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برگه تقلب
خود را با دیگران مقایسه می کنید ؟ به دنبال تایید گرفتن از دیگران هستید؟  از همه طلبکارید ؟از دیگران زیاد 
انتظار دارید؟دیگران را قضاوت می کنید؟ در رابطه عاطفی مرتبا  ضربه می خورید؟در شغل  بی ثبات هستید ؟خیلی 
از دیگران انتقاد می کنید؟فکر می کنید خیلی می دانید؟منفی نگر هستید؟ اگر یکی از این ویژگی ها را دارید به شما 

پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب را مطالعه کنید.

عزت نفس غرور نیست،گستاخی، سر سپردگی،  خوب صحبت کردن ،اعتماد به نفس هم نیست.

ویژگی های افرادی که عزت نفس پایین دارند
زیاد حرف زدن،مسخره کردن دیگران، بُت کردن دیگران ، بی ثباتی در انتخاب شغل،مقایسه کردن خود، راضی 

دنیا  به دیگران،از  نگری،بدگویی در مورد دیگران،ثابت کردن خود  روابط عاطفی،منفی  کردن همه ،شکست در 

طلبکار،غر زدن،عذرخواهی زیاد یا گستاخی،

عزت نفس ما از کی تخریب شد؟
 فرهنگ خشن :  فرزندان خود را غالم و کنیز خطاب کردیم و در تربیت کردن آنها دست به تنبیه بدنی بردیم

هدف گذاری اشتباه: در ترک سیگار هم قصه همین است وقتی ناگهان سیگار را قطع می کنیم  ناخودآگاه ما آن را پس می زند.

خود ویرانگری یا کامل گرایی: به میزانی که ما کامل گرایی داشته باشیم به عزت نفس خود آسیب می رسانیم

ترس از تنهایی: وقتی حالم با خودم خوب نیست هیچ کس دیگری نمی تواند حال مرا خوب کند.

 اهمال کاری: ناخودآگاه من به این امر عادت می کند که حتماً همیشه یک زور باید باالی سر من باشد تا من این کار را انجام

دهم

رفتارهای خارج از چارچوب اخالق: یادمان باشد انسانی که به خود احترام نمی گذارد ،انسانی که برای خود ارزش قائل 

نیست نمی تواند برای دیگران ارزش قائل باشد.

شش ستون عزت  نفس 
خودپذیری نامشروط یا غیر شرطی، آگاهانه زیستن، مسئولیت پذیری، جراتمندی، هدفمندی، یکپارچگی شخصیت

راهکارهای افزایش سریع عزت نفس

انجام دهید،با جسارت ))نه(( بگویید،تا از شما  انتظار از دیگران ،هدف بنویسید و اقدامک  پذیرش خویشتن،کاهش 
نخواستند حرف نزنید،سکوت کنید،داشته هایتان را به خود یاداوری کنید،خیلی صمیمی نشوید

ثبت نام  در دوره 10جلسه ای  رایگان عزت نفس
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مقدمه

ها  چالش  و  ها  افسردگی   ، ها  شکست  از  را  ما  که  مستحکم   سازه   یک  نفس  عزت 

چالش های  و  مشکالت  در  نباشیم  برخوردار  باالیی  نفس  عزت  از  اگر  دهد.   می  نجات 

کشیم. می  دست  هدف  از  یا  و  می شویم  ریختگی  بهم  و  تعارض  دچار  راحتی  به   زندگی 

به عبارت دیگر عزت نفس شبیه یک ضربه گیرعمل می کند که اگر به آن مسلح نباشیم به 

 احتمال زیاد در ضربه های زندگی مثل ضربه های روحی،  مالی و سایر ضربه ها له می شویم.

و  نیست  چیزی  چه    ، هست  چه  نفس  عزت  که  پردازیم  می  مساله  این  به  کتاب  این  در 

به  اعتماد  نفس  عزت  که  پردازیم  می  این  به  ادامه  در  شود.  می  ساخته  چگونه  نفس  عزت 

سپس  ندارد.  باالیی  نفس  عزت  لزومًا  دارد  باالیی  نفس  به  اعتماد  که  کسی  و  نیست  نفس 

می  و  میشماریم  بر  هم  با  را  پایین  نفس  عزت  افراد  های  ویژگی  که  می رسیم  نتیجه  این  به 

نفس  عزت  ستون  شش  به  بعد  قسمت  در   . می کند  پیدا  کاهش  نفس  عزت  چرا  گوییم  

ارائه می دهیم. به شما  را  نفس  افزایش سریع عزت  راهکار  نهایت چند  در  و   اشاره میکنیم 

نفس  عزت  افراد  دهند  می  نشان  خود  از  را  عالئمی  سرماخورده  افراد  که  همانطور 

که  کنیم  نمی  ادعا  دارند.البته  همراه  به  خود  با  را  ها  ویژگی  از  سری  یک  هم  پایین 

مهمترین  که   بگوییم  قطعیت  با  می توانیم  اما  ایم  آورده  اینجا  در  را  ها  ویژگی  تمام 

کرد.  خواهیم  اشاره  اینجا  در  را  دارند  پایین  نفس  عزت  که  افرادی  عالئم  یا   عوامل 

www.takbook.com



6zendegiacademy.com

در دهه هفتاد میالدی یک نهضت در آمریکا شروع شد به نام نهضت عزت نفس که ناتانیل برندن از 

پیشگامان آن بود و اعتقاد داشت که عزت نفس همه چیز است .تحقیقی  انجام شد که نشان داد افراد 

 با عزت نفس باال  دارای شغل خوب، جایگاه اجتماعی مناسب و از زندگی رضایت بخشی برخوردارند. 

.همچنین نتیجه نشان داد این افراد به بهداشت فردی اهمیت زیادی می دهند ،ورزش می 

کنند، دارو نمی خوردند و جالب اینکه درآمد آنها حداقل سه برابر مردم عادی بود.

بعد از آن یک گروه دیگر از روانشناسان در مخالفت با گروه قبل اعالم کردند عزت نفس همه 

چیز نیست.

