
با
:بر احساسات خود حاکم شوید_5

به عهده گـرفتن مسـئولیت انتخـاب احساسـات، مسـتلزم ایجـاد       
تغییرات عمده اي در نوع تفکر است قبل از هر چیز باید به خـود  
اطمینان دهید که مـی توانیـد شخصـاً انتخـاب کننـده عواطـف       

اگر بخواهید می توانید بر هـر فکـري   . زمانی باشیدخویش در هر
غلبه کنید، بنابراین چون هر احساسی از فکر ناشی مـی شـود بـا    
اختیار قبول یـا رد و کنتـرل هـر فکـري تغییـرات عمـده اي در       
احساس خود به وجود آورید، شما قادرید به میل خود فکر کنیـد  

. فکـر کنیـد  نمی تواند به شما فرمان دهد که چگونهو هیچ کس
شما قادر به کنترل افکار و احساسات خـود هسـتید و ایـن فکـر     

.می تواند باعث آزادي شما در رهبري افکار و احساساتتان شود
:بر اضطراب خود غلبه کنید_6

بسیاري از افراد نگران هستند که اعمال و رفتارشان با ضوابط و 
قابل ایراد و استانداردهاي جامعه منطبق نباشد و عملی خالف،

اینگونه افراد فکر می کنند اگر اشتباهی . سرزنش از آنها سربزند
ست و ااز آنها سربزند دلیل بر حماقت، ناالیقی و بی ارزشی آنها

اگر . اگر مرتکب اشتباه شوند به آنها توجه و محبت نمی شود
.اینطور فکر می کنید باید در اعتقاد خود تجدید نظر کنید

:به تایید و تصدیق دیگران غلبه کنیددخوبر نیاز _7
آگاهانه موجب عدم تأیید از طرف دیگران شوید و سعی کنید از 
این عدم تأیید رنجیده خاطر نشوید، وقتی انتظار مخالفت را 

.داشته باشید به راحتی می توانید بر احساسات خود حاکم شوید
:واقعیت خود را دریابید_8

به خصوصیات، ارزش ها، تمـایالت  شناخت واقعی خود، پی بردن 
بر طبق این شناسـایی گـامی   و توانایی هاي خود و زندگی کردن

به نفس و کسب رضـایت و خوشـبختی   ر راه تقویت اعتمادمؤثر د
باید خود را بشناسید تـا بتوانیـد مسـیر زنـدگی     . در زندگی است

خود را مشخص کنید، واقعیت آن چیزي اسـت کـه شـما تصـور    
ر داراي افکار سـازنده و مثبـت باشـید، ایـن افکـار و      می کنید، اگ

.عقاید را خودتان ایجاد کرده اید

:ایمان خود را قوي کنید_9
وقتی در سکوت عبادت، آسوده با معبود خود راز و نیاز می کنید 
تمامی وجودتان از شگفتی این حقیقت سرشار است که خداوند حالل 

او برتر است و تنها    و برطرف کننده سختی ها است،مشکالت
آرمان هاي الهی است که دوام می یابد و تنها اوست که اندیشه ها و 

بزرگترین نیروي انسانی . می تواند آرزوها و نیازهاي ما را برآورده سازد
از نیایش و عبودیت پروردگار ناشی می شود و در آخر با اصرار دعا 

منبع سعادت و موفقیت محروم هیچ فردي را ازکه خداوند کنید
تصمیم بگیرید در برابر حوادث خوشبین و از بدبینی گریزان نکند، 

باشید و قبول باشید و به پیروزي نهایی حق و حقیقت ایمان داشته 
روي زمین به دلیل دکنید که یکی از خوش شانس ترین افرا

هستید و به ... والتبرخورداري از سالمت، استعداد، فکر مثبت، تحصی
خاطر بسپارید که با توکل و اتکاء خداوند منان موفق خواهید شد، 

