 ۱۰ﻋﺎدت روزاﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۴
ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺘﻦ ﺧﻨﺪه ای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ً
 ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﻣﺎ راه ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
در اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۱ﻣﺮاﻗﺒﻪ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ
ﻣﺜﻼ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ً
ﺑﺪﻧﻤﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺣﺲ زﻣﺎﻧﯽ در وﺟﻮد ﻣﺎ رﺳﻮخ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻐﺰ ،ﯾﮏ ﻗﺪم اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ  ۱۰ﯾﺎ ۲۰
دﻗﯿﻘﻪ در روز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

 -۲داﺧﻞ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﻮرد زﻣﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت
وزن زﯾﺎدی دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺬت رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ در ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن داﺧﻞ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺴﺖ .اداره ی اﻣﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ،و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﭘﯿﮑﺎن ﺗﻮﺟﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

 -۳ﻫﺮ روز ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ای ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻫﺮ روز  ۶۰دﻗﯿﻘﻪ در
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻋﺎدی
ً
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ زﻣﺎن و ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،در ﺳﺎل

 ۲۴ﮐﺘﺎب را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻋﺎدت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻪ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ.

 -۴درس ﺑﺪﻫﯿﺪ

اﮔﺮ در ﺣﻮزه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﺺ دارﯾﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دادن اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود .اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ از ﺳﺨﻨﻮری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻮم ،و ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ در دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 -۵ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺑﻼگ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد آدرس ﯾﻮ آر ال آن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ی داﻣﻨﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎر ﺳﺎده ای اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را

دارﯾﺪ ،ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺑﻼگ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -۶ورزش ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﯿﺪ و

ورزش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ روی اﻧﺪام ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻋﻘﺐ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ورزش ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﻋﻀﻼت اﺻﻠﯽ

ﺑﺪﻧﺘﺎن ،ﺣﺎﻟﺖ آن و ﻃﺮز راه رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺪن ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ،ورزش ﮐﻨﯿﺪ و آب ﻓﺮاوان ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روی ﻟﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﺪ ،ورزش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺎﯾﻮ »ورزش ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن و ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ«.

 -۷ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﺳﻼﻣﺖ روان ﻫﺎروارد ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺧﻮاب آرام ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاب دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Sleep Cycleاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ِﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮاب ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در
ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﭼﺮﺧﻪ ی ﺧﻮاب ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮔﻮﺷﻨﻮاز ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاب ﺑﻬﺘﺮ ،ذﻫﻦ آﻣﺎده
ﺗﺮ ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﺑﻬﺘﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

 -۸ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﯾﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار و ﻓﺠﺎﯾﻊ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روح ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺧﻮدﺗﺎن.

 -۹رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دروﻧﮕﺮا ﻫﺎ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻣﺨﻮر ﺷﺪن
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻟﺰوﻣﺎً ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﻀﻮری ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﺮم ﻧﯿﺎز ﻫﺎی آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را در زﻣﺮه ی ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﻼﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺗﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ روی
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ در ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد.

 -۱۰ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ
دروﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺷﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ داﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ درس ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

اﻏﻠﺐ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ی اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﭘﺮ از آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ و

ﭘﺎﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ
اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

ﺧﻮد ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