  اما هر دوی این دو گروه در یک چیز مشترک بودند آن هم اینکه عزت نفس یک  سپر بال 

یا ضربه گیر است و وقتی انسان دچار چالش ،سختی و مشکالت کوچک و بزرگ می شود 

عزت نفس آسیب را به حداقل می رساند. همه ما افرادی را دیده ایم که با خراب شدن ماشین، 

جدا شدن از یک رابطه عاطفی و یا هر چالش کوچک و بزرگ دیگری به شدت دچار مشکل 

می شوند و روزها یا شاید هفته ها در آشوب هستند.
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عزت نفس چه هست و چه نیست؟

بهتر است قبل از اینکه به چیستی عزت نفس بپردازیم به این بپردازیم که عزت نفس چه چیز 

نیست؟

عزت نفس غرور و خودخواهی نیست

وقتی در سمینارها و کارگاه ها از اهمیت به خود و دوست داشتن خویشتن صحبت می کنیم 

مخاطبان آن را با غرور اشتباه می گیرند .غرور و خودپسندی یعنی من ارزشمندم و دیگران 

اینطور نیستند اما عزت نفس یعنی من و شما هر دو انسان هستیم و همین کافی است تا هر 

دو قابل احترام باشیم با تمام نقاط قوت و ضعف ما.

 یک فرد مغرور پر از حسادت و خودبرتربینی است اما یک شخصی با عزت نفس باال چیزی  به

 نام برتر نمی شناسد چرا که او اساسًا خودش را با کسی مقایسه نمی کند که تر یا ترین داشته
  باشد

 نکته :به طور کلی حال دل افراد مغرور خوب نیست اما فرد با عزت یک آرامش ناب را

تجربه می کند
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عزت نفس گستاخی و پررویی نیست

گهگاه پیش می آید افرادی که تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس را نمی دانند با بیان جمالت 

غیر مودبانه و با پررویی تمام در مقابل فرد دیگر یا در یک جمع از خود به عنوان یک فردی با 

عزت نفس یاد می کند.

از او اینکه  با عزت نفس اصوال خیلی حرف نمیزند مگر   این کامال اشتباه است چرا که فرد 

 بخواهند.در صحبت های یک فرد با عزت نفس چیزی جز احترام به خود و دیگری وجود ندارد

 در حالیکه فرد گستاخ بیشتر به دنبال دیده شدن از طریق بی احترامی به دیگری است.

 نکته: هیچ گاه روی بی ارزشی خود  با گستاخی و تحقیر کردن دیگران درپوش

نگذاریم

بهتر است خود را بپذیریم و   اصالح کنیم.
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عزت نفس سر سپردگی و فرمانبرداری محض نیست

با عزت نفس باال یک استقالل فکری دارد اما یک سرسپرده هرچه دیگران می گویند  افرد 

اطاعت می کند .مبانی عزت نفس می گوید تا جایی احترام بگذار که به عزت نفست ضربه

.نخورد

نکته: سرسپردگی محض مخالف عزت نفس است

خط قرمز هر انسانی باید عزت او باشد فقط انسان بی اصول یا بی ستون می تواند به ساز همه 

برقصد. کسی که ستون های عزت نفس را در خود تقویت کرده  مطیع صد در صدی نیست. 

زیرا آن وقت دیگر خودش نیست بلکه کسی است که دیگران می خواهند.

عزت نفس لزومًا خوب صحبت کردن در جمع نیست

خطاب  نفس  عزت  با  را  او  می بینند  درجمع  کردن  صحبت  هنگام  را  فرد  وقتی  مردم  عموم 

می کنند. انسان می تواند در یک حوزه خاص اعتماد به نفس داشته باشد.سیاستمداری که 

به زیبایی در جمع حرف می زند اما در پشت برده هیچ اصول ارزشی ندارد یک فرد با اعتماد 

به نفس اما بی عزت نفس است )البته ما بی عزت نفس نداریم منظور عزت نفس پایین است(

www.takbook.com
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نکته: به کلمات آگاه باشیم، توانایی در یک حوزه لزومًا عزت نفس نیست

خطایی در ادراک انسان وجود دارد به نام خطای هاله ای این خطا به این شکل عمل می کند 

قضاوت  را  فرد  وجود  کل  و  می گیرند  نظر  در  معیار  عنوان  به  را  ویژگی  یک  مردم  عموم  که 

می کنند. مثاًل خوب صحبت کردن درجمع یک ویژگی از کل شخصیت یک فرد است اما کل 

شخصیت او با عزت نفس قضاوت می شود.

عزت نفس تعاریف بسیار زیاد و مختلفی دارد .یکی از آن ها می گوید عزت نفس به دست آوردن 

یک برداشت خوب و مثبت از خود است ،جنبه ارزیابی شده ای که هر فرد در مورد خودش دارد 

 و میزان احترامی که برای خودش و دیگران قائل است  و به داشته ها و توانایی هایش باور دارد.

عزت  توانند  نمی  نیز  ما  مادر  و  پدر  ندارد،  انسان  دستاوردهای  به  ربطی  نفس  عزت 

در  نفس   عزت  فنداسیوِن  برای  مناسبی  مصالح  می توانند  تنها  آنها  ببرند  باال  را  ما  نفس 

پردازیم. می  آن  به  ادامه  در  که  است  ستونی   6 مصالح  از  دهند.منظور  قرار  ما   اختیار 

بطور کلی عزت نفس یعنی احساس خوب نسبت به خود داشتن،پذیرفتن تمامیت 

خود،با خود در صلح بودن و خود را ارزشمند دانستن.

www.takbook.com
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تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

اکثر مردم فکر می کنند عزت نفس همان اعتماد به نفس است

 در یکی از سمینارهای با موضوع  عزت نفس، فردی با دوست خود حضور داشت. در حین

 سمینار هردو لبخند می زدند و چون این اتفاق برای من تازگی نداشت بدون توجه به آن کارم

.را ادامه دادم

 بعد از پایان سمینار هردو سمت من آمدند و فردی که کمی کوتاه قدتر بود به دوستش اشاره

 کرد و گفت آقای ارجمندی یه راهکار نداری عزت نفس این دوستم پایین بیاد؟گفتم چطور

مگه؟گفت خیلی عزت نفس باالیی داره، همه رو مسخره می کنه.

با شنیدن این حرف  متوجه شدم  محتوا رو خوب ارائه نکردم که این عزیز اینطور فکر میکند.

اما بعد ار بازخورد گرفتن از بقیه حضار خیالم راحت شد و متوجه شدم که این دو عزیز کال 

برای خندیدن به سمینار آمده بودند و اصال توجهی به حرفهای من نمی کردند.در واقع آن 

فرد اعتماد به نفس باالیی داشت البته در مسخره کردن دیگران .
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1( احساس توانمندی همان احساس ارزشمندی نیست!!

