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 افرادی که مقتدر و عاطفی هستند ویژگی 15

 

 ندتوان نمی معموال کنند می برخورد دارند قوی و مقتدر شخصیت که افرادی با مردم وقتی

 هگون این کنند می فکر افراد برخی.شوند می اشتباه دچار و کنند درک را او شخصیت نوع

 گستاخ و ادب بی آنها که کنند می فکر هم تعدادی. کنند حکمفرمایی خواهند می افراد

 کننده منعکس کلمات این از یک هیچ واقع در.ندارد حقیقت اینها از یک هیچ اما.هستند

 !هستند گربه بچه مانند درون از مقتدر افراد واقع در. نیست آنها شخصیت

 نادیده را آنها دیگران دهند نمی هم اجازه ولی ندارند شدن برنده به اصراری مقتدر افراد

 به فقط این اما.بگیرند فاصله و بترسند آنها از افراد برخی شاید خصوصیات این با.بگیرند

 تراح خودشان با توانید می حد چه تا آنها که کنند درک توانند نمی آنها که است دلیل این

 .ندارید نیاز شدن تایید برای دیگری کس به و باشند

 

 

 دارند پشتکار . .1

 هرچه دانندمی آنها. دارند عمیقی درونی قدرت هستند قوی عاطفی لحاظبه که افرادی

 یهانگیز آنها هرچه. شوندمی مواجه رحمبی و حسود پست، افراد با بیشتر باشند، ترموفق

 دیگران یزندگ در بروند، موفقیت دنبال به بیشتر باشند، داشته دنیا تغییر برای بیشتری

 و متنفر افراد این از بیشتری تعداد برسانند، خود اهداف به را آنها و کنند ایجاد تغییر

 .گرفت خواهند قرار آنها مقابل نگرسطحی

 

 را حسود افراد آنها. دارند را خودشان قدرت منبع هستند قوی احساسی لحاظبه که افرادی

 هاآن. کنند کنترل افراد این برابر در را خود هایواکنش باید چطور دانندمی و شناسندمی

 .ببرند بین از را شاناراده بدخواه افراد دهندنمی اجازه هرگز
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 دارند نفس به اعتماد .2

 افزایش) نفسبهاعتماد و دانندمی را خود ارزش هستند، قوی عاطفی لحاظبه که افرادی

 به نهاآ. بقبوالنند یا بدهند نشان دیگران به را خود ندارند نیاز آنها. دارند( نفسبهاعتماد

 هاموفقیت خاطربه آنها. کنندنمی تالش دیگران توجه جلب برای وقتهیچ و ندارند نیاز توجه

 بودن ارزشمند احساس درون از زندگی، هایجنبه یهمه در خود انتهایبی کوشیسخت و

 بسیار تالش نیازمند آن به رسیدن که است بزرگی چالش «بودن عالی» دانندمی آنها. کنندمی

 .است

 

 امیدوارند آینده به .۳

 آنها. کنندنمی انتقاد و سرزنش صرف ار خود وقت هستند قوی عاطفی لحاظبه که افرادی

 در و اندازدمی عقب را آنها خوردن افسوس دانندمی چون شوندنمی خوردن افسوس درگیر

 .دهدمی هدر را شانانرژی فقط تلخیاوقات که دانندمی آنها بنابراین. کندمی متوقف گذشته

 

 ند،ک قبول را آنها نخواهد کسی اگر. گذرندمی او از بگیرد، دل به ایکینه آنها از شخصی اگر

 همواره و کنندنمی تلخیاوقات نگرند،آینده افراد این. دهندنمی هدر او برای را خود انرژی

 .کنندمی تالش شدن بهتر برای

 

 دارند را خودشان هوای .۴

 آنها. آیندنمی کوتاه خود موضع از کسهیچ خاطربه هستند قوی عاطفی لحاظبه که افرادی

 آنها. دهندمی انجام باشد، الزم که اقدامی هر هستند، مندعالقه آن به که کاری برای

 شند،بک پایین را آنها خواهندمی که تنبل منتقدِ و بافمنفی آدم سرییک خاطربه خواهندنمی

