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 روش برای افزایش اعتماد به نفس 60

 

 افزایش مثل کاری هر برای روزمره زندگی در توانیدمی که است ابزاری نفس به اعتماد

 آن از هستند، مهم برایتان واقعا که کارهایی انجام و هاترس مدیریت خود، به اطمینان

 رایب و است عضله یک مثل نفس به اعتماد دانندمی افراد از کمی تعداد اما کنید، استفاده

. فتر خواهد تحلیل نبرید، کار به را آن اگر یعنی کرد، استفاده آن از همیشه باید تقویتش

 رهخب زمینه این در تا شودمی معرفی نفس به اعتماد بردن باال برای روش ۳۶ دلیل همین به

 .شوید

 

 .ببرید لذت آن از و کنید نام ثبت کالس یک در پس است، مفیدی کار یادگیری .۱

 

 اریک چه امروز بپرسید صمیمی دوستی یا همسر از بیایید، بیرون خودتان از اینکه برای .۲

 .دهید انجام برایش توانیدمی

 

 .شودمی شما در خوبی حس ایجاد باعث ورزش روانی اثرات. بروید باشگاه به .۶

 

 چطور اینکه روی خودتان، مسائل مورد در نگرانی جای به و بروید اجتماعی رویداد یک به .۴

 .کنید تمرکز کنید، کمک دیگران به توانیدمی

 

 انزندگی در چیزها این اگر. است مهم برایتان واقعا چیزهایی چه کنید مشخص دقیقا .۵

 .کنید زندگیتان وارد را آنها باید ندارند، وجود

 

 چطور هک بنویسید و کنید تهیه آیید،می کنار آنها با زندگیتان در که چیزهایی از فهرستی .۳

 .برسانید حداقل به یا کرده حذف را کدام هر توانیدمی
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 فتخارا خودتان به آن بابت و بیاورید یاد به ایدکردیه تجربه که را موفقیتی یا پیروزی یک .۷

 المتس برای بلکه نیست، خودستایی تنها نه دستاوردهایتان برای شدن قائل ارزش. کنید

 .است الزم شما

 

 عیس. نمانید آشنایان کنار در فقط یافتید، حضور اجتماعی رویداد یک در که بعد یدفعه .۸

 .آورید دست به جدیدی تجربیات تا کنید باز هاغریبه با را صحبت سر کنید

 

 یک مهمانی، یک به شدن دعوت) بودید کاری انجام از رفتن طفره حال در که بعد یدفعه .۹

 .دهید انجام را آن شده طور هر و «جهنم به» بگویید ،(دیگر چیز هر یا چالشی یپروژه

 

 .شود لبتان بر لبخندی یا درونی شادی باعث که دهید انجام کاری روز هر .۱۱

 .بردمی باال را نفس به اعتماد تان،لب روی بر لبخند ایجاد برای کار یک روزی انجام

 

 ختس خودتان به حد از بیش یا کنید شک خودتان به شوندمی باعث که را فکری الگوهای .۱۱

 پا اکنون و رفته را مسیری چنین دقیقا صمیمیتان دوست کنید تصور حاال. کنید پیدا بگیرید

 گفت؟ خواهید چه وی به. است کشیده پس

 

 .کنید دعوت بیرون به را تانعالقه مورد پسر یا دختر هستید، مجرد اگر .۱۲

 

 را ذهنتان که چیزی ۲۱ از کیند تهیه فهرستی پس کنید، تغذیه را ذهنتان باید همیشه .۱۶

 .کنید استفاده زندگیتان در آنها از حتما و داردمی نگه هوشیار و بیدار

 

 کنیدمی فکر که هاییموقعیتی در خودتان دادن قرار و مختلف نقش چند کردن بازی از .۱۴

 .بردارید دست دارند، انتظار شما از دیگران
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 را زیچی یا دباشی داشته را چیزی توانیدنمی گویید،می خودتان به که بار هر کنید سعی .۱۵

 خوب هایتانخواسته آوردن دست به برای کافی یاندازه به یا آورد نخواهید دست به

 .بگیرید را افکار این جلوی نیستید،

 

 دارد، اهمیت برایتان واقعا آنچه اساس بر. کنید اجتناب اراده بدون هایتصمیم از .۱۳

 .بگیرید سنجیده تصمیمات

 

