
روزه21تمرین 



سالم بهت تبریک میگم که این راه رو شروع کردی و میخوایی خود واقعیت رو زندگی کنی

روز چند تا همراه میتونه این مسیر رو برات موندگار تر کنه 21توی این 

:روز رو شروع کنی لطفا این هارو تهیه کن21قبل از اینکه تمرینهای این 

یه دفتر چه برای یادداشت کردن 

چه شکلی باشه

یادت باشه

مهم نیست

قلبی پر از دوست داشتن خودت خودکار برای نوشتن 



قبل از اینکه بخوایی تو یه لیوان که پر آب هست چایی بریزی چیکار میکنی؟

.....قطعا االن میگی خب خالیش میکنم بله کامال درسته حاال

میخوام تصور کنی که مغز تو اون لیوان آبیه که قراره توش چایی بریزیم 

برای خالی کردن لیوان و ظرف مغزمون باید فکرهایی که االن داریم رو بنویسیم  

این کار رو اگه قبل از هر کاری انجام بدی خیلی به تمرکزت کمک خواهی کرد



یه همراه دیگه که میتونه دوست خوبت باشه رو هم حتما بخر اما چون نمیخوام درگیر کامل گرایی بشی

قسمت قسمت تو این کتابچه قرار میدم اما حتما خودت بخرش تو اولین فرصت

مهم نیست کتاب چاپ چندمه 
مهم نیست مترجمش کیه فقط 

بخونش وبهش فکر کن 
و سعی کن بهش عمل کنی



خب االن میتونه دو تا اتفاق افتاده باشه

یا تو فایل آموزشی رو دیدی 
یا اینکه تو داری روز به روز پیش میایی

جفتش عالیه یعنی داری تالش میکنی 





...بریم شروع کنیم تمرینها رو 



قبل از شروع باید دیدی که تو کدوم جنبه بیشتر داری خجولی گری میکنی
این تست میتونه بهت کمک کنه

تـسـت خـجـولـی

عیت انتظاری که پس از گرفتن این تست داریم، بررسی وض
.استخجولی –اقتدار خود در نمودار 

ر اینکه بدانیم در چهار حوزه اساسی کجای این نمودار قرا
:داریم

به درستی آن 5تا 1هر جمله در مورد شما صدق می کند، از 
.جمله در مورد خودتان نمره دهید

میزان درستیبیشترین5میزان درستی و کمترین1



خودشناسی و خود دوستی

.موقعی که از من تعریف می شود، خجالت می کشم و نمی دانم چه بگویم1

.به شدت مراقبم که کاری نکنم که از من انتقاد بشود2

.اگر کسی لباسم را به ناحق مسخره کند، دیگر آن را نمی پوشم3

.خیلی وقت ها احساس می کنم که دیگران بیشتر از من از زندگی لذت می برند4

به این فکر می کنم که دیگران در مورد من چه فکری می کنند؟5

.وقتی متوجه می شوم که فرد یا گروهی به من توجه می کنند، احساس خوبی ندارم6

.وقتی به درخواست کسی نه می گویم احساس گناه به من دست می دهد7



روابط عاطفی

.ارتباط با جنس مخالف برایم کار سختی است1

.به سختی می توانم دوست پیدا کنم2

.نمی توانم با افراد ارتباط چشمی درست داشته باشم3

.نمی توانم به راحتی به دیگران لبخند بزنم4

.احساس تنهایی می کنم5

صوصا خ)نه شنیدن حالم رو خیلی بد می کنه پس سعی میکنم از دیگران 6
.کمتر درخواست کنم( عزیزانم

.هر هفته با یکی عزیزانم دعوا یا جر و بحث می کنم7



فن بیان

.فکر می کنم که صدای من اصالً خوب نیست1

.وقتی برای سخنرانی دعوت می شوم استرس می گیرم2

.موقع صحبت با برخی از افراد یا جمع، همه چیز یادم می رود3

.موقع روبرو شدن با افراد غریبه، احساس خوبی ندارم4

اگر در جمع کسی با من مخالفت کند، از نظرم کوتاه میآیم5

ظه در حین صحبت در جمع، اگر زیاد به من نگاه کنند احساس میکنم هر لح6
.ممکن است چیزی را اشتباه بگویم

ع شعر، داستان و ضرب المثلهایی که برای سخنرانی ام آماده میکنم را سری7
.فراموش می کنم



پول و مسائل مادی: مادیات
.یایمبه خاطر تعارف یا خجالت از نوشتن قرارداد و یا توافق کردن دقیق کوتاه م1
حتی اگر بخواهم، خیلی سخت می توانم در صورت لزوم از دیگران درخواست 2

.دیگران قرض کنم

.اگر در فروش یا در تاکسی بقیه پول من داده نشود اعتراض نمی کنم3
چند نفر با زرنگی من را فریب داده اند، اما برخورد جدی نکرده ام4
انت بخواهد به راحتی به او ام...(  ماشین، لباس و)هر کسی از آشناها وسیله ای5

می دهم

.در حال حاضر از چند نفر طلبکار هستم6
.در بیرون رفتن  با دوستان اکثرا من همه را حساب می کنم7



تو انجام تمرینها مهم ترین چیز اینه که تو جا نزنی و انجامش بدی 
خیلی از تمرینها قطعا خیلی آسون بنظر میادو تو باخودت  میگی 
این چه تمرینییه اما یادت نره قلعه های بزرگ زمانی فتح شد

که یه در کوچیک باز موند پس همه تمرینها 
میتونه سرنوشت ساز باشه 

هر روز چند تا تمرین باید انجام بدی تمرینها رو  من بهت تکنیک رو توضیح میدم و بعد تو باید انجامش بدی 