 معموال مردم وقتی فردی را در حال خوب صحبت کردن می بینند  از او به عنوان فرد با عزت

 نفس یاد می کنند)چه عزت  نفسی داره!!!(. اما این تفکرنمی تواند قطعا درست باشد زیرا

اعتماد به نفس یعنی مهارت داشتن در یک حوزه خاص

 منظور از اعتماد به نفس این است که من در حوزه خاص و به در انجام دادن فعالیت خاص

 احساس توانمندی دارم.اما عزت نفس یعنی داشتن یک احساس کلی نسبت به خود.احساس

 ارزشمندی و حس رضایت نسبت به تمامیت آنچه هستم.شاید خیلی از افراد موفق و ثروتمند

 را دیده اید که در مدیریت چند کارخانه بسیار عالی عمل می کنند اما یک دست لباس خوب

 برای خود تهیه نمی کند.نمی خواهیم مطلق گویی کنیم اما به احتمال زیاد این فرد احساس

 توانمندی)اعتماد به نفس( در مدیریت دارد اما شاید خیلی احساس ارزشمندی نمی کند

 پس بطور کلی اعتماد به نفس به مهارتها و توانایی های ما مربوط می شود و عزت نفس

 به احساس ارزشمندی خود.

 2( اعتماد به نفس جزء است، اما عزت نفس یک کل

حوزه و مهارت در  آمده  دقت کنید.توانمندی  باال  تعریف  به  واژه هایی که در   نکته:خوب 

،مهارت به معنای تکرار و تمرین یک فعالیت و حوزه خاص یعنی فقط همان حوزه. خاص 

 بگذارید یک مثال بزنم:  وقتی می گوییم حوزه ای خاص منظورمان این است که اگرکسی

 اعتماد به نفس خوبی هنگام  صحبت کردن در جمع را دارد لزوما نمی تواند در بین افردی که

 از لحاظ مهارت یا مدرک از او باالتر هستند خیلی با اعتماد به نفس صحبت کند یا اگر کسی

 خیلی خوب و با اعتماد به نفس در مورد پاکیزگی صحبت می کند هیچ تضمینی نیست که
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 خودش فیلتر سوخته سیگار خود را از پنجره ماشین بیرون نیایندازد.من می توانم با اعتماد

 به نفس باال رانندگی کنم اما هیچ ضمانتی ندارد که در ساعت سه بامداد که چراغ راهنما قرمز

است آن را رد نکنم.

پس متوجه می شویم عزت نفس یک کل است نه یک جزء

 عزت نفس یک ارزش و اساس درونی است که هر انسانی در بدو تولد آن را به باالترین میزان

این عزت سرکوب و محیط  و  ارزشهای  غلط خانواده،جامعه  باورها  با  اما ممکن است   دارد 

 شود و بعد در جایی بسیار خطرناک خود را نشان دهد.مرد سی ساله ای را می شناسم که در

 کودکی والدین او شدیدا او را تحقیر و کنترل میکردند و با سرکوب کردن احساس ارزشمندی

بلوغ رسیده درتمام به  او  او شدند.حال که  ایجاد عقده ی شدید دیده نشدن در   او مسبب 

بسیارند و چه  ببینند  را  او  دیگران  که  موفق شود  دارد  و شغلی قصد   فعالیت های شخصی 

مردان  و زنانی که اینگونه اند و ما آنها را می شناسیم و شاید خودمان یکی از آنها باشیم

3( عزت نفس  فنداسیون و ستون است اما اعتماد به نفس یک نمای زیباست

اگر وجود انسان را شبیه به ساختمان در نظر بگیریم عزت نفس مستحکم ترین قسمت این بنا 

خواهد بود اما اعتماد به نفس یک نمای زیبا برای این ساختمان.حتما انسانهایی را دیده اید که  نما 
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، شکل ظاهری و مدرک را زیبا می سازند اما از درون یک فرد کامال غمگین و افسرده هستند.اکثر 

افراد به جای کار کردن روی ریشه و پایه به فکر عوض کردن میوه مصنوعی هستند.انسانهایی که 

بجای عزت نفس برای اعتماد به نفس هزینه می کنند دقیقا شبیه کسانی هستند که یک خانه 

 زیبا را روی آب بنا نهاده اند.تقویت عزت نفس از شما یک کوه می سازد به معنای واقعی کلمه.

ویژگی های افرادی با عزت نفس پایین 

هرچند نمی شود تمام ویژگی های افرادی که از عزت نفس پایین رنج می برند را در اینجا 

برشمرد ولی می توان مهمترین آنها را به صورت تیتروار و با توضیحات کم و مختصر ارائه کرد. 

امید است  این ویژگی ها را در خود بررسی کنیم و  به خود نمره ۱ تا ۱۰ بدهیم .هرچه این 

نمره به ۱۰ نزدیکتر باشد نشانگر این موضوع است که این ویژگی در ما بسیار زیاد است و اگر 

یک باشد یعنی این ویژگی کمتر وجود دارد .

 نکته : بهتر است با خود صادق باشیم .اگر ما با خودمان صادق نباشیم می خواهیم با چه کسی 

صادق باشیم، برای باال بردن عزت نفس خودمان ابتدا باید به پذیرش ویژگی های دوست داشتنی 

 و دوست نداشتنی خود برسیم.ویژگی های زیر را بررسی کنید و از 1 تا 10 به خود نمره بدهید.

بی ثباتی در انتخاب شغل)همه کار و هیچ کاره(

حتمًا با این اصطالح آشنا هستید )اقیانوسی به عمق یک سانت(.این اصطالح نشانگر افرادی 

است که در زمینه های مختلف اطالعات سطحی دارند اما هیچ یک از این اطالعات عمق 

www.takbook.com



15zendegiacademy.com

از آنجایی که مردم برای افراد متخصص ارزش  ندارند و به همین دلیل متخصص نیستند و 

زیادی  قائل هستند ،این افراد  شغل خوب و مناسب ، رفاه و درآمد خوب را تجربه نخواهند 

کرد. 

