"من ارزشمندم"

عجك تؼشیف اسصؽ دادى ثِ خَد ثِ حؼی اعالق هی ؿَد کِ ثِ ٍاػغِ آى فشد ثشای خَد ثِ ػٌَاى یک اًؼبى لذس

ٍ لیوت لبیل هی ؿَد .ایي احؼبع هغبیشت صیبدی ثب غشٍس ،خَدپؼٌذی ٍ یب ػبیش اؿکبل ػضت ًفغ کبرة یب
ؿکٌٌذُ داسد .غبلجب اسصؽ لبیل ؿذى ثشای خَد ّن هؼٌبی ػضت ًفغ ثبال دس ًظش گشفتِ هی ؿَد ثب ایٌْوِ دکتش لیضا
فبیش اػتَى هؼتمذ اػت کِ حغ خَد-اسصؿوٌذی ثیـتش اص آًکِ ثش هجٌبی ٍلبیغ ٍ دػت آٍسدّبی ثیشًٍی ثبؿذ ثِ
لضبٍت اسصؽ راتی خَد فشد تخلیق داسد .ثِ ػجبست دیگش احؼبع خَد-اسصؿوٌذی ثِ آًچِ ّؼتین ٍ ًِ کبسی

کِ هی کٌین هشتجظ اػت .دکتش کشیؼتي ًف ّوچٌیي هغشح هی کٌذ توشکض صیبد سٍی استمب ٍ حفظ ػضت ًفغ
ػجت هی ؿَد کِ فشد خَد سا ثب دیگشاى همبیؼِ کٌذ ٍ ثِ ای توشکض ثش گَّش اسصؿوٌذ دسًٍی خَد ثِ اسصیبثی
ػولکشد ثیشًٍی ٍ همبیؼِ خَد ثب دیگشاى ثپشداصدّ .وِ ایٌْب هی تَاًذ هـکل صا ثبؿذ .دکتش ًف هؼتمذ اػت
" فشٌّگ سلبثتی هب ثِ هب هی گَیذ ثبیذ ٍیظُ ٍ ثبالتش اص هیبًگیي جبهؼِ ثبؿین تب احؼبع خَثی داؿتِ ثبؿین ،اهب
ّویـِ ٍ دس ّوِ چیض ًوی تَاى ثبالتش اص هیبًگیي ثَدّ ...ویـِ کؼبًی ّؼتٌذ کِ اص هب ثشٍتوٌذتش ،جزاثتش ٍ هَفمتش
ّؼتٌذ ٍ .هب حتی ٍلتی ّوِ چیض سا ثشای حغ خَة ػضت ًفغ دس آى لحظِ عالیی هذیشیت هی کٌین ًوی تَاًین

کبهال آى سا حفظ کٌین .احؼبع خَد-اسصؿوٌذی هب هثل تَح پیٌگ پًَگ ،ثؼتِ ثِ ؿکؼتِ یب هَفمیتْبی لجلی
هبى ثبال ٍ پبییي هی ؿَد" .ثِ ػجبست یگش ایي ؿکل اص ػضت ًفغ هب سا دس یک ًضاع دایوی غشق هی کٌذ.
ثیوبسی ّبی سٍاًی ًیض هی تَاًذ اسهغبى ٍاثؼتِ کشدى احؼبع خَد-اسصؿوٌذی ثِ ؿشایظ ثیشًٍی ثبؿذ .گشچِ
ٍجَد ایي احؼبع ثشای ػالهت سٍاى ثؼیبس ضشٍسی اػت ٍ دس كَست فمذاى آى احتوبل ثشٍص افؼشدگی ثبال هی
سٍد ،اهب چٌبًچِ ثْبًِ ایجبد آى هَفمیتْب ٍ دػت آٍسدّبی ثیشًٍی ثبؿذ ثبیذ هٌتظش اختالالت ٍ ًبساحتی ّبی سٍاًی