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

(زمان خریدن)تمرین نه گفتن  2

نعمت شخصی۳شکر گذاری از  3

اول سالم کردن و لبخند داشتن 4

تمرین روز اول



یکی از تمرینها مطالعه کتاب چهار میثاقه تمرین اول 



توضیح تمرین دوم 

.را بر زبان نیاری« بله»بگی، مراقب باش« نه»وقتی می خواهی :هنر نه گفتن

.مشکل خیلی از ما اینه که احساس می کنیم نمی  شه به سادگی به خواسته ها و انتظارات دیگرون جواب منفی داد
عجله نکنیم، احتمال این که برخالف میل مون زیر بار ( خصوصًا پاسخ مثبت)اگر سعی کنیم تو جواب دادن 

.تعهدهای مختلف بریم، خیلی کم میشه

و موقع استفاده از نه بجای بله همیشگی طبیعیه که تردید داشته باشی شروع کردن همیشه “ نه“اضافه کردن 
سخت بوده اما مهم اینه که تو تو اون موقعیتها باید تصمیم بگیری ما تو این کا مرز نداریم 

انجام ندادنه فقط عمل کن= تصمیم نگرفتن

اما عجله نکن چون کار شیطونه 



:حاال یه مثال میزنم تا بتونی موقعیت رو تصور کنی
صور کن که دوستت پشت تلفنه و ازت پول میخواد یا میخواد کاری براش انجام بدیت
اره دادش نوکرتم یا اره عشقم حتما شماره کارتت رو برام واتساپ کن: اگه قبال بود حتما میگفتی)

االن بجاش قراره اینطور جواب بدی
زنگ بزنم؟؟میشه یه چند دقیقه دیگه بهت 

و نگه داری؟؟میشه گوشی ر
عسلم بهت خبر بدم؟؟
داداش بهت می زنگم

همین حرکت و جمله های ساده باعث میشه که از روی عادت بله نگی 
:حاال برا اینکه فعال بتونی جواب تو چنته داشته باشی من برات چند مورد دیگه هم مینویسم

........بیامباهات /دادش باید یه جمع بندی کنم ببینم می تونم برات واریز کنم/عزیزم
.....بعد بهت خبر میدمحاجی چندتا چک دارم باید تاریخ هاش رو نکاه کنم/ عسلم 
آقا باید فکر کنم شب خبر بدم اوکیه؟/قشنگم
وحید جون /عزیزم 



اگه حضوری در خواست کرد چی؟؟
اینارو  بهش بگو 

یه چایی بریزم میام پیشت
رویس برم  یه زنگ بزنم میام یه س

ق یادت باشه هر تصمیمی رو که اعالم کنی اگه طبعات داشته باشه این تویی که باید مسئولیتش رو قبول کنی پس برای خودت این ح
رو قائل باش که برای تصمیم گیری زمان کافی داشته باشی 

نکته طالیی تو انجام تمرینها اینه که احساس گناه نداشته باش چون داری از حقت برای مدیریت زندگیت استفاده میکنی

اگه از پسش براومدی حتما به خودت جایزه بگیر 

اگه نشد بهش فکر کن که چی باعث شد نشه یا کجا نتونستی این حق رو بخودت بدی و دوباره اقدام کن

تو حق داری قبل از قبول هر تعهدی خوب فکر کنی 



توضیح تمرین سوم 

:مرحله اول
ت یکی از راه های ایجاد حس شکرگزاری نوشتن لیس
نعمت ها روی کاغذه که بهش لیست شکرگزاری 

اولین درجه . درجه ست۳شکرگزاری . می  گن
شکرگزاری به زبانه البته این مرحله با اینکه 
. هپایین ترین درجه شکرگزاریه اما اهمیت زیادی دار
به چون با به زبان آوردن کلمات مثبت و انرژی بخش
.  مرور زمان باور و احساسش در شما شکل می  گیره

به اونقدر باید با زبان تشکر کنید که شکرگزاری
وقتی به . صورت یک عادت در شما ایجاد شه

ودن شگرگذای عادت کنید کم کم ویژگی قدرشناس ب
اری لیست شکرگز. وارد ضمیر ناخودآگاه شما می شه

خود را نگاه کنید و برای تک تک نعمت هایی که 
نعمت نوشته اید بگویید خدایا به خاطر داشتن فالن

.از تو سپاسگزارم

(شکر گذاری)

:مرحله دوم
ند ساده یک لبخ. وقتی شکرگزاری می کنی لبخند بزن

می زنی اما همین لبخند تاثیرات مثبت جسمی و
.روانی زیادی روت می زاره

اغذه بهترین راه برای این کار نوشتن نعمت ها روی ک
نوشتن بهترین راه برای بهتر دیده شدن . 

نعمت هاییه که قبل  از این هیچ توجهی به آن ها 
و نداشتی و چه بسا که بعد از نوشتن روی کاغذ

کمی فکر در مورد اینکه خیلی ها آرزوی داشتن 
همین نعمت ها را دارن، احساس قدرشناسی 
.فوق العاده ای نسبت به آن ها پیدا خواهی کرد
ند که خیلی بی تفاوت از کنار این  نعمتهای ارزشم

گذشتی و زمان های با ارزش زندگیت رو به غصه 
.خوردن به خاطر نداشته هات گذروندی



:مرحله سوم
تشکر اگر شخصی یک لیوان آب بهت داد ازش. باید در تمام رفتارها قدرشناسیت رو نشون بدی. مرحله عملی قدرشناسیه

می بری اگر تو مسیر رفتن به محل کارت از هوای پاک لذت. کنید و به خاطر آن لیوان آب خنک که می  نوشی خدا را شکر کن
ن و خدا را اگر همکارت از وضع خراب زندگی شکایت می کنه شما به جنبه مثبتی از زندگی اشاره ک. بخاطر هوا خدا را شکر کن

