لطف و موهبت الهی است که ذات انسان را این می ،لحظه شروع سفر

 .ها باشد و بتواند آنها را ببیند و ابراز عالقه نمایدیچنین آفریده که عاشق زیبای

 مان و دیگران تغییر دهیم. ان، اطرافمان را به خودمها را شست و نوع نگاهگاهی باید چشم

بینیم. گاهی اوقات از کسی بینی همه چیز را بخوشبینی را باید برداریم و با دید مثبت و عینک بدبینی و کم

ایم، چه خوب است قبل از اینکه قضیه را با شخص مقابل مطرح کنیم و موجبات شدهایم و آزرده خاطر رنجیده

او را به دوستی و صلح و آرامش  ،، با بیان چند نکته و حسن مثبت در شخصنماییمدلخوری بیشتری را فراهم 

 .ها بپردازیمدعوت نماییم بعد نسبت به رفع رنجش و کدورت

روزی در جمع دوستان بودیم و یکی از حضار شروع کرد به غیبت کردن در مورد شخص دیگر، یکی از دوستان 

ها اال که باالجبار شنونده این صحبتر را قطع کرد و گفت حکه بسیار خودشناخته بود صحبت شخص مذکو

 بودیم، نفری یک حسن هم از شخص غایب بگویید که جبران این غیبت شود. 

به نظر تمرین مفیدی بود در واقع با این کار به همه و بخصوص شخص گوینده بطور غیرمستقیم فهماند که 

ع است و حضور ندارد که بتواند از خودش دفاع کند، دفاصحبت نکند چون شخص غایب بیپشت سر دیگران 

 دیگر اینکه یاد داد که همیشه خوبی دیگران را ببینیم نه عیب و ایراد آنها را. 

 



 

 

 

 

 

 :فرمایدبه قول شاعر که می

 عیب کسان منگر و احسان خویش

 دیده فرو بر به گریبان خویش

 

رنجیم و آرامش باشیم. کمتر میدرست انسانی داشته  توانیم روابطها و محاسن دیگران بهتر میبا بیان خوبی

 .دهیمبیشتری را به زندگی خود و دیگران هدیه می



 

 

 

 

 ریزیهدف و برنامه

 

 .دارد سفر برای  ترین و بهترین جاده رامسیر کوتاه قبل از شروع سفر، نقشه راه را نگاه کرد تا ببیند کدام

ها، پمپ بنزین و احیانا جاهای دیدنی که در بین راه، رستوران هایتوقفگاه مقصد، تا مبدا بین مسافت کنترل

 .طول مسیر ممکن است بتواند توقف کند و به دیدن آنها برود

های گرم یا تابستانه مورد نیاز، کفش مناسب، زیرانداز، وسایل کمپ، آوری لوازم شخصی، لباسمرحله بعد جمع

 .ایل مورد نیاز دیگر که ممکن است در سفر الزم شودمقداری خوراکی و آب معدنی، چراغ قوه و کلی وس

 !انگیز و رویایی آماده شده باشد. با آرزوی سفری خوشرسد حاال برای یک سفر هیجانبه نظر می

 ریزی در همه امور زندگی شخصی و کاری الزم و ملزوم یکدیگر هستند. داشتن هدف و برنامه

ار کنیم؟ به کجا برسیم؟ خواهیم چککند. اینکه میما را تعیین می به مثال باال توجه کنید، داشتن هدف، مقصد

 . راه است، همان نقشه ریزیو برنامه

برای رسیدن به هدف یا مقصد باید یک نقشه درست و حسابی داشته باشیم تا همه جوانب کار در آن دیده و 

 گنجانده شده باشد. 