ثَد .هغبلؼبت هختلف اص جولِ تحمیك داًـگبُ هیـیگبى ًـبى دادُ اػت داًـجَیبًی کِ احؼبع اسصؿوٌذی خَد
سا ثِ هٌبثغ ثیشًٍی (اص جولِ هَفمیت دس تحلیل ،یب تبییذ دیگشاى) ٍاثؼتِ کشدُ اًذ هیضاى ثبالتش تٌؾ خـن،
هـکالت تحلیلی ،هـبجشات دس سٍاثظ ،اختالالت خَسدى ٍ ػَء هلشف هَاد ٍ الکل سا گضاسؽ کشدُ اًذ.
هغبلؼبت دیگش هغشح هی کٌذ کِ ٍلتی فشد سٍی خَد ٍ اسصؿْبی دسًٍی اؽ توشکض هی کٌذ احؼبع ثْتشی داسد،
ٍ کوتش دسگیش ثشخی اختالالت ًظیش ػَء هلشف ٍ هـکالت خَسدى هی ؿَد.

ساّْبی استمب حغ خَد-اسصؿوٌذی ثشای افشاد هختلف هی تَاًذ ثؼیبس هٌحلش ثِ فشد ثبؿذّ .ش فشد ثب تَجِ ثِ
ؿشایظ ٍ ٍیظگی ّبی ؿخلیتی خَد هی تَاًذ اص ؿیَُ ّبی هختلفی ثشای ایجبد ٍ استمب ایي حغ دسًٍی اػفتبدُ
کٌذ .ثب ایٌْوِ هی تَاى ساّْبی هختلف سا ثِ ؿشح صیش پیـٌْبد دادٍ .اضح اػت کِ ثؼضی ساّکبسّب ثشای ثشخی

افشاد هٌبػجتش اػت ٍ ثشخی دیگش هی تَاًذ ًبکبسآهذ ثبؿذ.
 .1ثشای ّش ّفتِ ّ 7ذف کَچک دس ًظش ثگیشیذ .دس عَل صهبى هَسد ًظش تالؽ کٌیذ ثِ اّذافتبى ثشػیذ .ایي
اّذاف سا ثٌَیؼیذ ٍ کٌبس ّش کذام کِ ثِ آى دػت یبفتیذ ػالهت ثگزاسیذ.

 .2ثشای ّش هبُ یک کتبة دس ًظش ثگیشیذ ٍ تلوین ثگیشیذ دس عَل هبُ آى سا هغبلؼِ کٌیذ .عجك ًگبُ
پیـٌْبدی ًَیؼٌذُ هغبلؼِ کتبة هی تَاًذ یک هَفمیت ٍ دػتبٍسد هٌبػت ٍ دلٌـیي ثبؿذ .لزا هغبلؼِ
کتبة هی تَاًذ احؼبع خَة هَفمیت ٍ پیشٍصی ثِ هب ثذّذ .هضبف ثش ایٌکِ هغبلؼِ کتبة هب سا ثب دًیبی

جذیذی سٍثِ سٍ هی کٌذ ٍ کؼت ایي داًؾ جذیذ هی تَاًذ دس هب احؼبع خَثی ایجبد کٌذ.

ّ .3ش ؿت لجل اص خَاة چٌذ دلیمِ ثِ تبهل دسثبسُ آى سٍص ٍ سٍصّبی لجل اختلبف دّیذ .ثِ دًجبل فؼبلیتْب ٍ
دػتبٍسّبیی ثبؿیذ کِ دس ؿوب احؼبع غشٍس ٍ افتخبس ایجبد هی کٌذ .ثِ ایي هَاسد ثیٌذیـیذ ٍ آًْب سا
یبدداؿت کٌیذ.
 .4یکی اص ساّْبی استمب حغ خَد-اسصؿوٌذی ایي اػت کِ ثب دیگشاى كبدق ثبؿیذ ٍ پزیشای آًْب ٍ
ًظشاتـبى ثبؿیذ .پغ هی تَاًیذ ثِ دیگشی ثگَییذ کِ چِ لذس لذسداى حضَسؽ ّؼتیذ ٍ تب چِ حذ