:پس به پیروزي خود اعتقاد داشته باشید که
»خواستن، توانستن است « 
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:روي تغییر افکار و حالت روزانه خود کار کنید_2
وقتی می خواهید کاري را انجام دهید پیوسته پیش خود تکرار 
: کنید قادر به انجام کار هستید و با استفاده از جمالت تأکیدي

جرأت خود را » می توانم انجام دهم« »دهیباید انجام « 
اگر شک دارید . افزایش دهید و نیروهاي منفی را تضعیف کنید

که کاري را می توانید به درستی انجام دهید یا نه؟ به اصرار به 
اگر از دنیاي خود .خود بقبوالنید که قادر به انجام آن هستید

ه شروع باید دهید نقطمی خواهید آن را تغییر راضی نیستید و
خود شما باشید بدانید پیروزي براي همه موجودات زنده در 

.نظر گرفته شده است
:و قوت خود را یادداشت کنیدنقاط ضعف _3

، عواطف، اعتقـادات و باورهـاي مثبـت و منفـی     تهمه احساسا
خشـم،  : خود را بخاطر آورید و فهرستی از آنها تهیه کنید مانند

ــانی، عشــق، وفــاد اري و اعتمــاد، ایمــان، رازداري، نفــرت، مهرب
ــتباه و  ــرس از اش ــه، ت ــادت، کین ــنایی از  ... حس ــا آش ــپس ب س

احساساتتان سعی در برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقـاط  
ازاي هر عیب و نقـص در شـما بـه    قوت خود کنید و بدانید در
دارد کـافی اسـت بـا    وجـود  مثبـت  همان اندازه یا بیشتر امتیاز 

.نقاط منفی خود غلبه کنیدمثبت، برکمک ذهنیت
:از زدن برچسب هاي توصیفی به خود خودداري کنید_4

برچسب هـاي توصـیفی معمـوالً بـه دو طریـق در فـرد ایجـاد       
یکی از طریق القـاء آنهـا از سـوي والـدین در دوران     : می شوند

کودکی که فرد آنها را می پذیرد و در تمام زندگی خـود حفـظ   
و دوم بـه منظـور   » تو استعداد اینکار را نداري« می کند مانند 

سب هـا  چانجام ندادن اموري که به نظر مشکل می رسد این بر
من اصالً قادر به انجـام  « :جمله هایی مانندهرا ایجاد می کند ب

سـب هـا فـرد    چبـا اسـتفاده از ایـن بر   ... و» اینکار نخواهم بـود 
لحـال بـراي رفـع ایـن مشـک     .می کندفعالیت خود را محدود 

هرگاه خواستید از یـک برچسـب توصـیفی    :کنیمپیشنهاد می 
مـن تـا   « استفاده کنید آن را به ترتیب تغییر دهیـد و بگوییـد   

.»ام و از این پس به صورت دیگري هستمامروز این طور بوده 

به نفس یاد می کنیم این احساس که از آن به عنوان اعتماد
اگر اعتبار و ارزش الزم به خودمان . نیازي قطعی و اساسی است

ندهیم قادر نخواهیم بود که از احساس آرامش و آسایش درون 
آرزوهاي ما بر اساس این وهدف ها میدها، همه ا. برخوردار شویم

ما نیز در زندگی به نیاز اصلی استوار بوده و درجه خوشبختی 
که خوشبختی احساسی درونی ارضاء این نیاز بستگی دارد چرا

است و چنین احساسی به طرز برخورد ما با موقعیت ها و 
مشکالت مختلف زندگی بستگی دارد و ما مسئول و ایجاد کننده 

ما می توانیم با برداشت منفی .بختی و خوشبختی خود هستیمبد
از هر موقعیت ناخواسته اي خود را بدبخت یا برعکس با برداشت 

هر اندازه براي خود . مثبت احساس شادي و خوشبختی کنیم
می توانیم مسئولیت رضایت و ارزش و اعتبار قائل باشیم بیشتر

عدم شناخت و . مخود در زندگی را به عهده بگیریخوشبختی 
نفس می ه باعتمادآگاهی از خود موجب بروز ناهنجاري هایی در 

