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 بپرسید خودتان از بایداعصاب خوردی  هنگام که سؤالی ۰۱

 

 ابتث دارید، شاندوست که کسانی به را خودتان باید کنید احساس است آمده پیش حالبهتا

 همسرتان یا پدر مادر، چشمبه بکنید، هم هرکار کنیدمی احساس هرازگاهی آیا کنید؟

 ثالم گویند،نمی بهتان ایکنندهدلگرم یجمله هیچ کنید، تالش هم هرچقدر گاهی! آیید؟نمی

 خودت» :گویندمی فقط یا. «کنیممی افتخار بهت! بود عالی کارت: »گویندنمی هیچوقت

 .«کنیممی افتخار بهت ما که، دونیمی

 

 خود و یدکنمی تنهایی احساس نیستید، شایسته کافییاندازهبه که کنید پیدا اعتقاد وقتی

 برای راهی دنبالبه اگر. بینیدمی تانکسان عزیزترین عشق از محروم و دیگران از جدا را

 .کندمی کمک شما به مطلب این هستید، ناامیدی هنگام در احساس این از رهایی

 

 کارا اما ساده ترفند چند با دیگران احساسات درک

 اب. آورممی یادبه را دستاوردم نخستین من. ایمچشیده را موفقیت خوشایند طعم ما یهمه

 اطرافیانم یهمه بودم، شده دمخور معروف افراد و شدهشناخته هایروزنامه و هامجله

 از بیشتر دیگران انگار چرا که بودم متعجب من و بودند زدههیجان من پیشرفت خاطربه

 ایمهتالش و موفقیت دارم شدم متوجه مدتی از پس. کنندمی افتخار موفقیت این به خودم

 خوب بقیه یاندازهبه من: »کردممی فکر طوراین خودم با درواقع. برممی سؤال زیر را

 «.سمبر بقیه پای به تا مونده خیلی هنوز. آدبرمی کردم من که کاری یعهده از هرکس. نیستم

 

. آهان: »بود این شانواکنش گذاشتم، میان در مادرم و پدر با را دستاوردهایم خبر وقتی

 را امنگرانی ترینبزرگ عزیزانم: کردم سرخوردگی احساس من «چطوره؟ وهواآب اونجا حاال

 خیلی .عالیه» مانند ایساده تشویق یشایسته که کردممی چه باید دیگر. بودند کرده تأیید

  مخود با سپس. بودم شده ناامید و اندوهگین خشمگین، زمانهم باشم؟ «خوشحالیم برات
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 اشتهد احساساتم و آینده ها،موفقیت بر تأثیری چنین دیگران بدهم اجازه باید چرا کردم فکر

 .باشند

 

 لحاص. کردم بررسی ترعمیق سپس. است داده رخ آنچه یدرباره اندیشیدن به کردم شروع

 .خوانیدمی ادامه در را هابررسی این

 

 هستم؟ «من» موضوع واقعا آیا .۱

 یا بگویند هرچه و کنیممی شخصی را چیزهمه شویم،می آزرده دیگران با مواجه در وقتی

 یخیل داریم، شاندوست عمیقا که کسانی نظر میان،دراین. گیریممی خودمانبه را نگویند

 هک کنیم فراموش نباید. باشیم داشته رویکردی چنین نباید اما. است ارزشمند مانبرای

 .شودنمی مربوط ما به مسئله هم همیشه

 

 کمبودهایم؟ بر یا کنممی تمرکز هایمداشته بر آیا .۲

 کنید تمرکز هایتان داشته بر ناامیدی بر غلبه برای

 

 از که است این کنند،نمی نثارتان را موردانتظارتان عشق دیگران، که دالیلی ترینمهم از

 نهاآ واکنش این شاید کنند،می را شانتالش آنها شاید. اندنکرده دریافت عشقی شما طرف

 خُب،. است شانعشق دادننشان برای آنها روش نویدبخش، جمالت نکردنبیان و

 .است همین حقیقت ولی است، غریبعجیب
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 .شودمی تمام تانآینده قیمتبه کنید، کرف گذشته به زیاد اگر

 جیکس توماس

 

 و است وقت اتالف آنها موفقیت تحسین و افراد تشویق که اندآموخته طوراین آنها شاید

 ند،کنمی انتخاب شانعشق دادننشان برای آنها که عملی. است زدنحرف از ترمهم کردنعمل

 هنداشت انتظار بنابراین. است عشق ابراز یدرباره شما، نه و خودشان هایآموخته یپایهبر

 .کنند رفتار شما قواعد مطابق آنها باشید

 

