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 چیز را به یک انسان آموزش دهیدتوانید همهشما نمی

 توانید به وی کمک کنید آن را در درون خویش کشف کند.شما فقط می

 گالیلئو گالیله
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 بخشی از کتاب کوچینگ زندگی برای توسعه فردی و شغلی
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 توانید اعتماد به نفس نداشته باشید؟ چگونه می

-شما عینکِ مارک ورسای، بلوزِ تامی هیلفیگِر و شلوار کِلوین کالین و کفش

 پوشید. االن برو آنجا و فقط خودت باش.های ورزشی مایکل جُردن می

 در این بخش: 

! نیازمند سوال قوی برای متمرکز الهام بخشی فوری برای دوستی خودتان

ی ایجاد تعادل هستید؟ مشتاق این باشید اقِ فعالیت روزانهشدن است؟ مشت

یاد توانید قرار بگیرید؟ زی انگیزه برای رشد خودتان کجا میکه برای توسعه

 نگردید، این فصل برای شماست.
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 32فصل 

 زندگی برای خودتان ی کوچینگعقیده 01

 

 در این فصل: 

 بپردازید.های منحصر به فرد خودتان به درک ویژگی 

 .به درک تدبیر و کاردانی خودتان بپردازید 

 آزادی عملکرد خودتان را بپذیرید 

 

 

افتد آن چیزی است که واقعاً به آن اعتقاد دارید، این اعتقاد چیزی که همیشه اتفاق می

 سازد.چیزی است که این اتفاق را می

 فرانک لیود رایت

کنند تا رو به جلو پیش بروید و می عقایدی که در مورد خودتان دارید به شما کمک

توانید نگه دارید و یا ای که در مورد خودتان دارید را میتحمل داشته باشید. هر عقیده

دهد تا بتوانید از آن حقیقت در مورد خودتان می 01طرد کنید. این فصل به شما 

 "بل هستمتن من"استفاده کنید و آن را با عقاید قدیمی که کمک کننده نیستند، مانند: 

را در مورد اینکه چگونه  5، جایگزین کنید. فصل "شوممن در هیچ چیزی موفق نمی"و 

 تواند به صورت موثر بر عقاید شما تأثیرگذار باشد، بخوانید.کوچینگمی
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در ابتدا، ممکن است که استفاده از این عقاید در مورد خودتان را سخت ببینید، اما 

 شما، پشتکار داشته باشید.برای درست بودن آنها برای 

 شما منحصر به فرد هستید

آنچه قبل از ما و در پشت ما بوده، موضوعات کوچکی در مقایسه با آنچه که پیش روی 

کنیم، معجزه اتفاق باشد، است. و هر وقت آنچه در درون ماست را وارد جهان میما می

 هنری دیوید تورئو افتد.می

اشته باشید، هیچ کس در جهان مانند شما نیست. حتی اگر شما دوقوی همسان هم د

هیچ کسی مانند شما نیست و یا نخواهد بود. این به این معنی نیست که شما نسبت 

 تواند تر هستید، به این معنی است که هیچ کس نمیبه هر فرد دیگری خاص

ایی سی شما را بفهمد مگر اینکه شما آن را درک کنید. شروع کردن به شناوجود بالقوه

آنچه که منحصر به فرد شماست، هرگز زیاد دیر نیست. تاریخ پر از کسانی است که 

این را هیچ وقت برای خودشان کشف نکردند تا اینکه مانند مادر بزرگ موسی دیر به 

سالگی رسید و برای  55آن رسیدند، او نقاشی را شروع نکرده بود تا اینکه به سن 

سالگی برگزار کرد. و یا  01گاهش را در نیویورک در کارش بعد از اینکه اولین نمایش

سالگی بود، اولین رمانش را چاپ کرد، به طرف  51نویسنده، مِری ویسلی که وقتی در 

ی نشان امپراتوری بریتانیا برای سهمی که بار بیشتر پیش رفت و جایزه 01نوشتن تا 

 در ادبیات داشت را دریافت کرد.

یا شانس نیست، بلکه بزرگ بودن، اغلب به سادگی بودنِ بزرگ بودن به معنی شهرت و 

توانید باشید، یک مدلِ نقش آرام در چگونگی زندگی کردنِ زندگی بهترین کسی که می

الهام بگیرید که منحصر به فرد بودن را با عمق بیشتر  4شوید. از فصل خودتان می

 کند.اکتشاف می
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 ست.ی نقاشی برای کوچینگ اکل زندگی شما پرده

توانید همزمان همه چیز را داشته باشید و همه چیز را به ام که شما نمیمن یاد گرفته

 خوبی انجام دهید.