ر حال خالصه در تمام اعمال و رفتارت باید نشون بدی که هر لحظه چیزهای زیادی وجود داره که شما د. به خاطر آن شکر کن
رو قدردانی از آن ها هستی و خیلی زود این رفتار درهای خیر و برکت را به زندگیت باز خواهد کرد و اونی که همیشه آرزوش

مت خودت  وقتی شکرگزار باشی دائما  روی بهترین ها تمرکز می  کنی و  بهترین ها رو به س.داشتی به سوی خودت جذب می کنی
.می  کشی



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

(قفلی زدن)تمرین نه گفتن  2

نعمت شخصی۳شکر گذاری از  3

اول سالم کردن و لبخند داشتن 4

تمرین روز دوم





توضیح تمرین دوم 

دیروز یاد گرفتیم چطور وقت بخریم امروز میخواییم یاد بگیریم چه طور نقش یه قفل قدیمی و زنگ زده رو بازی کنیم 
نهکه با هیچ کلیدی قرار نیست باز بشه و  قفلی بزنیم چون تو این معادله کسی برندست که یه راند بیشتر مبارزه ک

حاال چطور  وقتی قرار شدقفلی بزنیم باید بدونیم رو چی باید قفل بشی اون چیزی نیست به جز عبارت یا جمله ای که 
هدف تو توش هست االن باذکر مثال بهت توضیح میدم

دوستت زنگ زده و میخواد دعوتت کنه بری یه سفری اما تو میخوایی تنها باشی یا یه برنامه دیگه ای داری یا اصال دوست 
نداری با اون دوستت بری سفر خالصه اول از تمرین زمان خریدن کمک میگیری اما اون ول کن ماجرا نیست و ما تبدیل 

میشیم به قفل بزرگ

داداش دلت میخواد ازم جواب بگیری اما ممکنه تو اون تاریخ کاری داشته باشم باید برنامه هام و تقویمم / میدونم عزیزم+
رم چک کنم بعد بهت خبر میدم

خب یه روزش رو بیا-
با لبخند و خونسرد می دونم دوست داری باهاتون بیام اما ممکنه تو اون تاریخ کاری داشته باشم باید برنامه هام و +

تقویمم رم چک کنم بعد بهت خبر میدم



دوست اصرار -
تو قفلی رو خواسته +
دوست مرگ من-
تو قفلی رو خواسته+

این پروسه رو اونقدر ادامه بده تا اون مغلوب بشه 

نکات طالیی این قفل
باید حواست به احساسات طرف مقابل باشه -
سعی کن صحبتش رو خالصه کنی بهش بگی-
گول نخور که بگی بهش بگم نه و تمام نه نه نه اصال اجازه نداری مستقیم بگی نه چون اونم سعی -

میکنه تورو قانع کنه و اینجوری بازی میره از سر

تمرکز کن و استقامت داشته باش -

کنارته و داره بهت میگه فقط یه راند دیگه (یه بکسور بزرگه)تو این تمرین تصور کن محمد علی کلی 
مبارزه کن

توضیح تمرین دوم 



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نعمت شخصی۳شکر گذاری از  2

تمرین نه گفتن
(دادن پیشنهاد جایگزین)

3

4

تمرین روز سوم



بخش دوم مطالعه کتابتمرین اول روز 



ه ممکنه تبدیل بشی به بانک وصل کردن آدما و تبدیل بشه به یچون کنیتمرین دوم امروز رو باید با احتیاط استفاده 
دردسر جدید 

این تمرین میتونه بهت کمک کنه که بتونی جواب درخواستهایی که جوابت بهشون مطلقا نه نیست ولی نیازه که اون 
.درخواستها رو  اصالح کنی تا با شرایط و منافعت هماهنگ تر باشه استفاده کنی

:توجه
و از این تمرین نباید به عنوان جایگزین نه گفتن با این دلیل و بهانه که میترسی که طرف مقابلت ممکنه از نه گفتن ت

عصبانی یا ناراحت بشه استفاده کنی قرار نیست این کاور باشه

توضیح تمرین دوم 

االن باید یا این درخواست رو بپذیرم و یا آن را »: گاهی اوقات، وقتی کسی درخواستی را مطرح می کنه، ما فکر می کنیم که
«.گزینه ی سومی وجود نداره. رد کنم

پیشنهاد متقابلهارائه یاما در اغلب موارد، گزینه ی سومی هم وجود داره و آن،



مثبت پاسخ–که پیشنهاد کرده امشب با هم به سینما بروید –شاید شما نخواید به درخواست دوست تان 
مشب با یا این که ا)اما در عین حال، عالقه  داشته باشید که یکی از جمعه های پیش رو را با او بگذرانید . بدهید

(.او باشید، اما به جایی غیر از سینما بروید

سالم این جمعه چیکاره ای بریم سینما : دوستتون+
ه ؟خیلی ممنونم از اینکه دعوتم کردی این جمعه من نمیتونم بیام اما نظرت در مورد فته دیگه چی:شما-

..یا

یک بریم فالن مرسی از دعوتت اما نظرت چیه برای اینکه بیشتر باهم معاشرت کنیم بریم کافه ای یا پیکن:شما -
پارک ؟

توضیح تمرین دوم 



تمرین روز چهارم
حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نعمت شخصی۳شکر گذاری از  2

تمرین نه گفتن
(استفاده از تکنیک ساندویچ)

3

4





توضیح تمرین دوم 
نه شنیدن خیلی تلخه مثل خوردن یه داروی تلخ اما گاهی باید اون دارو رو خورد اگه بخوایی یه 

داروی تلخ رو به بچه بدی اون بچه مقاومت میکنه برای اینکه راحتتر این اتفاق بیافته معموال اون دارو رو
تلخهداروییهتوشکهخوشمزستخوراکییهتمرینیه خوراکی خوشمزه مخفی میکنن اینتو