 ترین راه را برای رسیدن به هدف در نظر بگیریم. سریع کند که بهترین وبه ما کمک میریزی داشتن برنامه

ردرگمی کنیم، آرامش بیشتری داریم و دچار استرس و اضطراب و سداشتن برنامه، کمتر راه را گم میبا 

نیازی نیست به ابتدا و نقطه شروع بازگردیم می توانیم از  ،شویم. اگر مشکلی در بین راه برایمان پیش آیدنمی

بدنبال  % ۰۱به مشکل فکر کنیم و  % ۰۱که مشکل داریم نسبت به اصالح مسیر اقدام نماییم و جایی همان

 .کنیماینجوری از اتالف وقت جلوگیری میحل باشیم. راه

ها است مثال دیگری که دراین خصوص می توان زد این است که خیلی کارهای بزرگ و کوچک داریم که مدت

 .ایمخوردیم و مدام امروز و فردا کردهگی برگی و روزمرهحوصلهدادیم ولی با بیباید انجام می

یکی تیک بزنیم و زانه، یکیریزی روکارهای عقب افتاده را با برنامه توانیممیها با استفاده از تمرین ریز عادت 

 آنها را به ثمر برسانیم.

 



 

 

 

 

 

نوشتن  با ،عادتعادات خود به ریزضمن کوچک کردن  وای را به این کار اختصاص دهید دفترچه ،کافی است

  را انجام دهید.به موقع آنها  بدانید تاموظف  خود راآنها در دفترچه و تعیین زمان برای انجام آنها 

 باشد. دفترچه، دفترچه ساعتی میاصطالحا اسم این 

از خود و ساس رضایت باعث نظم بخشیدن به امور روزانه و انجام به موقع آنها، افزایش اح ،داشتن دفترچه ساعتی

 .گرددپذیری بیشتر در فرد میایجاد حس مسئولیت



 

 

 

 

 شناخت تضادها

 

، تصمیماتی را بگیریم که گاهی با احساسات هاداریم و مجبوریم در مسیر انتخاب روزانه احساسات مختلفی

 درونی ما ناسازگار است. 

لحاظ انطباق باعث بهم ریختن ما از ن عدمالثق و خلقیات ما نیست و ایها، عارزششرایط بیرونی منطبق با 

 عصبی گونه از خود رفتارهایی ،تعادل و تنظیم این حاالت یبرای برقرار . در نتیجه،شودخلقی، روحی و روانی می

 .طلبطلب و عزلتمهرطلب، برتری :دهیم که بعضا ممکن است در این سه گروه جای بگیریمبروز می

های اند که با پیشرفتتنیده شدهنسوخ گذشته چنان در تار و پود باورهای ما گاهی اوقات تعلیمات قدیمی و م

خواهیم آنها را اند که هر چه میندارند ولی چنان به ما چسبیدهعلمی و دستاوردهای جدید هیچ وجه مشترکی 

 .شودنی با وقایع و اتفاقات بیرونی میتوانیم و این باعث تضاد درورها کنیم نمی

شویم. یعنی با خود بد می )دشمنی با خود( درگیر عناد بخود ،بخاطر این تضادها و باورهای غلطگاهی اوقات 

 .رسانیمه خود آسیب میشویم و بواسطه آن بمی

ن را مقصر بینیم و دیگرادیگران میشویم یعنی هر آنچه افکار منفی و عادات بد است در گاهی دچار تعکیس می

 .شوندآینه تمام قد رفتارهای بد ما می و اصطالحا دیگران دانیمهمه اتفاقات ناگوار می

مه چیز و همه کس شویم. بدین شکل که نسبت به هر این تضادها دچار وسواس فکری میگاهی اوقات بخاط

 .شویم و هیچ جیزی را بجز خودمان قبول نداریمبدبین و شکاک می

ها و نبایدها ، افکار منفی، باورهای قدیمی ی تضادها، بایدبا مالیمت و هشیار ،اگر بتوانیم بدور از هر گونه عصبیت

آنوقت است که  ،و کهنه را بشناسیم و آرام آرام آنها را کنار بگذاریم و باورهای جدید را جایگزین نماییم

 .ایم گام بزرگی در جهت رشد و بالندگی خود برداریم و در تصمیمات مهم زندگی سربلند بیرون آییمتوانسته



 

 

 

 

 بگوییم؟ "نه"چگونه 

 

 شد در پیشرو. ها و گزارشاتی که باید تایپ میارم نشسته بودم و انبوهی از نامهپشت میز ک

تا قبل از ظهر آماده باشد چون باید گزارش  :مدیرمنابع انسانی آمد و تقاضای لیست کاربران را نمود و گفت

 حقوقی را به مدیرعامل بدهد. 