 اُپرا وینفری

 تواند بهتر شود، اگرزندگی من می"اید که: چند بار از مردم چیزی مانند این را شنیده

ن بیشتر به م آن شغل را به دست بیاورم... یا شریک زندگی پیدا کنم.... تعطیالت

نتایجی  روید، اغلبپیشنهاد شود.... یا....یا....یا؟ وقتی به این طفره رفتنِ ناپیدا پیش می

ورد آکنید که انتظار نداشتید. کار کردن، استرس بی نهایت برای شما میرا تجربه می

ا شم گذارد. یاگذراندید، تأثیر میو بر زمان خوشگذرانی شما که با فرد مهم دیگری می

کنید که زندگی مجردی که به آن کنید و کشف میشریک زندگی خودتان را پیدا می

کردید. شاید در مورد ها فکر میعادت داشتید و فقط خودتان بودید که به این چیز

رسد شما همیشه با طفره رفتن، شاد و این به خودتان غلبه کنید، زیرا به نظر می

 شوید.خوشحال نمی

رسید که کارکرد تعادل، تابعی از زنده بودن است. ه این پذیرش میب از طریق کوچینگ

شناسید که برای زندگی بهتر به آنها نیاز دارید، لذت شما )رسیدن ای را میسه مولفه

کنند(، یافتنِ معنی )چیزی که به هایی که در شما احساس لذت و شادی میبه چیز

-های آشفتهاد آرامش در اغلب فراینددهد( و ایجاد تعادل )ایجشما هدف در زندگی می

ی های خاصای که شما آنجا داشتید(. بنابراین، همچنین رسیدن به کوچینگدر بخش

از زندگی، در فکر نسبتاً نرمال است، فقط وقتی که شما کل زندگی خودتان را وارد 

 تواند جادوی خودش را انجام دهد.می کنید، کوچینگمحاسبه می

ی کلیدی دارد و متناسب با زندگی شما، شما را د این سه مولفهبیشتر در مور 0فصل 

 کند.جهت دهی می
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 شما طرح کلی خودتان را داشته باشید

 یوقتی شما مسیر خودتان را کشف کردید، آن را خواهید شناخت، زیرا شما اتفاقاً همه

 جنی جلیس انرژی و تخیلی را که تا االن نیاز نداشتید را خواهید داشت.

 ممکن است فکر کردن در مورد هر چیز دیگری در طرح کلی در طول کوچینگشما 

تواند باعث تعجب شما شود. را عجیب، غریب ببینید، اما افتادن در این تَله اغلب می

کنید که شما باید دهید چون شریک زندگی شما فکر میشما کاهش وزن را انجام می

اید چون آن شده ی اجرایی کوچینگحوزهاین کار را انجام دهید؟ آیا شما داوطلبِ 

کنید که سیگار کشیدن را باید ترک کنید مطلوب رئیس شماست؟ آیا شما فکر می

خواهید نتایج خوبی کنند؟ آیا شما حتی میچون دوستان شما در مورد آن شکایت می

 را که مطلوب کوچ خودتان است را به دست بیاورید؟ 

گیزشی قوی برای تغییر هستند و آنها ممکن است در ها، عوامل انی این موقعیتهمه

ما با آنچه که ش جعبه ابزار عملکردی از زمانی به زمان دیگر داشته باشند. اما کوچینگ

-شود. شما نمیخواهانِ افزایش و یا کاهش آن در زندگی خودتان هستید، شروع می

ر، ی اصلی تغییدهتوانید به صورت مطمئن در مورد تغییر نزدیک شوید، اگر جهت دهن

 یکنند. با عالقهها شروع به ظهور میطرح کلی کسی دیگر است و دیر یا زود، شکاف

اصلی خودتان شروع کنید و سپس دالیل خوب برای تغییر کردن را به آن اضافه کنید 

 و واقعاً استراتژی قوی را برای موفقیت پیدا خواهید کرد.

 آیا شما کاردان هستید؟ 

ی زندگی یک تجربه است و هر های خودتان نباشید. همهل نسبت به کارترسو و بی می

 راف والدو امرسون چه تجربیات بیشتری را بسازید، بهتر است.