تکنیک ساندویچ

جمله مثبت

منفینه یا جمله 

جمله مثبت



توضیح تمرین دوم 

میان دو عبارت یا خبر مثبت قرار داده و به نه گفتن یا هر خبر ناخوشایندی اون رو در برای کم کردن اثر ناخوشایند 
احمد تو دانش آموز : برای مثال می شه گفت« جمله مثبت، جمله منفی، جمله مثبت»یعنی. شخص مقابل بگید

سخت کوشی هستی، اگرچه نمره ریاضیت کمتر از سطح انتظاره، ولی در دروس فارسی و علوم نمرات عالی کسب 
مامان، تو خیلی مهربونی، اگرچه گاهی به خاطر تذکرهای زیادت : توان اینگونه بیان کردو همچنین می. کردی

.شم، ولی می دونم خیلی دوستم داریناراحت می



تمرین روز پنجم
حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نعمت شخصی۳شکر گذاری از  2

نوشتن روش های کاورینگ 3

تکنیک ساندویچ معکوس 4



تمرین اول 



.قرار دهیمپیام مثبتدورا بینپاسخ منفیاین نکته اشاره شد کهتر تمرین دیروز به 
پیشنهاد شما نمی خواهید پاسخ منفی بدهید و صرفًا می خواهید یک: اما حالت دیگری هم وجود دارد

.مطرح کنید( پاسخ مثبت اما متفاوت از خواسته ی طرف مقابل)متقابل
به این معنا که در آغاز و پایان پیام خود، نکات . در این حالت، تکنیک ساندویچ معکوس می تواند مفید باشد

مثالً چرا خواسته ات را نمی پذیرم و نیز این که چرا تحت هر شرایطی، حتی با تکرار، نخواهم )منفی را بگنجانید 
(.توانست آن خواسته را بپذیرم

ه بیشتر ببا این کار، ارزش پیشنهاد متقابل شما)سپس در میانه ی پیام، پیشنهاد متقابل خود را مطرح کنید 
.چشم خواهد آمد

چهارم توضیح تمرین 



تمرین روز ششم
حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نوشتن لیست نقاط قوت 2

تحلیل نقاط قوت و گفتن از توانايي
ها و دست اوردهامون

3

ده قانون اساسی رو دوباره بنویس 4





چهارم توضیح تمرین 

.کاری را که دیگران می خواهند و انتظار دارند یا نیاز دارند انجام دهمبایدهمیشه من•
.مراقب اطرفیانم باشم؛ مستقل از این که از من کمک خواسته باشند یا نهبایدمن•
.مبه مشکالت دیگران گوش بدهم و برای حل مشکل آن ها نهایت تالش خودم را به کار بگیربایدهمیشه من•
.احساسات هیچ کس را جریحه دار نکنممهربان و خوش برخورد باشم وباید همیشه•
.دیگران را نسبت به خودم در اولویت قرار دهمباید همیشهمن•
.به کسی که به من نیاز دارد یا خواسته ای را مطرح می کند، پاسخ منفی بدهمهیچ وقت نباید•
.هیچ کس را به هیچ شکل، نامید و مأیوس کنمهیچ وقت نباید•
.شاد و سرحال باشم هیچ نوع احساسات منفی را پیش چشم دیگران بروز ندهمهمیشه بایدمن•
.همه را از خودم خشنود و شاد کنمباید همیشهمن•
بار مشکالت و مسائل خودم را روی دوش دیگران بگذارمهیچ وقت نبایدمن•

رو از اول نباید ها بردارنو بزارنحاال قبل از باید ها یه 



تمرین روز هفتم
حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نوشتن لیست کارهای خوشایند و 
تفریحات

2

مورد برای انجام۳انتخاب  3

هفت انتظار خود را از دیگران 
بازنویسی کنید

4



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

انتظاراتی بایدهایی است که ما برای دیگران در نظر می گیریم و به بیان دیگر، حاویاین فهرست هفت گانه، شامل
:است که از دیگران داریم

.من را به خاطر کارهایی که برایشان انجام داده ام، دوست بدارند و تحسین کنندبایددیگران•
د و به خاطر زحمت زیادی که برای خشنود کردن آن ها کشیده ام، مرا دوست داشته باشنباید همیشهدیگران•

.تأیید کنند
ظر قرار مرا نفی یا نقد کنند؛ چون من همیشه کوشیده ام انتظارات و خواسته های آن ها را مد ننباید هرگزدیگران•

.داده و رعایت کنم
.ندبه خاطر برخورد و رفتار خوبی که با آن ها داشته ام، همواره با من مهربان بوده و مراقبم باشبایددیگران•
، احساسات من را جریحه دار کرده یا با منهرگز نبایدچون من همیشه با دیگران خوب و مهربان بوده ام، آن ها•

.غیرمنصفانه برخورد کنند
.من را ترک کرده یا رها کنندهرگز نبایددیگران را به خودم وابسته  کرده ام و به من نیاز دارند،حاال که•
دیگرانانجام داده ام؛ پسخشمگین شدن خودمن هر کاری توانسته ام برای اجتناب از تعارض و اختالف و•

.از من خشمگین شوندهرگز نبایدهم



تمرین روز هشتم
حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نوشتن لیست نقاط ضعف 2

تحلیل لیست و دسته بندی بر 
حسب اثر گذاری در برطرف کردن 

ضعف

3

مراقب خودتان باشید 4



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

یچ آن  قدر برای مراقبت از دیگران و تأمین خشنودی اطرافیان وقت می گذارند که هافراد مهرطلب، اغلب
.و از لحاظ فیزیکی و روانی، آسیب می بینندوقت و توانی برای خودشان باقی نمی ماند