می توانیم  زمانی  ما  طرفی  از  زنند.  می  گره  نتیجه  به  را  خود  نفس  عزت  افراد  این 

داشت  چشم  بدون  سال  سه  حداقل  که  بگیریم  مناسب  نتیجه  رشته  یک  یا  شغل  یک  در 

باشیم  کرده  کسب  زیادی  تجارب  و  آشنایان  مخاطبین،  کار  آن  در  و  باشیم  کرده  کار 

حاصل  نتیجه  ماه  شش  از  بعد  و   بزنیم  گره  نتیجه  به  را  خود  نفس  عزت  ما  که  مادامی  اما 

اینگونه  و  شد  خواهیم  روانه  بعدی  کار  سراغ  به  و  گذاشت  خواهیم  کنار  را  حرفه  آن  نگردد 

متفاوت  های  زمینه  در  که  می شویم  کاره  هیچ  و  کاره  همه  های  انسان  شبیه  ما  که  است 

داشت. نخواهیم  عمقی  و  تخصص  موارد  این  از  یک  هیچ  در  و  سطحی   اطالعات 

www.takbook.com



16zendegiacademy.com

مقایسه کردن خود با دیگران

این جمله را به خاطر بسپارید:

 مادامی که چیزی یا کسی را برای مقایسه کردن با خود دارید روی آرامش خود خط 

بطالن بکشید

 

هیچ  باشیم  داشته  خود  با  مقایسه  برای  را  چیزی  یا  کسی  اگر  زندگی  در  که  باشیم  آگاه 

معیار  عنوان  به  را  فردی  وقتی  که  دلیل  این  به  کرد  نخواهیم  تجربه  را  آرامش  رنگ  موقع 

هدف  این  به  که  وقتی  شویم.  سطح  هم  او  با  تا  می کنیم  تالش  می دهیم   قرار  مقایسه 

باالتری  فرد  مجددا  غلط  ارزشهای  طبق  و  شود  می  شروع  درونی  گفتگوهای  آمدیم  نائل 

که  چرا  داشت  خواهد  ادامه  عمر  آخر  تا  چرخه  کنیم.این  می  انتخاب  خود  معیار  برای  را 

کرد.    نخواهیم  تجربه  را  آرامش  ترتیب  این  به  و  بود  خواهد  قبل  نفر  از  باالتر  فردی   همیشه 
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راضی کردن همه

یک جمله معروف است که می گوید:

 انسانی که می تواند همه را راضی کند یک جای کارش می لنگد

وقتی که انسانی می تواند همه  را راضی کند به این معنی است که از خودش گذر کرده است 

را  واقعیت  این  باید  از روی شما رد خواهند شد.  بگذرید دیگران  از خودتان  بنابراین  وقتی 

بپذیریم که هیچ گاه نمی توانیم پذیرش و تایید همه انسان ها را بگیریم.

 خدا که همه انسانها را خلق کرده نتوانسته همه انسانها را راضی نگه دارد چطور ما تایید همه 

انتقاد  آدم ها را می خواهیم.یادمان باشد مردم به قطار در حرکت سنگ می زنند و همیشه 

وجود دارد.

شکست در روابط عاطفی

انسانی که  عزت نفس پایینی دارد  شبیه درخت بی تنه است. 

از عزت نفس  درختی که تنه ندارد ناچار به قرض گرفتن تنه دیگران است انسان هایی که 

پایین رنج می برند در روابط عاطفی به همین شکل عمل می کنند آنها ابتدا به یک فرد وابسته 

می شوند و آن فرد را به عنوان تنه اصلی خود انتخاب می کنند و به او وابسته می شوند و در 

نهایت همان فرد آنها را از رابطه بیرون خواهد کرد.وقتی در سمینار ها این مورد را عنوان می 

کنم عده زیادی زیر لب مخالفت خود را زمزمه می کنند.البته حق دارند چرا که در فرهنگ ما 

عشق یعنی وابسته شدن به فرد دیگری.

 نکته: هر نوع وابستگی محکوم به نابودی است
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داشت. خواهد  را  ما  به  رساندن  آسیب  توانایی  فرد  همان  باشیم  وابسته  کسی  هر   به   

کسانی  از  معمواًل  که  شد  خواهیم  متوجه  معمواًل  کنیم  دقت  خود  روابط  به  کمی  اگر 

داشتیم زیادی  انتظار  آنها  از  و  بودیم  وابسته  آنها  به  بیشتر  که  ایم  خورده   ضربه 

ایم. کرده  تضمین  خودمان  برای  را  رنجش  داریم  دیگران  از  که  انتظاری  میزان   به 

منفی نگری

  انسان هایی که عزت نفس پایینی دارند  معمواًل قسمت منفی هر چیز را بیشتر می بینند.

از آن جایی که اصل انتظار می گوید هر آن چیزی که در انتظارش باشی بر تو رخ خواهد 

آن  معنی  به  البته  شد.  خواهند  منفی  و  بد  اتفاقات  و  شرایط  دچار  افراد  این  معمواًل  داد  

میان  باشد  یادمان  باورند.  خوش  بسیار  که  هستند  کسانی  باال  نفس  عزت  افراد  که  نیست 

خوش بینی و خوش باوری یک مرز باریک وجود دارد که آنها را از هم جدا می کند. خوش 

داشتن. امید  و  دیدن  خوب  برای  انتخاب  نوعی  خوش بینی  اما  است  توهم  نوعی   باوری 

بدگویی در مورد دیگران

استفاده می شود صحبت  افراد  اندازه گیری عزت نفس  برای   ترفندهایی که معمواًل  از  یکی 

های آنها در مورد دیگران به خصوص در مورد رقیب است. وقتی در مورد رقیب این افراد از آنها 

سوال می کنیم آنچه آنها به زبان می آورند می تواند نشان دهنده عزت نفس آنها باشد . افرادی 

که بیشتر به تخریب رقیب می پردازند عزت نفس پایین خود را نمایان می کنند چرا که انسان 
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عزتمند بسیار به خود و دیگران احترام می گذارد و چون خود را با ارزش می یابد برای دیگران 

هم احترام زیادی قائل است حتی رقیب و دشمن.

ثابت کردن خود به دیگران

شاید برای همه ما اتفاق افتاده باشد که در یک جمع نشسته ایم و یک فرد مرتبًا صحبت دیگران را 

قطع می کندو ابراز وجود می کند.در واقع با صحبت هایی که هیچ وقت از او خواسته نشده ،حرفهای 

 نسنجیده و صرفًا برای ابراز حضور و وجود او به دنبال یادآوری این جمله است که) من هم هستم(. 

با خودمان شفاف باشیم شاید خود ما یکی از این آدم ها باشیم.

از دنیا طلبکار

وقتی ما خودمان را دوست نداشته باشیم مجبوریم که دست به دامن دیگران شویم تا تایید و 

محبت آنها را بگیریم .یکی از ابزارها و سالح ها برای دریافت توجه و تایید گرفتن از دیگران، 

طلبکار بودن است. وقی بی ارزشی درونی یقه ما انسان ها را میگیرد دست به هر کاری میزنیم 

تا این بی ارزشی را جبران کنیم.