خواستید به دست بیاورید، چقدر به یاد بیاورید که در کودکی در مورد آنچه که می

ی جدی، خالقیت و تخیل، های موفقیت از قبیلِ عزم و ارادهی مولفهخوب بودید؟ همه
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های کیفی بسیار قوی و حتی انعطاف پذیری برای تغییر رویه در صورت نیاز، دیدگاه

ی اینها تا بیدار ماندن تا دیر وقت و یا تضمینِ ی تعجب به موقع را داشتید و همهمولفه

               ، وقتی که شما واقعاً چیزی را     یافت. دنیای بزرگساالنگرفتنِ بستنی ادامه می

 خواستید، هیچ تناسبی با شما نداشت.می 

خواهید به قشقرق ی این منابع و حتی بیشترِ آنها در درون شما وجود دارند. و نمیهمه

ند توامی کوچینگ !خواهید، پناه ببریدبه پا کردن  در خیابان برای آن چیزی که می

ی عمل ورند را بیرون بیاورد، آمادهخی منابعی را که در اتاق زیز شیروانی خاک میهمه

 های بیشتری دارید. ها، نیاز به روشی زمانباش. برای کاردان بودن در همه

 های کاردان بودن خودتان، بررسی کنید.را برای نشانه 0فصل 

 شما توانایی و ظرفیت نتایج عالی را دارید.

 من وینسنت پیِلنُر . افکار خودتان را تغییر دهید تا جهان را تغییر دهید

 اید؟توانستید انجام دهید، متعجب کردهآیا شما تا به حال خودتان را با آنچه که می

عی اید و یا ترفیشاید شما آزمونی را در موضوعی گذرانده باشید که واقعاً درگیر آن بوده

ی تناسب اندامی را اید. شاید شما برنامهرا در رقابتی سفت و سخت به دست آورده

دقیقه در کی زمان بدوید،  01توانید اید که میهفته دریافته 01اید و بعد از کرده شروع

ای برای رسیدن به ثانیه 01بیشترین مدیریتی که شما کرده بودید، دویدن با سرعت 

اتوبوس بود. یا شاید شما بر ترس صحبت کردن به صورت ایستاده برای نمایش در یک 

 اید. ین سخنرانی یک نفر غلبه کردهپذیرایی عروسی و انتقالِ بهتر

کنید، چقدر خوب است، اغلب، جدای از اینکه هدف نهایی که با احساس شما ایجاد می

دهید که بیشترین تمام مدت های خودتان را هُل میبه سادگی احساسی که شما مرز

 هبرای مهار انرژی آن لحظات، در جایی که شما ب کردید اهداف کوچینگبه آن فکر می

رسید، بنابراین شما به صورت مداوم از دستیابی نشانِ خودتان از نتایجِ مورد انتظار می
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توانید تصور کنید برای خودتان داشته باشید، لذت به چیزی بیشتر از آنچه که شما می

 بسیار مهم است و نه چیز دیگری. "نتایجِ عظیم"برید. تعریف شما از می

 های مناسب برای خودتان بپردازید.لتوانید به گسترش راه حشما می

باشد، نکته در اینجا، شوند، آسان میها وقتی که آنها کشف میی حقیقتدرکِ همه

 گالیلیا گالیلی کشف کردن آنهاست.

توان اندکی به آن معتقد شد. وقتی افراد به کوچینگ این حقیقتی است که اغلب می

           ی تنظیمناسی دارند تا در مورد نحوهکنند که نیاز به کارشرسند، آنها فکر میمی

هایی که در زندگی آنها که خوب نیستند، به آنها بگویند. بعد از این، اگر شما برای چیز

موضوعی برای مدت طوالنی با اندک و یا هیچ موفقیتی، فکر کردید، تا االن به نتیجه 

 رسید، درست است؟ می

بخشی به اهداف و مسائل خودتان به صورتی  در واقع، کوچینگ شما را از رویکرد

توانید به پاسخی که همیشه در اینجا برای شما وجود کند، بنابراین میتر رها میمتفاوت

هایی است که همیشه های کوچینگ، ترجیح دادنِ راه حلداشته، برسید. یکی از لذت

اند زندگی توپیش روی شما قرار دارند. دلیلش این است که هیچ کس جز شما نمی

های مختلف دهد تا به کشف گزینهخودش را زندگی کند. کوچینگ این امکان را می

رین تها را ارزیابی کنید تا اینکه متناسبی راه حلها بازی کنید و همهبپردازید، با ایده

ها ی گسترش راه حلبرای اطالعات بیشتر در مورد نحوه 9آنها را پیدا کنید. به فصل 

 ن سر بزنید.برای خودتا

 شما از اینکه مورد قضاوت قرار بگیرید، آزاد هستید.