 گوش درونیتان صدای به کردید، مقاوت چالش یا ریسک یک مقابل در که بعد یدفعه .۱۷

 ترآسان را این چیز چه» بپرسید خودتان از. باشید آن اصالح برای راهی دنبال به و دهید

 «کند؟می

 

 پس نیست، مهمی چیز اما هستند، طورهمین همه ترسید؟می رسیدن نظر به احمق از .۱۸

 .«ندارد اهمیتی: »کنید تکرار خودتان با. شود شما مانع ندهید اجازه

 

 سئولیتم حاال همین. باشید نفس به اعتماد با توانیدنمی نکنید، فکر لحظه یک برای حتی .۱۹

 را آنها است کافی. دهیدمی انجامشان نفس به اعتماد با که شماست دوش بر زیادی چیزهای

 به دونب را آنها که کنید فکر کارهایی به. شود ایجاد شما در خوبی احساس تا کنید شناسایی

 .دهیدمی انجام آنها انجام برای کافی نفس به اعتماد از سؤال آمدن وجود

 

 هایتصمیم شان،شنیدن از پس باشید آماده اما دهید، گوش تردیدهایتان و شک به .۲۱

 هچ برای باید بفهمید تا دهدمی اجازه شما به هایتانشک گاهی. بگیرید سنجیده و آگاهانه

 .کنید استفاده آنها از جلویتان به رو حرکت در توانیدمی پس باشید، آماده چیز
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 رد موقعیت یک برای مختلف هایراه از انبوهی کردیدمی احساس که کنید فکر زمانی به .۲۱

 دلیل و کردیدمی را کار این چطور. کردیدمی کار شانهمه روی بر شما و دارد وجود ذهنتان

 است؟ بوده چه داشتید، خوبی بسیار احساس اینکه

 

 ارک چه کنندمی تعیین که دارند وجود شما برای ایگذشته تاریخ قوانین زیادی تعداد .۲۲

 فکرت قوانین این. دهید انجام نباید کاری چه و دهید انجام باید کار چه نکنید، کار چه و کنید

 هایگیریتصمیم از اندزه چه تا ببینید و بریزید دور را آنها. کنندمی محدود را شما رفتار و

 .کنیدمی آزادی احساس پروایانه،بی

 

 تدس از دهید،می دست از را فرصتی یا دهیدنمی انجام نحو بهترین به را کاری وقتی آیا .۲۶

 بدتری احساس شودمی باعث چون نکنید، سرزنش را خودتان شوید؟می عصبی خودتان

 هب موقعیت از چیز چه که پرسید و باشید روراست خودتان با کامال عوض در. باشید داشته

 بعد یدفعه باخت،/برد یموازنه این اساس بر. ایدهداد دست از چیزهایی چه و آورده دست

 باشید؟ داشته متفاوتی انتخاب چه توانیدمی

 

 رفک هرگز پس. بترسید که نبود نیازی دیگر بودید، داده انجام زندگی در کار همه اگر .۲۴

 شما که است این معنای به بلکه است، بودن نفس به اعتمادبی معنای به ترسیدن که نکنید

 .هستید جدیدی مسیر کردن طی حال در

 

 کوچک را شما یا شده دلسردی باعث که دارند حضور زندگیتان در افرادی اگر .۲۵

 از هترب شما لیاقت. دارید ایشان از دیگر رفتاری انتظار که بگویید آنها به باید شمارند،می

 .است این
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 خوشگذرانی و دیگران با ارتباط ایجاد برای راحتی کار این. کنید بش و خوش همه با .۲۳

 .است

 

 .دهید بروز را واقعیتان خود بیشتر کمی شده، کنندهکسل کمی ظاهرا که ایرابطه در .۲۷

 

 طوربه تجربیات این. شوید قائل ارزش بد، چه و خوب چه خود، تجربیات یهمه برای .۲۸

 د،نداری دوستشان اینکه دلیل به فقط چیزها، بعضی کردن پنهان و هستند درست مساوی

 .شودمی تناقض و تضاد ایجاد باعث

 

 هستید، آن برای گزینه بهترین گیرید،می قرار موقعیتی در وقتی بدانید همیشه .۲۹

 .شود سخت چقدر چیز همه اینکه از نظرصرف

 

 یترکاربردی هایراه دنبال به و نشوید زندگیتان در موجود ماجراهای درگیر حد از بیش .۶۱