خواست و گفت که با مدیریت شرکت جلسه تیجه گزارش فروش دیروز عصر را میو ن مدیر بازرگانی از راه رسید

  …خیلی مهمی دارد و 

کردم که چرا به موقع حرف زدم و خودم را سرزنش میخودم حرف میا ب مدام شدممی کالفه داشتم کمکم

کنم؟! تمام هم ر کار ای! آخه یعنی چه؟! خسته شدم چقدودت را زیر انبوه کار مدفون کردهزنی و خنمی

 … شود ونمی

و که خواهرم تماس گرفت  … خسته رفتم خانه که کمی استراحت کنم و بعد به کارهای خانه برسم و ،عصر 

 تون. خواهیم بیاییم دیدنمیامشب  اماای ای و از سرکار آمدهدانم که خستهمی :گفت

گفتم اما واقعا حوصله مهمانداری و پذیرایی را نداشتم. کردم و چیزی نکار روزانه، آن لحظه قبولبا وجود خستگی

تان روز بد نبیند که با چه میز . چشمم خستگی که داشتم صبح رفتم سرکارخالصه آن شب گذشت و من با تما

شلوغی روبرو شدم. گزارشات دیروز روی میزم بود و یادداشت روی آنها حاکی از این بود که اصالحاتی باید انجام 

 … را برای فالن شخص ارسال نمایم و شرکتفالن رای جلسه پرینت مجدد تهیه شود و نامه شود و ب

ای . به ظاهر کلمه سادهخیلی دشوار است و مجبور هستی تاوان آنرا بپردازی” نه ” گاهی اوقات گفتن کلمه 

بار زیادی را  ،هامدتدو حرف است ولی اگر شهامت نداشته باشی که بموقع آن را بزبان بیاوری مجبوری تا  .است

 بر دوش بکشی. 

را به زبان بیاوریم خیلی در صورتی که یاد بیگیریم با شجاعت و در نهایت رعایت ادب و احترام به موقع این کلمه 

 .جلوگیری بعمل آوریم ،های ناخوشایند مثل اجحاف، استرس و اصطراب خودتوانیم از احساسراحت می

 

 



 

 

 

 

 

رگان و ناامید کردن دار کردن احساسات بزاز دست دادن شغل و یا حتی جریحه اترس از دست دادن دوستان، ی

 .خریمییم و سختی نگفتن آنرا به جان میرا بگو” نه ” شود که نتوانیم کلمه به ظاهر ساده آنها باعث می

 را بیاموزیم. ” نه گفتن ”  پس بیایید،

تر با این کار نه گفتن برایمان راحتباشد. می "ممنونم" کردن کلمهاضافه ، ” نه گفتن ” کارها برای یکی از راه

 .توانیم زمان بیشتری جهت انجام کار از شخص مقابل بخواهیمگاهی می  .دوشمی

استرس خود را  ،حق ماست و کار زشت و ناپسندی نیست. با نه گفتن به موقع” فتن گنه ” مهمترین نکته اینکه 

 گیریم. درموقعیت عمل ناخواسته قرار نمی کنیم ومیمی خود کمک کاهش داده و به سالمت احساسی و جس

احترام کنیم. خیلی مودبانه و با رعایت جانب قه خود پیدا میبدین ترتیب زمان برای انجام کارهای مورد عال

 .توانیم به طرف مقابل خود نه بگوییمخیلی راحت می

 



 

 

 

 

 (Relaxation) ریالکسیشن

 

الزم است روزانه به مراقبه یا ریلکس کردن همزمان ذهن  ،ویت قوای جسمی و روحیبه منظور کسب انرژی و تق

 و جسم خود اقدام نماییم.