 یگالرزیگ ز اغلبِ مردم این را اشتباه یافتند، مثل اینکه هیچ پاداشی برای آن نیست.

اینکه کس دیگری کوچ شماست و یا خودتان کوچ خودتان هستید، نیاز دارید که قضاوت 

آیند، قضاوت را کنار بگذارید. البته میهایی که به نظر درست و یا غلط در مورد چیز
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این به معنی این نیست که شما افساری آزاد برای شکستنِ قانون دارید. نوعِ قضاوتی 

اشد. اغلبِ بمی "هابایسته"و  "هاباید وشاید"باشد، پر از که به کوچینگکمک کننده نمی

ر تأثیر قوی دارد. ی بزرگی است که قضاوتِ فرد دیگاوقات، این زبانِ مقتدر نشانه

دهد تا آنچه را که به صورت عجیب و غریب پیش کوچینگبه شما این امکان را می

رفت را  به روش طبیعی دنبال کنید. روشی که احتمال دارد شما بیشتر به دست می

 باشد.رود، میبیاورید آنچه که واقعاً پیش می

 های قوی را انجام دهید.توانید انتخابشما می

د، رسهای خودتان را بر آنچه که به نظر احتمالی و منطقی به نظر میا انتخاباگر شم

، کنیدکنید، جدا میخواهید و رها میکنید، خودتان را از آنچه که حقیقتاً میمحدود می

 رابرت فریتز یک سازش است. 

اید، یکی از احساساتِ بدبختی این حس که شما به چیزی کهنه بدون انتخاب چسبیده

ید ای کاری که از آن متنفر هستید، افتادهتوانید احساس کنید که در تلهت. شما میاس

های شما قائل نیست. شاید کنید هیچ کارفرمایی ارزشی برای مهارتزیرا احساس می

ای هتوانید به حفظ مسئولیتتوانید ببینید که چگونه میپول خوب است و شما نمی

اهش حقوق برای انجام دادنِ کاری که شما عاشقش مالی خودتان بپردازید اگر شما ک

های سختی برای گرفتن هستند و هستید و یا آموزش دوباره، بپردازید. اینها انتخاب

، دانیدی مزایای واگذاری امنیتی که شما برای چیزی که چندان در مورد آن نمیمشاهده

جام ی کردن چیزی باید انهایی برای قربانتواند سخت باشد. گهگاه، انتخابداشتید،  می

 ایتوانید همه چیز را و تا اندازهدانید. شما همیشه نمیدهید که چندان در مورد آن نمی

عجیب و غریب داشته باشید، اگر شما برای حفظ هر چیزی مدیریت انجام دهید، ممکن 

 شود.ای برای توجه کردن ندارید، ارزشمند میاست دریابید که وقتی عالقه

 های دورهای جدیدی که شما را به روشتوانید به انتخابن است که شما میحقیقت ای

توانید مهارت جدیدی را برای اینکه بتوانید کاری برد، برسید. شما میاز انتظار پیش می
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تر از ساعات کاری انجام دهید و یا ای طوالنیدیگر را انجام دهید، یاد بگیرید را در دوره

به وضوح برای رهایی از زمانی برای فکر کردن و طراحی ساعات کاری خودتان را 

 هایهای خودتان کاهش دهید. شما ممکن است برای فکر کردن به صورت ژستانتخاب

ی مسائل در زندگی خودتان  تحریک )حرکات بیانگر( بزرگ و قوی برای حل دوباره

قوی و کارآمد  دهید، اغلب بسیارتری که شما انجام میهای کوچکشوید. اما انتخاب

 هستند.

 در قبالِ نتایج خودتان، مسئولیت پذیر باشید.