دارد که به تأیید دیگران در همه مسائل می شود و یأس ما را وا
هر یک از ما بارها در . شخصی و اجتماعی نیاز داشته باشیم

نفس با مشکالتی مواجه شده ایم و سعی د اعتماد بزمینه ایجا
ن مشکالت مقابله کنیم یا در مقابل آن احساس رده ایم که با آک

به شما امکان بروشورپیشنهادات تقویتی این . شکست کرده ایم
نفس مثبت را ي بر خود تسلط یابید و اعتمادبه می دهد، تا حد

:تجربه کنید، این پیشنهادات شامل برنامه هاي زیر است
:حقایق خود را دریابید_1

و غیرمنصـفانه نسـبت بـه خـود     صادقانه در یابیـد کـه سـختگیر   
می کنید یا نه؟ و آیا تا به حال فکر کرده اید که از زمـان  قضاوت

تولد تا کنون در چه زمینه هایی موفق بوده اید و چقدر موفقیـت  
در تمـام  . لحظه اي درنگ کنید و به خـود بیندیشـید  داشته اید؟

طول تاریخ جهان موجـودي کـه دقیقـاً مثـل شـما باشـد وجـود        
پـس خـود را   . هسـتید انسـانی ویـژه   نداشته است و شما خارجی

بشناسید و به خاطر بسپارید بدون توجه به آنچه بوده اید یا آنچه 
.می خواهید باشیدد با ذهنیت مثبت می توانید، آنچههستی

چگونه بر ضعف اعتماد به نفس خود غلبه کنیم؟
موفق شوم؟ به نفس دارم؟ آیا می توانم در کارهایم آیا من اعتماد

این سؤال و سواالتی از این قبیل را بارها از خود پرسیده ایم و 
آن به تصورات، عقاید و طرز تفکر هر فرد نسبت به خودش جواب

اد به نفس احساسی عاطفی است که شخصماعت.بستگی دارد
که براي خود قائل است نسبت به خود احساس یبر اساس ارزش

ایی می دهد که علیرغم ه ما تواناین احساس مثبت ب. می کند
شکست هایمان خود را با اهمیت پنداشته، قبول و اشتباهات و 

تأیید کنیم و برعکس ضعف این احساس موجب می شود که باور 
کنیم فقط در صورتی قابل تأیید هستیم که از همه جهات کامل و 

می کنیم و بنابراین همواره احساس بی ارزشی،بی نقص باشیم
اما به چه !  ی کنیم که به این طریق خود را بهبود بخشیممتالش

طریقی؟ از آنجایی که کامل بودن در همه جنبه ها امري محال 
. می دانیماست پس احساس شکست می کنیم و خود را ناتوان 

به نفس از قضاوت سختگیرانه و بی رحمانه درباره ضعف اعتماد
س است خود را نفه بفردي که فاقد اعتماد. می شودخودمان

گران متکی یانسانی ناالیق تصور می کند و در زندگی به قضاوت د
اغلب افرادي که با عدم موفقیت در کارهایشان روبرو . است

هستند که هنگام شروع کار به استعداد و توانایی می شوند آنهایی 
خود تردید دارند باید دانست در همان لحظه اي که به ضعف خود 

کاري را که انجام . حتماً شکست خواهید داشتکنیم،اقرار می 
می دهیم حاصل عقاید، عزم و اراده ما است و اگر عزم و اراده 

. باشد حاصل کارمان نیز ضعیف استضعیف
ایمان و اعتقاد نیروي آفریننده و سازنده و برعکس بی ایمانی 

حس اعتمادبه نفس . نیروي منفی، مخرب و نابود کننده است
و بی ثباتی را از میان می برد و به انسان امکان پیشرفت می تردید
» احساس خوب« نیاز اصلی و اساسی ما در زندگی داشتن . دهد

ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی، . درباره خودمان است
فکري، احساسی و عاطفی انسان خوب و با ارزشی بدانیم چنین 

در انجام اموري است که احساسی انگیزه و محرك ما براي توفیق
.در زندگی به عهده می گیریم