تر و شود تمام طول روز قوینجام دهیم بهتر است، چون باعث میاگر مراقبه و مدیتیشن یا یوگا را ابتدای روز ا 

 تر باشیم و کمتر دچار خستگی شویم. فعال

ها و دردهای جسمی کاهش پیدا داشت و تمام افکار منفی، گرفتگی رامش فکری خواهیمآ ،با ریالکس کردن

بسیار زیادی در  بهتر است از جمالت تاکیدی مثبت استفاده شود که تاثیر ،هنگام ریالکس کردنند. کنمی

 .دنبرمثبت از کاثنات را باال میدارند و قدرت جذب انرژی ما تثبیت آنها در ضمیر ناخودآگاه 

تان را در حالت کامال ریلکس و آرام قرار دهید. چشمان خود را به آرامی ببندید و در جای آرامی بنشینید و بدن

گوید تصور نمایید. های مناسبی که میخود را در موقعیتگوش فرادهید و  (سی دی)به صدای آرام بخش 

تان باشد و سعی کنید صداهای وح و جسمتان به ربه آرامی نفس بکشید و تمام توجه درطول مدیتیشن و مراقبه

 .آرامش شما را برهم نزنند ،اطراف

 سرچ و  ود دارد که با کمی مطالعهوج یوگا یا مدیتیشن و ریلکس انجام برای متنوعی های دی سی و  هاکالس

 .است فراهم آنها به دستیابی امکان مجازی فضای در

 .دتوصیه می شو دیپاک چوپراروزه  ۱۰مراقبه ضمنا، 



 

 

 

 

 فن بیان

 

ماه گذشته به سمیناری دعوت شده بودم، کلی از قبل خود را آماده کرده بودم که حتما بتوانم از مطالب مفید 

 .اساتید و مدعوین استفاده کنم

طبق کارت و  . ای دادند جهت یادداشت برداری که حاوی دفترچه کوچک و خودکار بودپوشه ،دربدو ورود 

نستم وارد شوم و از ابتدای برنامه اشحال بودم از اینکه بموقع توودر جای خود نشستم. خای که داده بودند شماره

 .های اولین استاد باشمگوش بزنگ صحبت

کمی طول کشید تا سالن مملو از جمعیت شد با تعجب نگاهی به انتهای سالن نزدیک درب ورودی انداختم و 

ه مشتاق تماشای این سخنرانی هستند ولی افسوس که اند کداوطلب و مخاطب جلوی در ایستاده دیدم چقدر

 !دیگر جایی برای نشستن آنها نبود

طبق روال همه سمینارها و شروع برنامه   .مجری برنامه همه را به سکوت دعوت کرد تا بتواند اعالم برنامه نماید

 ها با ذکر تالوتی از آیات قرآن کریم و بعد سرود ملی کشورمان آغاز شد. سخنرانی

فرما شوند. همین که سخنران خواست کالم ن سخنران به روی سن تشریفها در سینه حبس تا اولیهمه نفس

متاسفانه بلندگو با سوت کشیدن زیاد مانع از ادامه  ،خود را شروع کند و در میکروفون عرض سالمی نماید

 .صحبت ایشان شد

مدت مدیدی طول کشید تا بتوانند نسبت به رفع رسانی شتافتند ولی را مجری و عوامل پشت صحنه به کمکفو 

 خرابی و ایراد میکروفون بپردازند. 