دهیم، بلکه مسئولیت پذیری برای آنچه که انجام این نه فقط برای آنچه که ما انجام می

 مُلیر. باشددهیم هم مینمی

 نیست.  چون کوچینگ "درست، اولین بار"ای در ی نتیجهکوچینگ، تضمین کننده

هاست، شانسِ شکستی وجود ود برای تجربه کردن و بازی با انتخاباجازه دادن به خ

. دهندخواهید را نمیی دقیقی را که میهای انتخابی، نتیجهدارد که اغلب این گزینه

دهید، افزایش دانش و خود آگاهی است که اغلب بسیار آنچه که شما به خودتان می

اغلب سخت  کند. کوچینگه میباشد و شما را بهتر برای چالش بعدی آمادمهم می

روید. اما با است و شما ممکن است احساس کنید که تا هر جا با سرعت پیش نمی

ها، در جایی و پیش از آنکه عملکرد مثبت و پذیرشِ مسئولیت برای آن نتایجِ آن کار

 آورید.پاداش صبر کردن خود را بگیرید، به دست می

 های خودتان اعتماد باشید.به حس

 فهمید که چگونه باید زندگی کنید.تر به خودتان اعتماد داشته باشید، میقدر زودهر چ

 جان وُلفگانگ وان گوته

برای زمان بیشتری شما از ذهن خود آگاهِ خودتان برای فکر کردن در مورد مشکالتِ 

کنید. کنند، استفاده میهایی که به خوبی عمل میخودتان و طراحی استراتژی
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ی شما از این استراتژی تحلیلی با توجه به سایر کند که استفادهد میپیشنها کوچینگ

با آنچه که تصاویری باشد. شما چه احساسی دارید؟ چه های شما امکان پذیر میحس

شما را حول  هاییها و حسصداباشند؟ چه شما با آنها سر و کار دارید، مرتبط می

های شما ی حسکنند؟ همهاهی میافکار در مورد مسائل و اهدافی که دارید، همر

هایی که انجام هایی از سطح ناخودآگاه شما در مورد انتخابتوانند به شما نشانهمی

 هایی که متناسب با شما هستند، ارائه کنند.دهید و کارمی

باشد. با توجه های خودتان نیازمند زمان و تمرین مییاد گرفتنِ اعتماد کردن به حس

رود و به زودی شروع به ایجاد ارتباطاتی نچه که برای شما پیش میکردنِ ساده به آ

 هایی که نه تنها در تفکر عقالنی شما بلکه ازکنید که به شما در دستیابی به پاسخمی

کنند. مثالً: شاید شما موافق گرفتنِ دهند، کمک میهایی که بدن شما به شما مینشانه

گوید که بسیار جالب و شما به شما می مسئولیتی جدید در کاری هستید که مدیر

کند که رنج دارید که مرتب گوشزد می ارزشمند است. اما شما یک حسی )حس ششم(

و زحمتی وجود دارد. به این حس توجه کنید: شاید ادراکی طبیعی در مورد یک چالش 

 تر کاوش کنید و در مورد آنجدید باشد و یا هشداری برای شما باشد که اندکی عمیق

 کنید، ایجاد اطمینان کنید. امکانی که برای خودتان ایجاد می
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 32فصل 

 سواالتی برای حفظ کردنِ زندگی خودتان در مسیر

 

 در این فصل: 

 کنید.روز خود را با سواالتی قوی هدایت می 

 کشید.مفروضات خود را به چالش می 

 برید.خودتان را به جلو پیش می 

 

 

 

کنید، ممکن است از کوچ خودتان سوال جدیدی را شروع می وقتی شما ورزشی منظم

کنید که چه تمرینی اگر شما به صورت منظم انجام دهید، برای شما بیشتر مفید 

های معمولی که روزانه برای حفظ خواهید بود. در کوچینگزندگی، یکی از بهترین کار

ودتان برای پیش توانید انجام دهید، پرسیدن سوال قوی از خخودتان در مسیر می

 رفتن در طول روز است.

              ی روشنی را برای شما ایجاد کنند کهتوانند لحظهسواالتی که در این فصل می

 توانید اتفاقی موقعیت خود را با وضوح بیشتری و از چشم اندازی جدید ببینید.می
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 یا دفتر خاطرات توانید در کیف خودتان وهای کوچکی که میاین سواالت را روی کارت

نید کتوانید به آنها مراجعه کنید، نگه دارید. وقتی احساس میخودتان نگه دارید و می

کنند و یا احساس عدم اطمینان در مورد آنچه که انجام ها شما را کنترل میکه رویداد

کنید، برای پرسیدنِ یکی از این سواالت از خودتان، توقف کنید. این به دهید، میمی

های شما کند تا تمرکزی دوباره و یافتنِ معنا برای جایی که اولویتکمک می شما

 وجود دارد، داشته باشید.