غر زدن

از  یکی  ارضای  برای  که   می شود  محسوب  رفتار  نوع  یک  زدن  غر  انتخاب  تئوری  در 

نیاز  و  باشیم  داشته  ضعف  مذاکره   مهارت  در  ما  وقتی  میشود.  انجام  انسان  نیازهای 

به  می توان  واقع  در  بیاوریم  دست  به  را  آن  زدن،  غر  با  مجبوریم  باشد  نشده  برآورده  ما 
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برای  نکردند  کسب  خوبی  به  را  گفتگو  و  مذاکره  مهارت  که  کسانی  گفت  ساده  زبان 

دیده  نیاز  رفع  برای  خواسته  این  تواند  می  زنند.  می  غر  خود  خواسته  آوردن  دست  به 

انتخاب. تئوری  گانه  پنج  نیازهای  از  دیگری  نیاز  یا  عشق   و  تعلق  به  نیاز  یا  باشد   شدن 

عذرخواهی زیاد یا گستاخی

دارد  همراه  به  را  ها  انسان  رفتار  در  تعادل  باال  نفس  عزت  گفت  توان  می 

حرکت  طیف  یک  در  باشد  نداشته  باالیی  نفس  عزت  کسی  اگر  بنابراین 

است. افراطی  خواهی  عذر  آن  انتهای  و  گستاخی   طیف  این  ابتدای   می کندکه 

احتمااًل شما هم افراد دست به سینه را دیده اید که مرتبًا و بی دلیل از دیگران  عذرخواهی 

می کنند. اما در مقابل افرادی هم هستند که از همه طلبکارند و همه انسانها مسئول برآورده 

کردن نیازهای آنها هستند. انسانهای اخمو که مرتب غر می زنند و به دیگران بی احترامی 

نگیریم  اشتباه  باال  نفس  به  اعتماد  یا   باال  نفس  با عزت  را  باشد گستاخی  یادمان  میکنند. 

دیگران. و  خود  به  احترام  یعنی  نفس  عزت  اما  دیگران  به  احترامی  بی  یعنی   ،گستاخی 

www.takbook.com



21zendegiacademy.com

زیاد حرف زدن

انسانی که برای خودش ارزش قائل است قبل از صحبت کردن به این می اندیشد که صحبت 

کردن من ضرورتی دارد؟

 

اگر پاسخ مثبت بود دهان می گشاید و صحبت می کند در غیر اینصورت تا جایی که امکان 

از عزت نفس  آورد. تجربه نشان داده بیشتر کسانی که  به زبان می  را  دارد کمترین کلمات 

زیاد  کردن  )صحبت  می کنند  صحبت  زیاد  شدن  دیده  نیاز  ارضای  برای  می برند  رنج  پایین 

همانا و کاهش عزت نفس همانا(

مسخره کردن دیگران

دشمنی  یا  تضاد  در  خودم  وجود  از  قسمتی  با  که  کنم  می  مسخره  را  دیگران  زمانی 

خود  شخصیت  از  بخشی  خواهیم  می  کنیم   می  مسخره  را  دیگران  میزانی  به  باشم. 

وجود  تاریک  نیمه  کتاب  در  فورد   نپذیرفتیم.دبی  را  آن  وجود  هنوز  که  کنیم  پنهان  را 

آن  وجود  از  دیگران  نیست  مایل  که  دارد  بخشی  خود  وجود  در  انسانی  هر  گوید  می 
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مسخره   را  دیگران  که  افرادی  کنیم  اثبات  توانیم  می  موضوع  همین  پیرو  باشند  آگاه 

نپذیرفتند. را  آن  و  می گذارند  پوش  در  خود  وجود  تاریک  نیمه  روی  معمواًل   کنند   می 

انسانی که عزت نفس باالیی داشته باشد آنچنان به خود و دیگران احترام می گذارد که مسخره 

کردن در رفتار او جایی نخواهد داشت.

ُبت کردن دیگران 

اند.معمواًل  شده  متخصص  انسانها  از  ُبت  ساختن  در  که  اید  شده  روبرو  انسانهایی  با  شاید 

کسانی که درخت وجود آنها تنه ندارد مجبورند کسی را بزرگ کنند یا به اصطالح کسی را ُبت 

کنند که خود را به آن به چسبانند.

به  یا  نیستند  قائل  زیادی  ارزش  خود  برای  که  افرادی  میشویم  متوجه  ساده  ارزیابی  یک  با 

اصطالح خود ارزشمندی باالیی ندارند  ناچارند ارزش خود را از طریق فرد دیگری بگیرند که 

قباًل از او یک بت ساختند بگیرند. جالب است بدانید که اکثر این افراد اصاًل به کار خود آگاه 
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نیستند و در برهه های مختلف از زندگی خود یک نفر را برای بزرگ کردن انتخاب می کنند. با  

نگاهی به گذشته خود و دیگران متوجه می شویم که همه ما کسانی را داشته ایم که به واسطه 

آنها ارزش خود را باال ببریم. 

ثبت نام  در دوره 10جلسه ای  رایگان عزت نفس

عزت نفس ما از کی تخریب شد؟

عزت نفس به عنوان  فنداسیون و ستون های ساختمان وجود ما از زمانی شروع به تخریب 

شدن کرد که  ارزش های اشتباهی در ما نهادینه شد. دالیل زیر اصلی ترین دالیل تخریب 

عزت نفس هستند:

فرهنگ خشن

زمانی که انسان ها برای تربیت فرزندان خود از استراتژی ترس و وحشت استفاده می کردند  

و این فرزندان برای رفتن به سمت موفقیت با دیگران مقایسه می شدند عزت نفس آنها  به 

شدت خرد می شد.
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برای احترام گذاشتن به دیگران،فرزندان خود را غالم و کنیز خطاب می کردند و برای ادب 

کردن و تربیت کردن آنها دست به تنبیه بدنی می بردند .اینها همه و همه دالیلی برای تخریب 

شدن تنه عزت نفس ماست.

 هدف گذاری اشتباه

 ۵۰۰ کتاب  آینده  هفته  تا  می گویم  مثاًل  کنیم  می  گذاری  هدف  جو  اساس  بر  ما  که  وقتی 

به خواندن ۵۰ صفحه کتاب می کنیم. در روزهای  اول شروع  روز  تمام می کنم  را  صفحه ای 

بعد کمتر و کمتر می خوانیم و روزی که 20 صفحه میخوانیم خودمان را سرزنش میکنیم.در 

صورتیکه  به خاطر هدف گذاری اشتباه این 20 صفحه  ناچیز شمرده میشود.

 

بارها پیش آمده که ما انسانها به خاطر هدف گذاری اشتباه دچار مشکالتی می شویم که خود 

را سرزنش می کنیم و هر سرزنش یک ضربه ای است به عزت نفس ما. در ترک سیگار هم قصه 

همین است .
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وقتی ما برای ترک سیگار به ناگهان سیگار را قطع می کنیم  ناخودآگاه ما آن را پس می زند 

و بعد از دوهفته آن چنان سیگار میکشیم که هر دو هفته جبران می شود. می توان گفت به 

اندازه هدف گذاری های اشتباهمان از کیسه ای به نام عزت نفس هزینه داده ایم.