شروع کرد بدون میکروفون ادامه صحبت خود را ایراد کردن اما دریغ از اینکه یک کلمه  ،ای نداشتسخنران چاره

 .الن بودندچه رسد به کسانی که در انتهای س ،های وسط سالن برسدشنوندههای ایشان به گوش حرف از

را پر کرد و فضای سالن  ،متاسفانه از آنجایی که طاقت همه طاق شده بود صدای فریاد و سوت و همه همه

 های خود را تمام نماید. سخنران نتوانست صحبت

بایست برنامه میمع الصف بعد از گذشت نیم ساعت میکروفون درست شد اما چون مدعوین دیگری هم بودند که 

اش را ظرف قاطی پاتی مجبور شد کل سخنرانیخیلی سریع و دست و پا شکسته و  ،سخنران اول ،کردنداجرا می

 نتوانست حق مطلب را ادا کند. ،دقیقه به پایان ببرد و متاسفانه آنطور که باید ۰۱



 

 

 

 

شد و همه  الیته اینجا ایراد از فن بیان این بنده خدا نبود ایراد از سیستم صوتی سالن بود که بدون برنامه خراب 

 .چیز را تحت الشعاع قرار داد

سخنران دوم روی سن حاضر شد و همه ایشان را تشویق نمودند و الحق که سخنران خیلی  ،در ادامه برنامه

خوبی بود و بخت با ایشان هم یاربود و سیستم صوتی پرقدرت سخنان دلنشین ایشان را بگوش همگان رساند و 

 .قرار گرفت در پایان مجددا مورد تشویق حضار

داشتن فن بیان خوب ، هنر بزرگی است. قدرت بیان کلمات  ،نتیجه اخالقی اینکه برای یک شخص سخنران

بصورت شفاف و واضح ، بیان اظهارات خود با صدای رسا و بلند، شمرده و آرام بیان کردن واژه ها، تپق نزدن 

وای بسیار قوی، توانایی انتقال مطالب به حین صحبت، داشتن پرستیژ مناسب بعنوان یک سخنران، داشتن محت

 .بهترین نحو به مخاطبین، از ویژگی های مهم یک سخنران خوب می باشد

ار مفید است تا داشتن فن بیان بعنوان ابزاری کاربردی برای اجرای یک سخنرانی پرمخاطب و پر بیننده بسی

خللی دراجرای برنامه  ،دسترس نبودو یا در صوتی دچار مشکل شدالذکر، اگر احیانا سیستم حتی طبق مثال فوق

 .پیش نیاید

 را کلیک نمایید.  اینجا ،فن بیانهنر برای مطالعه بیشتر در مورد 

  

https://faribanabizadeh.ir/1161
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 با عادات خوب آنها شناخت عادات بد و جایگزینی

 

و با آگاهی درصدد رفع آنها  که به وجود آنها واقف هستیمهمه ما ممکن است یک یا چند عادت بد داشته باشیم 

 .بر می آییم

اگر چندبار   :ستا این ،بخوبی به آن توجه کنیم الزم استکه  ایاولین نکته ست.این نکته بسیار حاثز اهمیت ا 

ویم حتما سعی کردیم و نتوانستیم آن عادت بد را تغییر دهیم، خود را سرزنش نکنیم و دلسرد و ناامید هم نش

 .ایمیافتهراه حل درست را ن

دچار استرس و برافروختگی گونه درخواست، مخالفت یا تحمیلی بسیار خجالتی بودم و در مقابل هرمثال من قبال 

شدم و حتی گاهی مجبور بودم با صدای بلند و لرزان پاسخ دهم. ولی تالش کردم تا این حاالت و چهره می

بسیار متین و آرام شد را تغییر بدهم و با استدالل منطقی و م میعث سلب آرامشو مضر که براستی باعادات بد 

 جوابگو باشم. 