از این ضعیف شدن ها و آسیب دیدن ها باعث می شود که در بلندمدت، دیگر نتوانند آن چنان که باید
.مراقبت کنند–حتی مهم ترین عزیزان و نزدیکان شان –اطرافیان خود 

. نظیم کنیدتفعالیت های لذت بخش برای خودتانبا تکیه بر این فرض، او پیشنهاد می کند که فهرستی از
.را که می تواند شما را خوشحال کند، بنویسیدفعالیت2۰به این صورت که حداقل

یا کمی ( باز گوش دادن به یک موسیقی یا نگاه کردن به آسمان ش)این فعالیت ها می توانند بسیار ساده 
.باشند( مثالً یک سفر تفریحی در آخر هفته)پیچیده 

را  بخشحتمًا روزی دو مورد از فعالیت های لذتپس از نوشتن این فهرست، باید خودتان را مقید کنید که
با این کار عادت خواهید کرد که عالوه بر درخواست های دیگران، به خواسته ها و نیازهای . انجام دهید

.خودتان هم توجه کنید و برای خودتان هم وقت بگذارید



تمرین روز نهم
حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

پیدا کردن یک نکته مثبت در ضعف 
های غیر قابل تغییر برای پذیرش

2

پوشيدن لباسايي كه از نظرشون 
خوب نيست يا خجالت ميكشن

3

صدای تأییدطلب درون خود را 
بشنوید و پیامش را اصالح کنید

4



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

را س ارزشمندیاحساتأییدطلب برای این که. اصلی بیماری تأییدطلبی استهسته ی اعتیاد به تأییدطلبی•
دهد که جز در این صورت، او نمی تواند به خودش این مجوز را ب. او را تأیید کنندهمهتجربه کند، نیاز دارد تا
.خود را ارزشمند بداند

رش های برای رهایی از اعتیاد به تأییدطلبی، الزم است که نگرش های ناکارآمد گذشته را تغییر داده و نگ•
:در ذهن خود تثبیت کنید–به شرح زیر –جدیدی را 

.دبرای این کار حتی تالش هم نکنی. غیرممکن است که بتوانید محبت و تأیید همه را جلب کنید•
یگران این نوعی رفتار نادرست و تقلب در جلب محبت است که خودتان را برای کسب رضایت و محبت د•

.ندوجودتان را صرف کسانی کنید که دوست شان دارید؛ نه آن ها که می خواهید دوست تان بدار.خرج کنید
.داریدجلب تأیید دیگران، مطلوب و خوشایند است؛ اما برای احساس ارزشمندی، به هیچ وجه به آن نیاز ن•
رند ها و مسائل احساسی خود، شما را دوست نداسوگیری این که بعضی انسان ها به خاطر پیش داوری ها،•

.و تأیید نمی کنند، مشکل شما نیست
.مهم ترین کسی که باید شما را تأیید کند خودتان هستید•

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/


چهارم توضیح تمرین 

:را به شرح زیر پیشنهاد می کندگفتگوی درونیآشکارسازیبرای تثبیت این نگرش ها، بریکر تمرین  
این فرد ممکن است اکنون در زندگی )فردی را انتخاب کنید که شما را دوست ندارد یا کارهای شما را تأیید نمی کند 

(.شما باشد؛ یا این که در گذشته با او روبرو شده باشید
همین که حس تان این است . قرار نیست شواهد و قرائن خیلی محکمی داشته باشید که او حس خوبی به شما ندارد

.که او شما را تأیید نمی کند و دوست ندارد کافی است
که سال ها به آن سبک زندگی )تأییدطلب  درون  خودنام او را باالی یک برگ کاغذ بنویسید و از زبان:مرحله ی اول

.حرف هایتان را بنویسید و پس از نوشتن، با صدای بلند بخوانید. با او حرف بزنید( کرده اید
این  بار به فرض این که می دانید مهرطلبی و تالش برای کسب محبت و تأیید دیگران، چقدر به شما :مرحله ی دوم

کسی که خود را قربانی مهرطلبی و جلب رضایت همه )انسان  جدیدی که می خواهید باشیدآسیب زده، از زبان
.حرف های جدید خود را خطاب به او بنویسید( نمی کند



تمرین روز دهم
حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نفر 5حسن جویی از 2

استفاده از تکنیک ساندویچ 3

تفویض کارها به دیگران 4



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

انجام داوطلبانه ی کار برای دیگران، یا اجرای تقاضاها و خواسته های افراد دیگر ما به بخش مهمی از وقت و انرژی 
.اختصاص پیدا می کند

این به خودی خود، اتفاق بدی نیست؛ به شرطی که شما هم به شکل متقابل بتوانید بعضی از کارها و فعالیت های خود را 
.به دیگران تفویض کنید

:دو بخش داردتفویض فعالیت ها به دیگران
• فعالیت هایی که می توان تفویض کردپیدا کردن

• که می شود کارها را به آن ها تفویض کردافرادیپیدا کردن
برای تفویض فعالیت ها، پیشنهاد بریکر این است که به فعالیت هایی فکر کنید که انجام آن ها را دوست ندارید و با 

.انجام شان، احساس ارزشمندی را تجربه نمی کنید
افراد مد نظرتان را هم ممکن است از میان دوستان، همکاران، همسر یا فرزندان انتخاب کنید؛ همان کسانی که شما هم 

.بخشی از انرژی و وقت خود را صرف آن ها کرده اید و در اغلب موارد، انتظار متقابلی از آن ها نداشته اید
یافتن افرادی که می توان و گام یازدهم برنامه اش را بهیافتن فعالیت های قابل واگذاریبریکر گام دهم برنامه ی خود را به