 که است کوچک ذهن یک دانندمی آنها.بدهند تغییر را خودشان یا کنند کم را خود سرعت

 کنندمی سعی که کسانی از عاطفی، لحاظبه قوی افراد. کندمی انتقاد را بزرگ هایذهن

 خود تربزرگ اهداف پیگیری در و کنندمی دوری بدهند جلوه اهمیتکم را آنها موفقیت

 .مانندمی باقی قدمثابت
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 دارند ایمان خود به .۵

 

 کنند، دنبال را شاناهداف اینکه از و دارند دوست و شناسندمی را خودشان افراد این

. دهندمی ادامه را خود کار تردیدها و هاترس میان در و حوصله و صبر با آنها. ترسندنمی

 به رسیدن با را شانزحمات یهمه ینتیجه نهایت در که دارند اعتقاد العادهخارق افراد این

 در هاینک از و کنندمی انتخاب را پرتالش زندگی استثنایی افراد این. گیرندمی شاناهداف

 و خوشبختی به رسیدن صرف را خود زندگی یهمه یا بگذارند قدم طلبانهجاه مسیری

 .کنندمی افتخار خود هایموفقیت و تالش به آنها. هراسندنمی کنند، موفقیت

 

 

 هستند بالغ .۶

 ارک طریق از فقط عمیق شادی و پایدار موفقیت هستند، قوی عاطفی لحاظ از که افرادی برای

 هاآن. آیدمی دستبه هاطوفان از گذشتن و مشکالت با شدن مواجه و وقفهبی تالش سخت،

 هاسختی از توانندمی اند،کرده قبول را واقعیت این چون و است دشوار زندگی که دانندمی

 .کنند عبور

 

 حقم جایبه و پذیریمسئولیت گذرانی،خوش جایبه هستند قوی احساسی لحاظ از که افرادی

 .کنندمی انتخاب را بودن مهربان بودن،

 

 هستند درایت با .۷

 دخواهنمی که افرادی با که است این هستند قوی عاطفی نظر از افراد این که دالیلی از یکی

 که کنندیم برقرار ارتباط کسانی با عمدا آنها. کنندنمی برخاستونشست کنند دلسرد را آنها

 خاصی اهداف دنبال به شانزندگی در و متعهد صادق، مشتاق، باانگیزه، خودشان مانند

 .هستند
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 اب را خود نشینانهم و کنندمی دوری منفی افراد از هستند قوی احساسی نظر از که افرادی

 .شود منتقل دیگران به تواندمی انرژی چراکه کنندمی انتخاب درایت

 

 هستند گراواقع .۸

 دارند را این شهامت آنها. ندارند هراسی بودن پذیرآسیب یا بودن گراواقع از قوی افراد

 یبطهرا دانندمی و شوندمی صحبتهم مردم با آنها. هستند کسی چه بدهند نشان دنیا به که

 .است استوار درستکاری و اصالت صداقت، رویی،گشاده یپایه بر خوب

 

 برای شاناهداف نیز و افراد این جایگاه. ندارد جایی گمان و حدس افراد این زندگی در

 زا را هابهترین هستند قوی احساسی لحاظبه که افرادی. است روشن و واضح کامال دیگران

 .دهندمی ارائه آنها به را خود هایبهترین همیشه و دارند انتظار دیگران

 

 اندآماده همیشه .۹

 و زندگی آنها. دهستن فردا صبح منتظر صبرانهبی هستند قوی عاطفی لحاظبه که افرادی

 درعوض ندارد، جایی تنبلی بزرگ افراد این ذهن در. دانندنمی اهمیتکم را هافرصت

 .برسند نتیجه به تا هستند شروع یآماده و مشتاق همیشه

 

 کنندمی مراقبت خود از .۰۱

 گاهی که انددریافته آنها. کنند خود از مراقبت صرف را زمانی باید که دانندمی قوی افراد