 خود ویرانگری یا کامل گرایی

به میزانی که ما کامل گرایی داشته باشیم به عزت نفس خود آسیب می رسانیم. کامل گرایی 

در ابعاد جسمانی ،موفقیت و تمامی بعد ها  ما را از هدف دور می کند.

تجربه نشان داده هر نتیجه بزرگی از قدم های بسیار کوچک تشکیل شده . مادامی که ما کامل گرایی 

میکنیم در حال شکست خوردن از خود هستیم ،  ما سال ها، ماهها یا روزها کارهایی را شروع نمی 

 کنیم به این دلیل که کامل نیستیم غافل از اینکه هیچگاه کامل نخواهیم شد تا شروع نکنیم

  ترس از تنهایی

 دلیل بعدی ترس از تنهایی است. انسان ها  برای این که طرد و رد نشوند یا چون از تنهایی 

خودشان لذت نمی برند مجبورند به هرچیزی تن در دهند تا با دیگران در یک جمع حضور 

 داشته باشند.وقتی حالم با خودم خوب نیست هیچ کس دیگری نمی تواند حال مرا خوب کند.
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اهمال کاری

گذارم  می  آخر  شب  یا  امتحانات  موقع  برای  را  خود  خواندن  درس  همیشه  من  وقتی 

فقط  اتاق  یک  کردن  تمیز  ،برای  کنم  می  تالش  آخر  دقیقه  در  ها  ظرف  شستن  برای   ،

اقدام میکنم  باشد  یا اصراری وجود داشته  بیاید  یا مهمانی  باشیم  زمانی که مهمان داشته 

من  سر  باالی  باید  زور  یک  همیشه  حتمًا  که  کند  می  عادت  امر  این  به  من  ناخودآگاه 

کارها  نیست،  از عمل  قبل  انگیزه  باشد همیشه  یادمان  انجام دهم.  را  کار  این  تا من  باشد 

دهیم. انجام  را  اقدام  اولین  و  کنیم  حرکت  جلو  به  عقب  به  فرار  جای  به  و  بگیریم  آسان   را 

رفتارهای خارج از چارچوب اخالق

آخرین مورد که در اینجا به آن می پردازیم رفتارهای خارج از چارچوب اخالق است . مادامی 

بین  در دستشویی  در مسافرت ها  تخریب همکار خود می پردازد،  به  کار  در محل  فردی  که 

بار  بدگویی می کند هر  به  فرد دیگری شروع  یا در مورد  را رعایت نمی کند  بهداشت  راهی 

مقداری از عزت نفس خود را تخریب می کند .

 

قائل  ارزش  خود  برای  که  ،انسانی  گذارد  نمی  احترام  خود  به  که  انسانی  که  باشد  یادمان 

نیست نمی تواند برای دیگران ارزش قائل باشد. 
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رفتاری که ما در تنهایی از خود نشان می دهیم نشان دهنده عزت نفس ماست .جایی که 

هیچ ناظری بر ما وجود ندارد آنجا اگر اخالق را رعایت کردیم عزت نفس باال می رود به عبارت 

دیگر به میزانی که ما اخالق را رعایت نمی کنیم از کیسه عزت نفس هزینه می کنیم .

شش ستون عزت نفس 

خودپذیری نامشروط یا غیر شرطی :  به این معنی که من بپذیرم همین که هستم خوبم 

اعم از چهره ،جسم ،رو حیه، معنویات و باورها، خانواده و هر آنچه که دارم را بپذیرم و از آنها 

لذت ببرم بدون هیچ شرطی .

آگاهانه زیستن: افرادی که درخت های اطراف خانه خود را تکراری می بینند و از آن لذت 

نمی برند یا  مرتبًا از فرزند خود و سایر عزیزان شاکی هستند  نعمت های  خود را نمی بینند و 

به عبارتی بر زندگی خود آگاه نیستند.
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 این افراد مرتبا غر می زنند و از لذت ها و  نعمتهایی که در اختیار دارند به هیچ عنوان آگاه 

پیرامون  در  واقعًا  آنچه  و  محیط  به  نسبت  بودن  هوشیار  معنای  به  زیستن  آگاهانه  نیستند. 

ما رخ می دهد و آنگاه هدایت عمل و اقدام خودرا در دست گرفتن. معنای آگاهانه زیستن 

 این است که نسبت به هر آنچه اعمال اقدامات ،اهداف و ارزش هایی که داریم آگاه باشیم. 

آگاهانه زیستن یعنی اینکه بدانیم چه چیزی ذهنیت من است و چه چیزی برداشت من از حقیقت. 

در واقع  آگاهانه زیستن یعنی بخواهیم جهان پیرامون را همانگونه که هست ببینیم و واکنش 

نشان بدهیم نه آنگونه که فکر می کنیم.آگاه بودن نسبت به ارزش ها و اولویت های خودم .من 

اگر اولویت و ارزش های خودم را ندانم مخصوصًا در مباحث شغلی و انتخاب شغل با هر پیشنهاد 

 به سمت یک اقدام یا به سمت یک شغل خواهم رفت و بی ثباتی محض در من موج خواهد .

آگاه بودن به اینکه بدانم جنس احساس فعلی من چیست؟ من در حال حاضر نگران هستم؟ 

خوشحالم ؟غمگینم؟ افسرده ام؟ جنس احساس من چیست ؟ اکثر انسان ها جنس احساس 

خود را نمی دانند و وقتی ما نسبت به شناخت احساس خودمان آگاهی نداریم پس برای حل 

کردن آن هم راه حلی پیدا نخواهیم کرد .

 مسئولیت پذیری : من مسئول میزان دقت و آمادگی خودم هستم کاری ندارم دیشب  چه 

اتفاقی افتاده و بی خواب شده ام.من مسئول خواسته های خودم هستم نه دیگران نه  پدر 

به دنیا  انسانی  نه  هیچ آدم دیگری روی کره زمین چرخ زاپاس ما نیست! هر  و  و مادر من 

آمده که نیاز و خواسته های خودش را برطرف کند . انسان های ناآگاه فرزندانی غیرمسئول 

پرورش می دهند فرزندانی که تا ۳۰ یا ۴۰ سالگی وبال گردن پدر و مادر خود خواهند بود . 