.اختصاص داده استکارها را به آن ها واگذار کرد



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

از قصد در جمع با صحبت كسی 
مخالفت كن

2

نوشتن لیست جمع هایی حال خوب
کن

3

آدم خوبی نباشید 4

تمرین روز یازدهم



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

شامل چه چیزهایی است؟ نمی توانیم به صورت دقیق آن را توصیف خوب بودن.مفهوم  بسیار مبهمی استخوب،صفت  
.کنیم

تالش برای خوب بسیاری از رفتارهای مهرطلبانه ی ما ناشی از همین.باشیمآدم خوبیدوست داریماما بسیاری از ما
.استبودن

مدام احساس می کنیم که شاید رد تقاضای یک دوست یا رعایت نکردن خوشایند یک آشنا، باعث شود که ما 
.که در ذهن مان از خود ساخته ایم،  فاصله بگیریمانسان خوبتصویراز

:تمرینی که بریکر برای رهایی از مهرطلبی در این مرحله توصیه می کند، ساده اما اثربخش است
.استفاده کنیدخوباما حق ندارید از کلمه ی.خودتان را با ده صفت توصیف کنید

.روی کاغذ بنویسید–که شما را تصویر می کنند –را ده ویژگی دیگررا از صفات خود حذف کنید وخوب بودن
.برای این کار می توانید از دوستان و نزدیکانی که شما را می شناسند، کمک بگیرید

مهم است که این فهرست را هر روز مرور کنید و در رفتارها و تصمیم گیری های خود، همواره تالش کنید بر اساس همان 
.فهرست صفات، عمل کنید

.رفتار کنید که گویی می خواهید رفتارتان، نمایش  آن صفات باشدبچنان 



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

تعریف كردن از خود 2

نوشتن لیست جمع هایی که حالتو بد میکنه 3

مقایسه ویژگی های دو تا جمع برای پیدا 

کردن نکات اصلی مضر ویا مفید اون جمع 
ها

4

تمرین روز دوازدهم



تمرین اول 



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

درخواست کردن از کسی که میدونی 
میشنوی”نه“ازش 

2

نوشتن لیست کارهایی که بهت 
(مثال پیاده روی) انگیزه میده

3

برای اندازه گیری خشم خود، متر و 
مقیاس داشته باشید

4

تمرین روز سیزدهم



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

.مه ی ما می توانیم خشم خود را تا حدی مدیریت و مهار کنیمه
اما نقطه ای وجود دارد که وقتی خشم مان از آن حد عبور می کند، دیگر کنترل هیجانات مان از اختیارمان 

.خارج می شود و به سرحد جنون و دیوانگی می رسیم
نقطه ی بحرانی ایده ی بریکر این است که اگر ما به موقع تشخیص دهیم که در حال رسیدن به

.فقط مهم است که زود متوجه بشویم و تأخیر نداشته باشیم. هستیم، می توانیم آن را کنترل کنیمخشم
:را به شرح زیر پیشنهاد می کندتنظیم یک مقیاس خشمرهایی از مهرطلبی،برای

.روی یک برگ کاغذ، اعداد یک تا ده را بنویسید
هر چه باالتر می رویم، اعداد به سطح باالتری از . عدد یک، نشان دهنده ی خفیف ترین سطح  خشم است

.خشم اشاره دارند تا نهایتًا به ده می رسیم
چون درک و تصور کلمات برای ما ساده تر از درک و تصور اعداد است، کنار هر عدد، یک کلمه بنویسید که آن 

.را توصیف کند



ی مثالً کلمه ای که برا. انتخاب کلمه ها کامالً سلیقه ای است و مهم است که برای خودتان قابل درک باشد
.سطح  هفتم خشم استفاده می کنید، پررنگ تر و شدیدتر از سطح  ششم یا پنجم باشد

خشمگین، عصبانی، در حال انفجار، آزردگی،صرفًا به عنوان چند نمونه می توانید به واژه هایی مانند
.یا مانند این ها فکر کنیدبه ستوه آمده، برانگیخته، خون جوشان

حاال برای این که به استفاده از این مقیاس عادت کنید، انواع رویدادها و خاطراتی را که قبالً شما را 
هر رویداد را در یک خط توصیف کنید و کنارش بنویسید که کدام کلمه . خشمگین کرده اند، مرور کنید

.مناسب آن رویداد است( در واقع کدام سطح از خشم)
هر چقدر رویدادهای بیشتری را بنویسید، مقیاسی که طراحی کرده اید بهتر در ذهن تان تثبیت می شود 

.و جا می افتد

چهارم توضیح تمرین 



وقتی مطمئن شدید که مقیاس   طراحی شده ی خودتان را به خوبی درک می کنید به این سوال فکر 
از کدام سطح، دیگر اختیار از دست تان خارج می شود و نمی توانید حلقه ی فزاینده ی خشم »:کنید که

.«را کنترل کنید؟
وی که سطح هفتم است، دیگر هیچ کنترلی ر« گُر گرفتن»مثالً یک نفر ممکن است بگوید من بعد از 

.خودم ندارم
(   مثالً سطح ششم)پیشنهاد بریکر این است که هرگاه در هر شرایطی، به یک سطح پایین تر از آن 

.برویداقدام های کنترل خشمرسیدید، همه چیز را متوقف کنید و به سراغ
از ترک کردن محل تا تغییر شیوه ی تنفس یا خوردن آب )همه ی ما تعدادی از این اقدام ها را بلدیم 

؛ اما اغلب موارد، زمانی به سراغ شان می رویم که به سطح  غیرقابل کنترل رسیده ایم و (یا هر کار دیگر
.آن اقدام ها هم تأثیر چندانی در مهار خشم ما ندارند