 .باشند دور هیجان و فعالیت دنیای از باید اوقات
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 زینهگ بهترین اوقات گاهی که دانندمی و کنندنمی فرار خود هایچالش از استثنایی افراد این

 ار خود زندگی آرام لحظات قدر آنها. افتدمی اتفاقی چه ببینند و کنند صبر که است این

 .کنندمی آرامش احساس و برندمی لذت لحظات این از دانند،می

 

 دانندمی را زمان قدر .۰۰

 

 هدر ندارند دوست که کارهایی برای را خود زمان هستند قوی احساسی نظر از که افرادی

 رتیبتاینبه و کنند تمرکز شانعالقه مورد کارهای انجام بر باید که دانندمی آنها. دهندنمی

 .کنندمی پیدا شانعالقه مورد کار در بیشتری مهارت

 

 شانخوش چیزی از اگر. بود نخواهد آسان مسیر این هایقدم یهمه که دانندمی افراد این

 .کنندمی تحمل را آن دارند ذهن در که هدفی خاطربه نیاید

 

 صرف کند،نمی نزدیک شانهدف به را آنها که کارهایی انجام برای را خود زمان قوی افراد

 .کنندنمی

 دارند محدودیت .۰۱

 واقعم در سالم، زندگی یک داشتن برای که دانندمی پذیرندانعطاف عاطفی لحاظبه که افرادی

 .زندمی گول را خودش ندارد محدودیت که کسی. بگویند «نه» باید ضروری

 

 شانشخصی تجربیات براساس آنها. کنندمی حساب خودشان روی گرفتن نیرو برای افراد این

 .«نه» یعنی «نه» آنها برای. است نادرست چیزیچه و درست شانبرای چیزیچه دانندمی
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 هستند دوستنوع .۰۳

 

 اهدا با دارند دوست و هستند دیگران دلسوز هستند قوی احساسی لحاظبه که افرادی

 اندیگر به را خود درآمد از بخشی آنها. کنند کمک آنها به دیگران به شانوقت یا پول کردن

 .گشت خواهد باز آنها به اند،بخشیده آنچه برابرده دارند باور چراکه بخشندمی

 

 ینا آنها یعقیده. کنندنمی کمبود احساس زندگی در هستند قوی احساسی ازنظر که افرادی

 مالی ازنظر وقتی شودمی باعث نگرش این. دارد وجود «کافی یاندازهبه» همه برای که است

 .باشند متواضع و شجاع کنند،می کمک دیگران به غیره و

 

 هستند روراست خود با .۰۴

 نندکنمی فکر این به آنها. دارند قبول هستند که طورهمان را خود و اندمستقل قوی اشخاص

 .دارند اهمیت خودشان برای کافی یاندازهبه زیرا بقبوالنند دیگران به را خودشان که

 

 بوالنندبق دیگران به را خود تا کنندمی تالش سخت که کسانی دانندمی استثنایی افراد این

 روراست خودشان با افراد این ازآنجاکه. ترسندمی باشند، خودشان اینکه از واقع در

 .باشند دنیا رهبران و گذارانبدعت پیشگامان، نوآوران، ترینبزرگ توانندمی هستند،

 

 آورندمی وجودبه را خوشبختی .۰۵

. دارند پایداری و منظم خیلی یرابطه خود ذهن با هستند قوی احساسی نظر از که افرادی

 به احساسی آگاهی این. دارد شانبدن و ذهن روی مهمی تأثیر افکارشان که دانندمی آنها

 .بگیرند یاد خود یبازدارنده افکار از دهدمی اجازه استثنایی افراد این
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 اننش واکنش آنها به نسبت و کنند تحمل را خود منفی احساسات اندگرفته یاد افراد این

 ثباع کمکم زندگی در تردید و شک مانند احساساتی کردن تحمل که دانندمی آنها. ندهند

 آنها هک کنندمی انتخاب را هاییالعملعکس و احساسات افکار، آنها. شودمی آنها رفتن بین از

 .کندمی دور ترس و شکست از و کشاندمی موفقیت سمت به را

 .کرد خلق باید را خوشبختی که دانندمی افراد این

 