.اگر در هنگامی که که فرزند می خواهد راه رفتن یاد بگیرد آن را رها نکنید تا زمین بخورد 
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مادر  و  پدر  که  است  جوان هایی  بارز  مصداق  این  گرفت.  نخواهد  یاد  رفتن  راه  وقت  هیچ 

آنقدر بال و پر آنها را می گیرند که آنها پریدن و مسئولیت پذیری را یاد نخواهند گرفت .آنها 

و درآمدزایی و هر مسئله ی دیگری خودشان هستند. تفریح ،سرگرمی  بدانند مسئول   باید 

 جراتمندی:یعنی اینکه در مقابل دیگران و فشارهای جناح ها و اقشار متفاوت مردم با شهامت 

و جراتمندی پای حرف خودمان بایستیم.

جراتمندی یعنی هر آنچه که هستید را زندگی کنیدخودتان را بروز دهید، البته بدون ایجاد 

مزاحمت برای دیگران .جراتمندی یعنی که جنس اصل باشی ،اینکه جنس بدل نشوی برای 

اینکه دیگران تو را دوست بدارند وبا جسارت عقیده خود را ابراز کنی .

ذکر این نکته الزامی است که نباید جراتمندی را با گستاخی اشتباه بگیریم

 گستاخی یعنی بی ادبی و بی احترامی کردن به دیگران اما جراتمندی یعنی پیگیری خواسته 

ها و ابراز عالیق و عقایدمان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران.ا  

و  انداز  چشم  داشتن  نفس   عزت  های  ستون  ترین  اصلی  از  یکی  قطعًا   : هدفمندی 

می خورد  تنبلی  برچسب  باشد  هدف  بدون  که  انسانی  اساسًا  است.  زندگی  در  جهت 

ندارد  خاصی  جهت  آنها  زندگی  ندارند  هدف  که  هایی  انسان  واقع  به   . نداریم  تنبل  ما  اما 

برچسب  آنها  به  دلیل  همین  به  نیستند  برخوردار  اقدام  برای  کافی  انگیزه  از  بنابراین 

هدفمندی  دارند  باالیی  نفس  عزت  که  افرادی  اصلی  های  ویژگی  از  .یکی  زنند  می  تنبلی 

برساند اتمام  به  را  آنها  که  دارند  آماده  پروژه  همیشه  است.آنها  زندگی  بودن  دار  جهت   و 
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 یکپارچگی شخصیت :  اگر شخصیت انسان مثل سقف یک ساختمان یکپارچه نباشد مرتبا 

باید منتظر عواقب این ضعف در زندگی خود باشد. ششمین ستون عزت نفس یکپارچگی 

شخصیت است .

در واقع یکپارچگی شخصیت به این معنی که رفتارهای من چقدر در راستای ارزشها و باورهای 

من است. این اصطالح همیشگی که چقدر شبیه حرفها و باورهایت هستی نشانگر ششمین 

ستون عزت نفس است.

به عبارت دیگر هر چه فاصله ی  عقاید و باورهای ما با رفتارها و اقدامات ما زیاد باشد ندای 

درونی در ما به وجود می آید که  عزت نفس ما را مورد تهاجم قرار می دهد و این ندا، این صدا 

یا این گفتگوی درونی بیشتر از هر فرد دیگری می تواند به ما آسیب برساند و سبب بی ارزشی 

ما شود. یادمان باشد انسانی که برای خودش صداقت نفس قائل نیستند )با خودش صداقت 

ندارد( نمی تواند با دیگران صادق باشد.

نکته : حس رضایت شما در شب هنگام خواب به میزان موثر بودن شما در طول روز 

بستگی دارد
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راهکارهای افزایش سریع عزت نفس

الزم است در ابتدای امر منظور  از کلمه سریع را توضیح دهیم . منظور از کلمه سریع یعنی 

ارتقا می دهد .  را  انسان ها  الی پنج هفته ای است که عزت نفس  برنامه حداقل چهار  یک 

بنابراین به شما پیشنهاد می کنیم هر یک از این راهکارها را  تا حدود ۵ هفته ادامه دهید.

 ، ،توانایی  کارآمدی  به  توجه  بدون  بودن خود  ارزشمند  احساس عمیق  یعنی  عزت نفس 

مهارتها و دستاوردهایی که داریم .ممکن است احساس ارزشمندی که یک پاکبان یا فروشنده 

سوپرمارکت دارد را یک پزشک فوق تخصص نداشته باشد بنابراین کسی که احساس ارزشمندی 

باالیی دارد آرامش نابی را تجربه می کند که اساس آن ربطی به دستاوردهای او ندارد.

اولین راهکار :پذیرش خویشتن

 پذیرش خویشتن یعنی من همان گونه که هستم خودم را می پذیرم و از وجود خود احساس شرم

 نمی کنم. من نسبت به شکل ظاهری و صورت خودم ،روحیاتم،افکار و عقایدم احساس بدی

 ندارم و با خود در صلح هستم. بنابراین وقتی خودم می دانم که هستم دیگر با قضاوت افراد  باال

.پایین نمی شوم.

.
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نداشتنی  دوست  و  داشتنی  دوست  های  ویژگی  از  فهرست  یک  کنم  می  درخواست  شما  از 

باشد  ما  نامناسب  تواند عادت های  نداشتنی می  یادداشت کنید.ویژگی های دوست  را  خود 

.چرا می گوییم آنها را بنویسید؟ به این دلیل که انسانی که آگاهانه زندگی می کند از خوب و 

بد خود کامال آگاه است و اولین موضوع این است که با خود در جنگ نباشیم و اساسًا در خود 

ارزشمندی را حس کنیم و بپذیریم که ما هر آنچه هستیم خوب است اما نیاز به رشد داریم .

دومین راهکار: کاهش انتظار از دیگران 

سمت  از  انتقاد  کوچک ترین  با  باشم  داشته  را  مخاطب  تایید  انتظار  سخنرانی  هنگام  من  اگر 

مخاطب به هم می ریزم و تمرکزم خراب می شود . در مثال دیگری خانم ۶۰ ساله ای را در نظر 

بگیرید که از عروس خود انتظار شستن ظرفها در مهمانی را دارد و در تمام طول مهمانی توجه 

او به این موضوع است و  در صورت برآورده نشدن انتظار او  از سمت عروس می تواند به راحتی 

شب او یا شاید هفته او را به هم بریزد .