 .باشید آن با آمدن کنار برای

 

 

 خودتان ارزش که معناست بدین اغلب چون نباشید، دیگران لطف جبران حال در دائما .۶۱

 .گیریدمی کم دست را

 

 ،!«مهست این از بهتر الیق من» بزنید فریاد و بکوبید زمین به را پایتان خواهیدمی اگر .۶۲

 «.باشم این از بهتر توانممی من» بگویید و برداشته عقب به گامی
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 ادهآم همیشه. ایدکرده اشتباه شما که است این تأیید معنای به گاهی نفس به اعتماد .۶۶

 .دهید تغییر را خودتان ذهنیت و بپذیرید را خود اشتباه که باشید

 

 .هستند درست معموال چون کنید، اعتماد غرایزتان به .۶۴

 

 االب را نفستان به اعتماد و کنید رشد است قرار بدانید اینکه برای است راهی ترس .۶۵

 .کنید استفاده کردن، فرار نه و رفتن جلو برای آن از پس است، خوبی چیز ترس. ببرید

 

 القاتم آینده در تاننشاط و شور پر و جذاب نفس، به اعتماد با موفق، خودِ با کنید تصور .۶۳

 گفت؟ خواهد چه شما به خود این. باشید شکل آن به دقیقا دارید دوست که خودی کنید،می

 

 نفس به اعتماد با رفتار گاهی. دهید انجام خودتان باید را کارها یهمه نکنید احساس .۶۷

 .است کمک درخواست معنای به

 

 .نیدک استفاده آن از فقط کوچک، یا بزرگ فرصتی، هر. کنید استفاده فرصت یک از فردا .۶۸

 

 ودخ زمان بیشتر پس دهند،می بودن خودتان احساس شما به که باشید افرادی کنار در .۶۹

 یکسان به را ممکن زمان کمترین و کنید سپری هستند مشوقتان و حامی که افرادی با را

 .گیرندمی کم دست را شما که دهید اختصاص

 

 اقضتن بدون محیطی بردارید؛ دست زندگیتان در ناخوشایند امور با کشمکش و تقال از .۴۱

 .باشید خودتان بتوانید تا کنید ایجاد اطرافتان در
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 به که باشید اطرافتان جهان از بخشی تا دارید نیاز هم شما و نیست مستقل کس هیچ .۴۱

 شرکت آن در توانیدمی که است مهم برایتان چیزی چه. بدهد نفس به اعتماد احساس شما

 کنید؟

 

 انجام شجاعانه کاری هایتانترس و هاچالش با مواجهه در. کنید فراموش را زیان و سود .۴۲

 .دهید

 

 به دارد، اهمیت برایتان که چیزهایی در شدن برنده برای که کنید کار هاییمهارت روی .۴۶

 ببرد؟ باال را شما بردن شانس تا کنید تمرین توانیدمی چیزی چه روی. دارید نیاز آنها

 

 نتایج نفس، به اعتماد با حالت یک به بدنتان تغییر پس است، ذهن یآینه بدن .۴۴

 .داشت خواهد انگیزیشگفت

 

 یا دلسرد هستید، آن روی کردن کار حال در رسیدمی چیزی از درصد۹۱ به وقتی .۴۵

 معجزه باقیمانده درصد۱۱ در که دید خواهید و دهید ادامه تالشتان به. نشوید انگیزهبی

 .دهدمی رخ

 

 ورمجب وقت آن بردارید، کار این از دست کنید؟می مقایسه دیگران با را خودتان همچنان .۴۳

 جذاب کافی یاندازه همان به شما. ببخشید اعتبار خودتان به مقایسه، با بود نخواهید

 .هستید

 

 ایهاید یا شود اصالح باید چیزی کنیدمی فکر اگر و بگیرید باال کار محل در را سرتان .۴۷

 .بزنید را حرفتان است، جذاب نظرتان به که دارید
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. یدبردار فهمش برای تقال از دست هستید، چیزی فهم برای تالش در که است مدتی اگر .۴۸

 .کنید قبول اید،فهمیده که همانطور را آن

 

 و یستن بد بودن خجالتی اصال نیست، مشکلی هستید؟ خجالتی تازه، افراد با برخورد در .۴۹

 ودتانخ با نگیرید، سخت خودتان به حد از بیش. ندارید نفس به اعتماد که نیست معنا بدین