چهارم توضیح تمرین 



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نعمت شخصی3شکر گذاری از  2

مکانهای عمومی با نفر کناریت سر تو

صحبت رو باز کن

3

تمرین تنفس عمیق و کسب آرامش 4

تمرین روز چهاردهم



تمرین اول 



دهیدسه تا پنج دقیقه تمرین روزانه ی تنفس عمیق و تمرین های ریلکس شدن اختصاص 

چهارم توضیح تمرین 

برای تمرین و درک بهتر تنفس عمیق به پشت دراز بکشید•
سپس پا ها را به اندازه عرض شانه از یکدیگر باز کنید•
ستون مهره ها را صاف و در حالت طبیعی خود حفظ کنید•
دست ها را در کنار بدن و کف دست ها به سمت آسمان باشد•
شانه ها راحت و به سمت پایین باشد•
دهان بسته باشد و تالش کنید نشاط و آرامش را در چهره حفظ کنید•

پس در این قسمت برای درک بهتر فهمیدن مراحل تنفس عمیق، کف دست راست را بر روی عضالت شکم قرار دهید و س
:برای اینکار مراحل زیر را به دقت انجام دهید. با خالی کردن ریه ها نفس کشیدن عمیق را شروع کنید

(شکم پر از هوا، لحظه ای تامل)شماره انجام دهید ۴ابتدا از راه بینی دم به اندازه •
هوای ریه ها و سپس شکم را ( شماره۴همانند باال به اندازه ) حاال باید بر روی بازدم تمرکز کنید و سپس با کنترل •

تخلیه کنید
!، شکم خالی۴، ۳، 2، 1بازدم / شکم پر از هوا ۴، ۳، 2، 1دم : این روش بدین صورت انجام می شود•



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

از یک نفر ساعت بپرس 2

نعمت شخصی۳شکر گذاری از  3

کنترل شدت خشم تان را در اختیار 
بگیرید

4

تمرین روز پانزدهم



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

دو برای مدیریت خشم بایدما . باید یادآوری کنیمرا مدیریت خشمازدو بخش اصلیدر بحث کنترل خشم، ابتدا
:فعالیت زیر را بیاموزیم و تمرین کنیم

(ر می شوداین فرایند در حالت عادی، هر لحظه شتاب می گیرد و تندت)فرایند فزاینده ی تولید خشم مان را متوقف کنیم •
.سطح فعلی خشم را به تدریج کاهش دهیم•

نقش مهمی در( یا در ذهن  مان به خود می گوییم)حرف ها و تفسیرهایی که هنگام خشم بر زبان می آوریموافکار ما
.افزایش شدت خشم مان دارد



برانگیختن و فرونشاندن خشم به صورت خودخواسته•
خشم می توانید در یک مورد، خاطره ای مربوط به. دو مورد از خاطرات خشمگین شدن خود را مرور کنید و روی کاغذ بنویسید•

.را انتخاب کنیدسطح  خشم  متوسطو در مورد دیگر، خاطره ای بابسیار شدید
مهم است که عالوه بر جزئیات رویداد، از حال و هوا و . هر یک از دو خاطره را با دقت روی کاغذ بنویسید و شرح دهید•

ربان ضبه عنوان مثال، عالوه بر حرف ها و رفتار طرف مقابل، به سرعت تنفس تان،. احساسات و هیجانات تان نیز بنویسید
.نویسیدقلب تان که در سینه کامالً حس می کرده اید و حتی هوای محبوس و مرطوب اتاق که به شما حس خفگی می داده نیز ب

:اکنون دو تمرین زیر را انجام دهید

چهارم توضیح تمرین 



. ن تر کنددر بخش های مختلف روایت خود، جمالت و کلمات و توضیحاتی را اضافه کنید که شما را خشمگی:خشمانگیختن رب•
ه ممکن است بخواهید رفتار او را ب. کلمات و جمالتی که ممکن است گاهی پیش از این هم از آن ها استفاده کرده باشید

کلی روایت خود را به ش. اضافه کنید–درباره ی این که در ذهنش چه می گذرد –یا این که حدس هایی را . گذشته اش تعمیم دهید
.کامل تر کنید که وقتی آن را با صدای بلند می خوانید، واقعًا خشمگین تر شوید

را تغییر دهید کلماتشاید باید بعضی. روایت اولیه را به شکلی بازنویسی کنید که خشم شما را کاهش دهد:فرونشاندن خشم•
مله خطاب ممکن است چند ج. شاید باید حدس ها و توضیحاتی را به روایت تان اضافه کنید. و از کلمات نرم تری استفاده کنید

روایت قرار در این( یا جمالتی که باید خطاب به طرف مقابل می گفتید تا خشم و تنش گفتگو کاهش پیدا کند)به خودتان 
.دهید

چهارم توضیح تمرین 



چهارم توضیح تمرین 

یشه البته هم(. بهتر است این کار را با صدای بلند انجام دهید)بارها این دو روایت مختلف را بخوانید و مرور کنید 
:ترتیب زیر را رعایت کنید

.ابتدا کمی تکنیک های ریلکس شدن را اجرا کنید و مطمئن شوید آرام هستید
.را بخوانید و مرور کنید( داغ تر و تندتر از حالت واقعی)برانگیزاننده ی خشمدر ادامه، روایت  

.دوباره کمی تکنیک های ریلکس شدن را تمرین کنید
.را بخوانید و مرور کنید( که با جمالت و کلمات شما نرم تر شده است)آرامترسپس روایت

–دن ریلکس ش–خشمگین شدن –ریلکس شدن بروید و چند این بار فرایند  ( ریلکس کردن)دوباره به مرحله ی اول 
.را تکرار کنیدفرونشاندن خشم

ند شما را به با این کار، به تدریج می توانید مسیر  برافروخته شدن خشم خود را بشناسید و هم چنین، مسیری که می توا
.کنترل و فرونشاندن خشم هدایت کند، به این شیوه در ذهن تان تثبیت خواهد شد