 نکنم؟ عشق ابراز خودم به خودم چرا .۳

 عشق خودتانبه قیدوشرطبی و کنید آغاز را معنوی سفری باید بیشتر عشقِ جذب برای

 دنورزیعشق که است این خاطربه اید،نکرده حسش تاکنون اگر است؛ انتخاب عشق. بورزید

 دونب وقتی. کندمی یکرنگ را هاانسان که است درمانگر نیرویی عشق. ایدنکرده انتخاب را

 .آوردمی ارمغانبه آزادی عشق باشید، داشته دوست را کسی چشمداشت،

 

 بتوانم اینکهبرای بگویم، صادقانه و مادرم، و پدر عشق درک برای من زمان آن در

 یشترب است؟ عشقی جورچه این خب. کنند تأییدم آنها داشتم نیاز باشم، داشته شاندوست

 .است معامله شبیه

 

 کرد؟ خواهم شروع را خودم به ورزیدنعشق کِی .۴

 باشید داشته دوست را خودتان ناامید بر غلبه برای
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 تانالشت تمام. کنیدنمی نبودنشایسته احساس دیگر خودتان، قیدوشرطبی داشتندوست با

 تالش کافییاندازهبه کنیدمی احساس کههنگامی حتی. بکنید هدف به رسیدن برای را

 رید،بمی لذت هدف به دستیابی مسیر در کارتان از و هستید راضی خودتان از اگر اید،نکرده

 .کنیدمی تالش خوب دارید که بدانید پس

 

 باشید دیگران عاشق توانیدنمی نباشید، خودتان عاشق اگر

 تاتارنکووا کارولینا

 در شهر از بیرون و هنگامشب کنید تصور آینده روز ۲۱ طی: کنممی تاندعوت چالشی به

 تیح توانیدنمی که است تاریک چنان. هستید شب انگیزشگفت تاریکی از بردنلذت حال

 شانعاشق که را تانهایویژگی از مورد ۳ بخشی،آرامش وضعیت چنین در. ببینید را خودتان

 .کنیدمی تکامل و قدرت احساس بیشتر بشوید، ترعمیق هرچه. کنید یادداشت هستید،

 

 کند؟می دورم آنها از یا کندمی ترنزدیک هایمخواسته به مرا کار این آیا .۵

 بردنسؤالزیر با. کنیدمی را کار همین هم شما. کنممی پیروی احساساتم و قلبم از من

 به دارید اصرار چرا کنم؟می خراب را خودم چرا. کنممی خیانت احساساتم به هایمموفقیت

 گراندی از منظور هستید؟ داشتندوست و شدنداشتهدوست یشایسته کنید ثابت دیگران

 .کنیدنمی دریافت آنها از را دواین اما هستید شانعشق و توجه خواهان که هستند کسانی

 

 راستیبه باشد، هرچه پاسخ، کنیممی فراموش که شویممی «چرا» این درگیر قدرآن ما چرا؟

 .ماست یمسئله ندرتبه «چرا». ندارد اهمیتی
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 کند؟می تحریک مرا چیز چه .۶

 هستید مسیر این در چرا که کنید فکر این به ناامیدی بر غلبه برای

 

. کنیدمین رهایی احساس هرگز باشید، دیگران توسط تانموفقیت تأیید دنبالبه پیوسته اگر

 دگیسابه دیگران چون کنید، ارضا را تاناشتیاق و شور و باشید خالق توانیدنمی وقتهیچ

 نای به شدید، تردید دچار تانموفقیت یدرباره هربار. کنندمی منحرف مسیرتان از را شما

 .ایدگرفته قرار ایحرفه یا رابطه وکار،کسب چنین مسیر در چرا که کنید فکر

 

 هستم؟ آن دنبالبه بیهوده شاید .۷

 زیچی و رساندنمی جایی به را شما اید،نکرده دریافت که عشقی حسرت در زندگی کردنتلف

 مانع قطف باشید، داشته توانیدنمی آنچه بر تمرکز. آوردنمی باربه خودبهترحم و سرخودگی جز

 .تراشدمی

 