 بدتر انبودنت خجالتی فکر، طرز این با. هستید باید آنچه از کمتر نکنید فکر و نشوید درگیر

 .شودمی

 

 ریختهبهم اطرافتان اگر پس گذارد،می تأثیر خود از درکتان بر مستقیما شما اطراف محیط .۵۱

 و دهید اختصاص وسایلتان کردن مرتب به را روز یک است، آشغال و آت و کاغذ از پر و

 .شوید منظم

 

 

 با و کنید آماده دهید، انجام زندگیتان در دارید دوست که جالبی چیزهای از فهرستی .۵۱

 .کنید آغاز آورد،می شوق سر را شما که چیزی اولین

 

 تهوابس دیگر فردی توسط شدن تأیید یا رابطه یک در بودن به را ارزشتان یا خوشحالی .۵۲

 یدازهان به نفستان به اعتماد و روابط نتیجه در کنید، پیدا را خود ذاتی ارزش ابتدا. نکنید

 .شودمی بهتر کافی

 

 طهنق ما یهمه. کنید استفاده ضعفی نقطه هر بر غلبه برای خود قوت نقاط از توانیدمی .۵۶

 .وندشمی نفستان به اعتماد شدن کم باعث دهید، اجازه آنها به اگر فقط اما داریم، هاییضعف
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 تریبیش انرژی بندازید، تعویق به بیشتر را کارهایتان فهرست در بزرگ کار انجام چه هر .۵۴

 .کنید خالص را خودتان و دهید انجام را آن. رسدمی نظر به تربزرگ و گیردمی شما از

 

 چنین اگر است؟ بوده شما زندگی در همیشه طالیی هایمشوق و موضوعات چیزها، چه .۵۵

 .دهید تغییر را هایتاناولویت باید ندارند، وجود زندگیتان در اکنون چیزهایی

 

 زا باشید، داشته آن با بدی یرابطه اگر چون دارد، اهمیت بدنتان از شما ذهنی تصویر .۵۳

 یک در هم با تا کنید رسیدگی بدنتان به. داشت نخواهید نفس به اعتماد احساس درون

 .بگیرید قرار راستا

 

 هب که نیست مقصد ینقطه یا هدف یک. است مداوم فرآیندی بودن، نفس به اعتماد با .۵۷

 یشههم نفس به اعتماد کنید، عمل نحو بهترین به وقتی. شوید متوقف سپس و برسید آن

 .کندمی حمایت را شما

 

 گیساد به زندگیتان آمدورفت پر مسیرهای با بودن آشنا. کنید امتحان جدیدی مسیر .۵۸

 .داردمی نگه هوشیار را شما جدید راه. شود تبدیل ارتباط عدم و عالقگیبی به تواندمی

 

 «بله» نشود، ناراحت مقابل طرف اینکه خاطر به فقط و تکلیف یک انجام برای سادگی به .۵۹

 و بدهید رد جواب نیست، ممکن برایتان که هاییدرخواست به مؤدبانه توانیدمی. نگویید

 .ندارید تراشیدلیل به نیاز حتی

 

 نگاه ،هستند نفس به اعتماد با نظرتان به و هستید قائل احترام برایشان که افرادی به .۳۱

 شود،می نفس به اعتماد داشتن در تمایزشان باعث را آنچه اما نکنید، تقلید آنها از. کنید

 .بگیرید یاد و کنید شناسایی
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 نکرد دنبال برای آگاهانه هاییانتخاب و بچینید یتانکارها یهمه انجام برای ایبرنامه .۳۱

 .شودمی خودتان تقویت باعث پیشرفتتان، یمشاهده. باشید داشته برنامه این

 

 اید،هشد فلج ترس و شک از و است درونتان به تمرکزتان کل کنیدمی احساس که زمانی .۳۲

 .کنید معطوف باشید، داشته تعامل آن با توانیدمی آنچه به و بیرون به را تانتوجه

 

 زا مانع کار این شاید کنید؟می سرزنش اشتباهات یا شکست برای را خودتان همچنان .۳۶

 با ستا بهتر. کنید عبور مسیر این از تا کندنمی کمک شما به اما نشود، زندگیتان در شادی

 .باشید داشته غنی زندگی که کنید تمرین بد، یا خوب چیز هر قبول

 

 

 