توان به نمی ،با عادات خوب آنها دانیم صرف تنها تصمیم جهت تغییر عادات بد و جایگزینیمانطور که میه

خواهد موسیقی د شخصی که میدقیقا همانن .در این زمینه باید تالش و تمرین مداوم داشت .نتیجه دلخواه رسید

 .تواند موفق شودنمی ،یاد بگیرد تا بطور مرتب و منظم و طبق اصول تمرین و تکرار ننماید

 و از آن دور سازیم تا بتواند شادترمان نیاز به سالمتی و سازندگی دارد باید افکار منفی را روح ما هم مثل جسم

 .تر گرددسرزنده

 و هاآفت دام در افتادن از  به یاری خود بشتابیم، ،های خودشناسیاده از تکنیکمسلما هرچه بتوانیم با استف

 .کنیممی پیدا رهایی ،مضر و بد عادات

 :توانند به رشد و بلوغ جسمی و روانی ما کمک کنند عبارتند ازکه می عوامل مثبتی 

 دادوستد مهر و دوستی  
 پرورش میل آموختن  
 یتقپرورش میل خال 
 هاها و نیکیدیدن زیبایی 

 



 

 

 

 

 

 :شوند عبارتند ازاعث بروز عادات و رفتارهای بد میعوامل منفی که ب

 غرورها  
 خود،با )دشمنی( عناد 
 هارنجش 
  ها و تضادهای درونیکشمکش 

  

 جایگزین مثبت عادات با را هاآفت و بد عادات توانمی ،تمرین – قبول – شناخت  بدین ترتیب با کمک تکنیک

 .نمود



 

 

 

 

 اییزدرنجش

 

 . میشودچار رنجش می ،میجایی که از دیگران دارگاهی اوقات بخاطر توقعات بی

خیلی زود ناراحت  ریم،نداگونه برخورد را توقع این او عمل کند چون از امثال اگر کسی خالف میل باطنی م

 م. یشوم و آزرده دل مییشومی

اگر بیشتر از حد بعد از مدتی،  ،یی سرکوچه می رویمبه نانوانان  از خانه بقصد خرید تصور کنید، برای نمونه،

خورد و دچار رنجش ببر  انبه غرورم ، ممکن استدننان بده ایا به اشتباه کسی را زودتر از م میانتظار معطل شو

م یا در دل نسبت به شاطر نانوا کینه به دل یداد و فریاد راه بیاندازحتی و ممکن است علنا اعتراض و  شویم

 .میم و از جای دیگری نان بگیریحتی دفعه بعد برو م ویبگیر

ست ا ها ناشی از خود ایده آلی ماهای درونی، سردردها و عصبیتها، محاورهها ، احساس اجحافهمه این رنجش

فوری  "باالی چشمت ابروست" :ما گفته که با منطق و واقعیت امر سازگاری ندارند و اگر کسی اصطالحا ب

 .شودشکرآب میمان  نو بی بدمان می آید

عادات مثبت صحبت خصوص شناخت تضادهای درونی، عادات بد و جایگزینی آنها با در ،در فصول گذشته

ی خودشناسی نسبت به رفع هاتوانیم با تکنیکتر مییابی کنیم و علت را بفهمیم خیلی راحتکردیم. اگر ریشه

 .ها بپردازیمها و کدورتاین رنجش

 : از خود بپرسیم ،است قبل از هر گونه واکنشی شویم بهترمیگامی که رنجیده هن

 گفتم؟ ه بهتر بود میچ

 کردم؟چه بهتر بود می

 .تری نسبت به موضوع پیش آمده انتخاب کنیمتوانیم واکنش مناسببا این تکنیک می

 شوند.رنجش ها باعث درد و اضطراب ما می

 

 



 

 

 

 

 

 :این درد را کمتر کنیم شامل توانیم انجام دهیم تا شدتهایی که میتمرین

 ها و دیدن سهم خودمان در این رنجشنوشتن رنجش 

 تمرین ابراز مهر اصیل و بدون انتظار 

  هیچ چیز اهانت نیست، مگر من اهانتش پندارم"تمرین تلقین این جمله که" 

 کم کردن توقعات بی جا از دیگران 

  وانند یا مریض است ونابالغ یا شرطی و بد خه بدش میآدم بد وجود ندارد و آنک"تمرین تلقین جمله

 "عادت

 و بخشش تمرین عفو 

 بقول ویکتور هوگو: 

 ".همه فهمیدن همه بخشیدن است"

 

 

 

 

 

 
 