نکته: به میزانی که از دیگران انتظار داریم از برآورده نشدن این انتظار رنج می بریم

تمرین:

 از شما می خواهم همین االن روی یک کاغذ بنویسید از چه کسانی در یک ماه اخیر رنجیده 

 اید؟به شما قول می دهم شما از آن افراد بیشترین انتظار را داشته اید و اگر می خواهید عزت

 نفس خود را باال ببرید انتظار خود را از دیگران به صفر برسانید انسان مستقل و مسئول انسان

زیباتری است.
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سومین راهکار : هدف بنویسید و اقدامک انجام دهید

ما انسان تنبل نداریم بلکه انسان بی هدف داریم .وقتی به زندگی  انسان ها نگاه می کنیم 

متوجه صرف کردن بیهوده زمان می شویم ،از خواب زیاد تا بیداری، با گوشی  چرخیدن در 

شبکه های اجتماعی.

 به این معنی که اکثر افراد هدف خاصی ندارند که در طول روز برای آن تالش کنند در شب

 هنگام خواب احساس رضایت ندارند و این بسیار زیاد بر احساس ارزشمندی و عزت نفس

.افراد تأثیر می گذارد

  تمرین: یک قلم و کاغذ بردارید همین االن سه هدف دو ساله در زندگی  یادداشت کنید و

 بعد آن را به ماه ها و بعد به هفته خرد کنید . در نهایت به این رسید که امروز برای رسیدن به

 آن هدف دو ساله چه باید انجام دهیم . مطمئن باشید حتی با همین کار احساس ارزشمندی

شما باالتر خواهد رفت

نکته : حس رضایت شما در شب هنگام خواب به میزان موثر بودن شما در طول روز 

بستگی دارد
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چهارمین راهکار: با جسارت ))نه(( بگویید

 بیشتر انسان ها دوست دارند  دوست داشته شوند این چیز بدی نیست .قسمت بد داستان

 اینجاست که اکثر انسانها به دوست داشتن دیگران وابسته شده اند مثل تکیه دادن به فرد

دیگری که اگر او تایید را بردارد ما با سر به زمین خواهیم خورد.

خود به  برداشت  ما  از  را  خود  تایید  دیگری  وقتی  که  بداریم  دوست  را  خودمان  آنقدر   باید 

 استوار باشیم. وقتی من محتاج توجه دیگری باشم بنابراین اگر از من درخواست داشته باشد

 نمی توانم نه بگویم. چرا ؟چون میترسم او دیگر مرا دوست نداشته باشد و تایید یا همان تنه

.خود را از من دریغ کند

نکته: نداشتن توانایی نه گفتن معموالً به دلیل ترس از دست دادن است
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 افرادی که آنها را کم رو می خوانند کسانی هستند که هنگام نه گفتن این جمله را با خود مرور

 می کند : اگر از دستم ناراحت شد چه؟در پاسخ به این عزیزان می گویم اگر فقط به خاطر

درخواست یا سود خود با تو دوست ماند چه؟؟

.اگر به درخواست او نه  بگویید و او برود پس فقط به خاطر سود خود با تو بوده نه وجودخودت

تمرین : لطفًا یک فهرست از کسانی که نمی توانید به  آنها نه بگویید را بنویسید. 

حال بنویسید اگر نه بگویم چه میشود؟

خودتان قضاوت کنید حفظ ارزش های درونی تان خیلی ارزشمند تر از گرفتن تایید از فردی 

است که به خاطر هر چیزی غیر از شما با شما دوست بوده .

راهکار پنجم:تا از شما نخواستند حرف نزنید

اگر عزت نفس برای شما مهم است تالش کنید تا جایی که امکان دارد در یک جمع )از انسان 

ها( تا جایی که امکان دارد صحبت نکنید .یک راهکار بسیار مناسب این است که فقط زمانی 

صحبت کنید که از شما درخواست شود. کسانی که در همه موارد اظهار نظر می کنند اصواًل 

حماقت خود را نمایان می سازند.

www.takbook.com



36zendegiacademy.com

راهکار ششم:سکوت کنید

یک فرد ارزشمند از آنجایی که اعتقاد دارد خیلی نمی داند،بیشتر از اینکه حرف بزند گوش 

می دهد.

 

سکوت کردن یکی از بهترین راه های تفکر و تعمق برای انسان است و به عبارتی سکوت نشان 

دهنده تسلط بر نفس خود است .از آنجایی که ذهن مرتبًا به گذشته و آینده می رود انسان را 

به فعالیت و صحبت کردن وا می دارد اما در سکوت خالقیت نهفته است .افراد  کاریزماتیک 

معموال افرادی هستند که تمرین سکوت می کنند .

تمرین :دوست خوب و ارزشمندم از شما درخواست می کنم در طول روز زمان 

هایی که می خواهید صحبت کنید بپرسید آیا واقعًا ضرورتی دارد یا خیر .) تا 

 جایی که امکان دارد کم صحبت کنیم(
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راهکار هفتم:داشته هایتان را به خود یاداوری کنید

وقتی مادری از رفتار بد فرزند خود شکایت می کند و به شدت آزرده شده می گویم آیا میدانی 

همین فرزند آرزوی خیلی از افراد است؟ می دانی تجربه پدر یا مادر بودن چقدر برای بعضی 

از انسانها هزینه دارد؟پیشنهاد من به شما این است تا جایی که می توانید هر روز یک لیست 

از پنج داشته خود که خدا را بابت آن شکر می کنید یادداشت کنید و سپاسگزاری را به جای 

آورید. انسان عزتمند بر نعمات خود آگاه است.

راهکار هشتم:خیلی صمیمی نشوید

اساسًا وقتی ما انسانها با کسی صمیمی شویم در واقع به او اجازه داده ایم که هر نوع 

رفتاری با ما داشته باشد

 

به عبارت دیگر ما تعیین می کنیم که طرف مقابل چگونه با ما برخورد  کند.
 بارها انسانهایی را دیده ایم که در اولین برخورد با افرادی که نمی شناسند بسیار زیاد 

صمیمی می شوند و بعد شاکی از اینکه چرا رفتار بدی با آنها شده.

نکته: هر صمیمیت بیش از حد رنجشی در پی خواهد داشت
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دوست عزیز و ارزشمند،از شما تشکر میکنیم که زمان خود را برای مطالعه این 

کتاب صرف کردید.امیدواریم که از مطالب کتاب بهره کافی را برده باشید.اگر مایل 

باشیداطالعات کامل تری در مورد عزت نفس داشته باشید به شما توصیه میکنیم در 

دوره رایگان 10 جلسه ای افزایش عزت نفس در سایت آکادمی زندگی ثبت نام کنید.

 

ثبت نام  در دوره 10جلسه ای  رایگان عزت نفس
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همچنین می توانید از سایر محصوالت آموزشی سایت آکادمی استفاده ببرید
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  برایبرای استفاده شعر در سخنرانی استفاده شعر در سخنرانی

دانلود  رایگان 2۵ صفحه از کتاب بیت های جادویی
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