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نیستید.   تانزندگی موجود در  ما بهتر و بدتر از افرادِش  ،از شرایطی که در آن هستید نظر صرف         •

قرار  تانداردهایتان تر از اس گوید که پایین شما خودتان هستید، حتی زمانی که احساستان به شما می

 توانید شخص دیگری به جز خودتان باشید.است که شما نمی   این خاطر به ، امرو این  دارید 

یر، این است که به  مان هستیم یا ختراز با خود عالیبهترین راه برای درک این که آیا ما هم         •

 اید؟مان توجه کنیم. شما چگونه تربیت شدهشیوۀ تربیتی 

ما غالب  بر  معموالً بی اختیار،  های بنیادیِ آن ایم که باورها و ارزش هایی بزرگ شدهما در خانواده        •

 پردازند.می مان به جدال و باورها با خودِ عالی ها ارزش اند و گاهی اوقات این شده

است که به ما زندگی بخشید و آن زن مادرمان   مان با زنی رَحِم ، عامل شروع مهمترین رابطۀ       •

 است.

به روند بزرگ شدنتان، از دورانِ کودکی تا بزرگسالی نگاهی بیاندازید؛ در کدام یک از مراحل آن        •

کنید؟ آیا خانواده یا دوستانتان تا به حال به   تان ارتباط برقراراند که با خودِ عالی به شما آموزش داده 

 اند؟ در مدرسه چطور؟ شما دربارۀ آن چیزی گفته 

شویم و سپس اتفاقات اطرافمان با شخصیتِ حقیقیِ خود آشنا می زندگی های طولِ تجربه  درما       •

که مناسب    دهد. باورهای اجتماعیِ بسیاری وجود دارند مان رخ می در زندگیمتناسب با این شخصیت  

ف وقتی  مان در راستای اثبات آن باورها، تنها در حال اتالزندگی ِما نیستند. با اختصاص دادن انرژی 

 مان صرف شود. ِ عالی  هستیم که باید برای شناخت خودِ 



که در ذهنمان جریان دارد.  بازتابی از افکاری است  ،گیردتمامِ آنچه در دنیای اطرافمان شکل می       •

ا برای کنترل افکارتان به شما اجازه خواهد داد اتفاقاتی را رقم بزنید که مطابق میلتان  شم توانایی

 باشد.

احساساتتان ها و ا را بنویسید، طوری که شامل ویژگی هتان را شناسایی کرده و آنبهترین صفات      •

 تان را بشناسید.شود شما خودِ عالی ین کار باعث می ا نیز بشود. انجام

و مانع رشد و تبدیل شدنتان به گذارد  تان تأثیر منفی می با تمام افکار و احساساتی که در زندگی        •

را رها کرده و یا   هااید، مقابله کنید و برای همیشه آنکه برای آن ساخته شدهشود می شخصی 

 های مثبت را جایگزین آنها کنید. ویژگی 

 مان است.عالی  های شناخت خودِترین راه اری یکی از ضروریشکرگز       •

شامل: خانواده، کار،  ، شودکه باعث شکرگذاری شما می  توانید لیستی از همۀ آن چیزهایی می       •

 دوستان، مذهب، تحصیالت و ...، تهیه کنید. 

کند، برای جلوگیری از تأثیرات آن در  عمل می عالی  در تناقض با خودِ چون خودِ ضِد عالی       •

 مان باید آن را تشخیص داده و بشناسیم. زندگیِ 

 