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

غریبه کمک کن مثال در آسانسور رو یهبه
برای یکی که دستش پره نگه دار

2

خودت هم یکی )نفر5حسن جویی از
(نفر هستی5از اون 

3

برای ترک موقت فضای بحث و 
گفتگو آماده باشید

4

تمرین روز شانزدهم



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

گاهی اوقات با وجودی فشاری که تحمل می کنند، به خواسته ها و انتظارات دیگران پاسخ مثبت می دهند؛ چون 
.نمی خواهند فضای گفتگو به خشم و تنش کشیده شود

صاص به همین خاطر، بخش قابل توجهی از تکنیک ها و توصیه ها و برنامه ی سه هفته ای بریکر، به مدیریت خشم اخت
ای آمادگی برای ترک موقت فضاو در گام هفدهم نیز، به نکته ی دیگری درباره ی مدیریت خشم اشاره می کند و آن،. دارد

.استبحث و گفتگو
:برخی از نکات کلیدی که بریکر در این جا به آن ها اشاره می کند را با هم مرور می کنیم



چهارم توضیح تمرین 

ضا وقتی تشخیص می دهید که ف. داشته باشید و آن ها را مرور کنیدترک فضااز قبل، تعدادی جمله برای
ید که با چه باید از قبل بدان. می خواهد به سمت تنش و خشم برود، نباید تازه به دنبال جمله ی مناسب بگردید

.کلماتی می خواهید به طرف مقابل بگویید که به کمی فرصت و توقف نیاز دارید
یرید یا فردا دوباره مثالً بگویید تا یک ساعت دیگر دوباره تماس می گ. زمان برگشتن خود را به گفتگو اعالم کنید

.یا این که به اتاق خودتان می روید و یک ربع بعد برمی گردید. به دفتر او سر می زنید
ه جایی مثالً نگویید تو مرا ب. در گفتگوهای خود، طرف مقابل را محکوم نکنید و فضا را برای او باز بگذارید
.رساندی که االن دیگر نمی توانم ادامه دهم و نیاز به استراحت و توقف دارم

ه از گام های هم چنین با تجربه ای ک. زمانی که فضا را ترک می کنید، از تکنیک های ریلکس شدن استفاده کنید
ا و افکار باید حرف ه. قبل به دست آورده اید، مراقب باشید که به خودتان چه می گویید و چگونه فکر می کنید

ید، اگر تمرین های قبلی را به خوبی انجام داده باش. افکاری باشد که خشم را فرومی نشانندشما از جنس
.خودتان به اندازه ی کافی حساس خواهید بود که هیزم تازه ای به آتش خشم تان اضافه نکنید



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

خودت هم یکی )نفر5حسن جویی از
(نفر هستی5از اون 

2

از خاطرات و داستان هات یه لیست 
درست کن

3

دتمرین گفتگوی سازنده و موثر با خو 4

تمرین روز هفدهم



تمرین اول 



چهارم توضیح تمرین 

آمدوقتی حس می کنید که به زودی تعارض و اختالفی به وجود خواهد 

.ممکنه یه کم تو رو به هم بریزه، اما می تونی جمعش کنی
.اگه دیدی داره کنترل از دستت در می ره، بلدی که بحث رو به صورت موقت متوقف کنی

عوا تو هم که نمی خوای د. بحث و دعوا دو طرف می خواد؛ یه طرفه که دعوا نمیشه. محاله بحث و دعوا پیش بیاد
.کنی

.نفس عمیق بکش. انعطاف پذیری یادت نره. صلب نباش



چهارم توضیح تمرین 

می شودطرف مقابل در گفتگو با شما خشمگین وقتی

.چیزی نشده که بخوای شاکی بشی. آروم و ریلکس باش
.کنترل همه چیز در اختیار توست و تو هم می دونی داری چیکار می کنی. به اوضاع مسلط باش

.اما اگر به هم بریزی اوضاع فرق می کنه. تا وقتی آروم باشی همه چیز در کنترل توست
.د کافیههمین که مشخص شه اختالف نظر داری. قرار نیست ثابت کنی تو درست می گی و اون اشتباه می کنه



چهارم توضیح تمرین 

ُشدیدخشمگین وقتی

.یه کم تنش داری؛ نفس عمیق بکش
آره؟. قواعدش رو که یادت هست. شاید همین االن الزم باشه بحث رو متوقف کنی و صحنه رو موقتًا ترک کنی

.تو می تونی این بحث رو آروم در مسیر درست هدایت کنی. به خودت اعتماد داشته باش
ی که تو فقط داری از چیزهای. روش های زیادی برای اداره ی این گفتگو وجود داره. قرار نیست دوباره بری سراغ مهرطلبی

.حقت هست حرف می زنی و می دونی این زیاده خواهی نیست



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

خودت هم یکی )نفر5حسن جویی از
(نفر هستی5از اون 

2

نفر از آدمهایی که بیشترین ۳به 
ارتباط رو در روز داری به جای متن 

ویس بده 

3

در کنار دوستان تان باشید نه در 
خدمت شان

4

تمرین روز هجدهم



تمرین اول 



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

حسن جویی و شکر گذاری 2

ا تومترو یا اتوبوس، از افراد بخواه بلند شن ت
تو بشینی

3

4

تمرین روز نوزدهم



تمرین اول 



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

حسن جویی و شکر گذاری 2

ی پول خورد کن مثال یه تراول پنجاه
رو

3

4

تمرین روز بیستم



تمرین اول 



حست رو بنویس/ نتیجه انجام   تعداد  عنوان تمرین ردیف

میثاق۴مطالعه کتاب  1

نفر از عزیزات بگودوستشون ۵به 
(خودتم یکیشونی)داری

2

ا البته ب)با لباس راحتی یادمپایی بیرون برو
��رعایت نکات شهروندی

3

4

تمرین روز بیست و یکم