ػپبػگضاس هحجتْبیؾ ّؼتیذ.
 .5جشات ًِ گفتي داؿتِ ثبؿیذ ًِ .گفتي ثِ هؼٌبی تخشیت ؿخق سٍثِ سٍیی ًیؼت .اص عشفی ایٌکِ کؼی
تَاى ًِ گفتي ًذاؿتِ ثبؿذ ّویـِ ثْتشیي ّوشاُ ثشای دیگشاى ٍ خَد ًیؼت .لزا پیـٌْبد هی ؿَد هْبستْبی
ًِ گفتي ثذٍى ٍسٍد ثِ ججِْ ًضاع ثیبهَصیذ.
 .6ػؼی کٌیذ دس ّش کبسی کِ ثِ آى هـغَلیذ تب حذ تَاًتبى ػولکشد خَثی داؿتِ ثبؿیذ .هوکي اػت ٍظیفِ
هحَلِ چٌذاى ّن هَسد ػاللِ تبى ًجبؿذ .هثال هوکي اػت هؼئَلیت تویض کشدى تَالت سا ثِ ػْذُ داؿتِ

ثبؿیذ .ثب ایٌحبل تالؽ کٌیذ ایي کبس سا تب هی تَاًیذ خَة اًجبم دّیذ .هثل کؼی کِ هـغَل فؼبلیتی اػت
کِ ثِ آى افتخبس هی کٌذ.
 .7ػشفشاص ٍ ثب افتخبس ساُ ثشٍیذ .عَسی ساُ ثشٍیذ کِ اًگبس ثبیذ جبیی ثشٍیذ کِ ثِ ؿوب احتیبج اػت .فمظ اص
ایي ػَ ثِ آى ػَ ًذٍیذ.

ّ .8ش سٍص دسثبسُ یکی اص حیغِ ّبی صًذگی ثب خَد حشف ثضًیذ.ایٌکبس هی تَاًذ دس اثتذا دؿَاس ثِ ًظش ثشػذ
ٍلی ثب توشیي هی تَاًیذ اص آى ثشای ثبال ثشدى حغ اسصؿوٌذی خَد اػتفبدُ کٌیذ.
 .9اص ؿش کؼبًی کِ حبلتبى سا خشاة هی کٌٌذ ساحت ؿَیذ .هٌظَسم ایي ًیؼت کِ آًْب سا ثکـین فمظ اص
صًذگی ػخق خَد کٌبسؿبى ثگزاسیذ.
 .10خَد سا ثجخـیذ .یبدتبى ثبؿذ لشاس ًیؼت ّوِ هب کگبهل ثبؿین ٍ ثذٍى ّیچ خغبیی صًذگی کٌین .ایي هْن
اػت کِ ثتَاًین خَد سا ثبثت کبسّبی هختلف ثخـین.

 .11گبّی آٍاص ثخَاًیذ ًِ .فمظ ثب كذای آسام ٍ دس چْبسدیَاسی خبًِ .ػؼی کٌیذ صهبًی سا ثگزاسیذ تب ثب
كذای ثلٌذ ٍ دس هکبًْبی هْی تش آٍاص ثخَاًیذ.
 .12هشالت ظبّش خَد ثبؿیذ ٍ تالؽ کٌیذ آى سا ثِ ؿکلی تشتیت دّیذ کِ دٍػت داسیذ .ثِ لجبػْبی هؼوَل
ػشکبس ،جلؼبت ،یب دیذاس ثب دٍػتبى فکش کٌیذ ٍ ػؼی کٌیذ َّؿوٌذاًِ اًتخبة سا ثشگضیٌیذ.

ّ .13ش سٍص صهبًی سا فمظ ٍ فمظ ثِ خَد اختلبف دّیذ ٍ یک کبس ٍیظُ ثشای تٌْب ؿخق خَدتبى دس ًظش
ثگیشیذ.
 .14ثِ دًجبل کؼت ٍ یبدگیش هْبستی ثبؿیذ کِ ثِ آى ػاللِ داسیذ .ثِ آى ثچؼجیذ.