 .کندمی تغییر هم کنیدمی نگاهش آنچه دهید، تغییر را تاننگاه اگر

 دایر وین –

 خوشحال باید که طورآن تان،هایموفقیت خاطربه هرگز که- تانوالدین یخاطره یادآوری با

 توجه اقتلی و نیستم شایسته» که را محدودکننده باور این -نکردند تشویق را شما و نشدند

 .کنیدمی تقویت «ندارم را دیگران
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 کنم؟می زندگی یا گذرانممی روزگار آیا .۸

 از کنید وادار را دیگران توانیدنمی است داده نشان دیگران راهنمایی و مشاوره یتجربه

 برای که هاییدیدگاه داریم، را خودمان هایدیدگاه ما یهمه. کنند نگاه شما دید یزاویه

 وانیدتنمی و نیست شما دست در هاآدم اختیار که بپذیرید. اندقبولقابل و معتبر خودشان

 رداجریحه زندگی طول در ما از بسیاری احساسات. دهید تغییر کردنخواهش با را آنها رفتار

 شانتکامل و بردنلذت مانع شاناحساسی هایزخم دهندنمی اجازه برخی اما است، شده

 .شودنمی خوب هرگز که روندمی وَر زخم جای با قدرآن برخی درمقابل،. بشود

 

 .شماست با انتخاب همیشه! باشید؟ خودتان انگیزش یمایه یا بسوزانید دل خودتان برای خواهیدمی

 دایر وین –

 شاید. بخورد خوره مثل را تانروح شان،عشق از محرومیت و دیگران زدنپس ندهید اجازه

 جازها که شماست اشتباه اما شوند،می مرتکب آنها که باشد اشتباهی شما نداشتندوست

 .بدهد شکل را تانهویت مسئله این بدهید

 

 بکشم؟ دست آن از توانممی آیا .۹

 نشوید گذشته درگیر و ببخشید ناامید بر غلبه برای

 

 شاید اما. باشد هولناک است ممکن «نیستم خوب کافییاندازهبه» که فکر این رهاکردنِ

 انیکس نبخشیدنِ کنید گمان شاید. دهید ادامه تانزندگی به و ببخشید که باشد آن وقت

 .نیست طوراین اما کند،می محافظت شما از نداشتند، تاندوست بایدوشاید طورکهآن که
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 تانهایهداشت کنید، فکر تانهاینداشته به پیوسته اگر. آوریدمی دستبه ربیشت باشید، تانهایداشته قدردان اگر

 .بود نخواهند کافی هرگز

 وینفری اپرا –

 دیگران دارید باور تنهانه: کندمی مسموم را تانروح و زندگی شور نبخشیدن، درواقع

 جز به کسهیچ. اندکرده نابود هم را تانآینده تانگمانبه بلکه اند،کرده نابود را تانگذشته

 .بگیرد شما از را آینده تواندنمی خودتان

 

 است؟ بخشیدن زمان اکنون آیا .۱۱

 گیردر را خودتان ذهن فقط زیرا نیست، بیش توهمی است، اقتدار ینشانه نبخشیدن اینکه

 منزوی و تنها را خود کهدرحالی. شودنمی متوجه اصال تانمقابل طرف کهدرحالی کند،می

 را انتتنهایی این و هستید، دیگران عشق یشایسته کنید ثابت کنیدمی تالش اید،کرده

 ار،ک این جایبه پس. دارند نیاز خوراک به ترشدنبزرگ برای مشکالت. کندمی هم بیشتر

 بهتری انسان به کنندمی کمک شما به که کسانی هستند، تانپشتیبان که کنید پیدا را کسانی

 .شوید تبدیل

 

 .شودمی روحی زخمی به تبدیل تدریجبه بخشش، به توجهیبی و نبخشیدن

 جیکس توماس –

 اگر: »کنید تکرار را هاجمله این آیید،نمی تانعزیزان چشمبه کردید احساس که بعد یدفعه

 و پایداری جسارت، انرژی، بکنم، هایمنداشته و گذشته با کلنجاررفتن صرف را امانرژی

 «.داشت نخواهم آینده بر تمرکز برای را الزم شجاعت

 

 کنید؟ فکر اشدرباره خواهیدمی. کنید گریه کنید؟ گریه خواهیدمی. …کنید رهایش پس

 .کنند سرکوب را تاناشتیاق و هاموفقیت دیگران ندهید اجازه هرگز هرگز، اما. کنید فکر
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