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 اول  فصل

 ، تمرین، تمرینتمرین

 

یک زندگی صمیمانه  به در دستیابی کهشود آغاز می یصفاتفصل اول با ذکر نیاز به تمرین 

نویسنده همچنین  شجاعت و ارتباط. دلسوزی، :ند ازاعبارت و کندمیکمک بسیار به ما 

 یک برای داشتن مانشایستگیتا از این رو ، کنیمروزانه این صفات را تمرینما باید گوید می

 کند. رشد ،هزندگی صمیمان

گذاشتن  میاندر گیری و تصمیمشود اولین قدم که منجر به یک زندگی صمیمانه می

با دیگران  طریقبه این . گذاریمکه معموال با کسی درمیان نمی ،های خودمان استداستان

که معموال کنیم  پیدا  باید کسی را  داریماحتیاج  ، وقتی به دلسوزیعالوه بر این  .شویممرتبط می

رابطه ما  داریم،نقصدهیم که به دیگران نشان می در نهایت، و هنگامی که کنداز ما حمایت می

 شد. تر خواهدکنند قویما حمایت می که ازآنهایی  دیگران وبا 

 چه کسی هستیمدر مورد اینکه    با صراحت و صادقانه  که  است  قابل مشاهدههنگامی    نیز  شجاعت  

و تجربه  (قالبیلبخند یا  و تقلب)بدون هیچ ماسک  کنیمچگونه احساس می ،کنیمصحبت می

باید نسبت به  شجاعت همچنین بدان معنی است که .کنیمرا بیان می مان از خوب و بدشخصی

وج های ناشی از  مثل م]   "موج دار  " یک اثرتواند یک شخص شجاع می پذیر باشیم.خودمان انتقاد

 .داشت  خواهد  دیگر  افراد  در را  تاثیر بیشترینمطمئنا  " تاثیر شجاعت" زیرا  کند ایجاد  [برخورد سنگ به آب 

افتد این اتفاق وقتی می   است.  برابر   انسان  دو ، رابطه ای بین  کند همانطور که نویسنده بیان می شفقت در واقع  

خودتان و  پذیرفتن  ،دلسوزی  . نکته اصلیِبگذارند  با افراد دیگر به اشتراک  دهند انسانیت را مردم تشخیص که 
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  ، کنند حد و حدود خود را مشخص ، مردم باید  بیفتد   به منظور اینکه دلسوزی اتفاق   اما  ،است  افراد دیگر همچنین  

 باشند.  رفتار و اعمال خود مسئولو درقبال  

اید  بوجود می   شوند،داده میدیده، شنیده و ارزش کنند بدون هیچ قضاوتیمیان افرادی که احساس می   ،ارتباط

داریم از لحاظ احساسی، فیزیکی، روحی  ما نیاز ،ند اهشد  تر قوی  کنند ها احساس میآن   شود.جاری می انرژی  و

هم  با آغوش باز که افتد مطمئنا زمانی اتفاق می مردم طات بین ارتبا دهیم. خود را با دیگران پیوند  ،و هوشی

 . باشند  دیگر را پذیرا 

 