 .15س ٍی ًمبط لَت خَد توشکض کٌیذ .ثؼیبس افشاد ػبدت داسًذ فمظ ًمبط ضؼف خَد سا ثجیٌٌذ ٍ ثِ ٍاػغِ
آًْب هشتجب دس خَد احؼبع هٌفی ایجبد کٌٌذ.
 .16صیش ثبساى لذم ثضًیذ .لذم صیش ثبساى ثِ ؿوب کوک هی کٌذ تب لذست تلوین گیشی ثبالتشی سا تجشثِ کٌیذ!
 .17ثِ دیگشاى ٍ گفتِ ّبیـبى گَؽ دّیذ.
 .18ثِ خَد پبداؽ دّیذ .ثِ هحض ایٌکِ هَفمیتی ثِ دػت آٍسدیذ هی تَاًیذ ثِ خَد ّذیِ دّیذ.
 .19ثشای ثبٍسّبی هشکضی خَد احتشام لبیل ثبؿیذ ًگزاسیذ کؼی آًْب سا ثـکٌذ.
 .20اص غیجت کشدى دػت ثکـیذ.
 .21سٍصًبهِ ّب ٍ اخجبس سػبًِ ّب تبثیش صیبدی دس ًگبُ هب ًؼجت ثِ خَدهبى ٍ دًیبی پیشاهَى داسد .ثشای یک
ّفتِ خَاًذى آًْب سا کٌبس ثگزاسیذ ٍ تغییش دس ًگبُ خَد تجشثِ کٌیذ.
 .22کوک کشدى ثِ دیگشاى ًمؾ هْوی دس ایجبد حغ خَة دس هب داسد .ثِ دیگشاى کوک کٌیذ ٍ اجبصُ
دّیذ ایي حغ دسًٍی صیجب اسضب ؿَد/

ّ .23ویـِّ ،ویـِ ٍ ّویـِ كبدق ثبؿیذ .اًشطی صیبدی كشف دسٍؽ گفتي ،ثِ خبعش ػپشدى آى ٍ اداهِ
دادًؾ كشف هی ؿَدٍ .لتی كبدق ثبؿیذ هی تَاًیذ اص اتالف ایي اًشطی جلَگیشی کٌیذ ٍ اًشطِ رخیشُ
ؿذُ سا ثِ فؼبلیتْبی دیگش اختلبف دّیذ.
 .24گبّی فشكت سیؼک کشدى ثِ خَد ثذّیذ .صًذگی آى لذسّب ّن کِ فکش هی کٌیذ عَالًی ًیؼتّ .ویي
حبال ثلٌذ ؿَیذ ٍ ػؼی کٌیذ صًذگی کٌیذ.

 .25کوک خَاػتي اص دیگشاى ثِ آى هؼٌبػت کِ ثشای آًْب هحتشم ٍ اسصؿوٌذ ّؼتیذ .اص ایٌکِ یبسی دیگشاى سا
ثپزیشیئ ًتشػیذ.
 .26تالؽ کٌیذ ًؼجت ثِ خَد خَؽ ثیي ثبؿیذً .گبّْبی هٌفی تبى سا ًؼجت ثِ خَد تغییش دّیذ.
 .27ثِ ًذاّبی دسًٍی تبى گَؽ دّیذ .كذایی کِ ّوَاسُ ثِ ؿوب اًتمبد هی کٌذ .ایي كذا سا احتوبال ثب ٍضَح
ثیـتشی هی ؿٌَیذ .حبال ثِ كذای دٍهی تَجِ کٌیذ کِ ثِ آساهی تـَیمتبى هی کٌذ .تَجِ خَد سا سٍی

ؿٌیذى ایي كذا هتوشکض کٌیذ.

 .28ثب تشػْبیتبى سٍثِ سٍ ؿَیذ ٍ تالؽ کٌیذ ثش آًْب غلجِ کٌیذ.
ّ .29ویـِ ٍ دس ّش ٍثالگی کِ دٍػت داسیذ ًظش ثذّیذ.
(ثشگشفتِ اص ًـشیِ "پیبم هـبٍس" دفتش هـبٍسُ ٍ ػالهت ٍصاست ػلَم ٍ هشکض هـبٍسُ داًـگبُ تْشاى .دی)95