 کنم. در آغاز هر سوال، عبارات الهامی و افکار برانگیزاننده در آغاز هر بخش ارائه می

 توانم شکست بخورم؟ چه کار خواهم کرد، اگر من بدانم که نمی

 جان واین. ، اما به نوعی تحمیل کردن شجاعت از مرگ وحشت دارد

تواند تا حد تنبلی و ترین ترس مردم باشد. شکست میشکست ممکن است بزرگ

دهید به جای اینکه چیزی بیهودگی شما را فلج کند. بنابراین، اغلب شما ترجیح می

 را که پیش روی شماست، به چالش بکشید، از آن اجتناب کنید. 

دهد که چرا ترس از شکست توضیح می 5وجود دارد. فصل اما شکست همیشه در ذهن 

توانید دشمنانِ ترس خودتان را مدیریت کنید. هنوز، واقعاً یک توهم است و چگونه می

تواند شما را از بهترین حالتی که در آن قرار دارید، این درست است که فکر شکست می

ترس به کنار و تصور اینکه  به عقب باز گرداند. یک روش عظیم برای گریز، قرار دادنِ

 تواند دوست داشتنی باشد. اگر شما ترس را احساس نکنید، زندگی شما می

ت دانستید که شکسکردید، اگر میاز خودتان به صورت منظم بپرسید که چه کار می

های بزرگ، پر رنگ، از خورید. انجام دادنِ زیاد این به افکار پوچی در مورد آرزونمی

کند. موفقیت خودتان را در های کوته فکرانه از شکست   خالی میای ترسالزامات بر

های خودتان  های عجیب و غریبی که به شما امکان امتحان کردن آرزورسیدن به چیز
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 خواهید آن را پیگریکند تصمیم بگیرید اگر شما واقعاً میهمراه با ایمنی و کمک می

 کنید. کنید را   تصور می

کوچک ازشکست نیز انرژی شما را       های های بزرگ در زندگی، ترسهمراه با چیز

شما  آید کهشوید. شاید به نظر شما احمقانه میکشد نیز از این سوال بهره مند میمی 

ای تنظیم کنید. شاید با خودتان قبل از از شروع گفتگویی با یک دیداری را در جلسه

ر نگران جلو انداختنِ تفکر آنها در مورد ی جذاب داشته باشید چون شما بسیاغریبه

ها بدون اینکه در تنگنا و قید وبندِ خودتان هستید. خودتان را در انجام دادنِ این چیز

 شود. تر مییابید که برداشتنِ اولین قدم آسانترس از شکست باشید و در می

 شوم؟ چه کسی می

 ویم.شر و به وضوح خودمان میکنیم، بلکه بیشتشویم، تغییر نمیتر میهر چه بزرگ

 لین هال

های شما تا ای از کل انتخاباالن چه کسی هستید، آنچه که االن هستید، مجموعه

یابد این تاریخ است. هر سلولی در بدن شما خودش در طول زمان، تجدید حیات می

سال پیش بودید.  01های فیزیکی واقعی شما، واقعاً کسی نیستید که و در اغلب حس

های بسیار فراوانی را اید و مهارتز نظر هیجانی و روانی شما تغییر و رشد پیدا کردها

سال پیش، آیا خودتان را کسی که االن هستید را  01اید. ها یاد گرفتهدر طول سال

، کردیدکنید، چه شخصی فکر میسال بعد فکر می 01کردید؟ وقتی در مورد تصور می

ای را که دیدید را دوست دارید؟ شاید شما و توسعههای رشد شدید؟ آیا روندمی

بینید که فرد دیگر به دلیل عدم تعادل در زندگی بین کار و خانه، دچار خستگی و می

 فرسایش شده است.

شما همیشه برای اینکه نوعی متفاوت از خودتان شوید، انتخابی دارید، مهم نیست که 

چقدر از احساسی که شما دارید از مسیری که چندان دوست ندارید، بدون قصد و 
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دهید که در آن شاد هستید ای قرار میاراده پیش بروید. خط سیر خود را برای آینده

دهید، کامالً از زندگی لذت روزانه انجام میهای کوچکی که به صورت و با انتخاب

 برید.می

توانم های مهم و اساسی خودم چه کار میبرای ایجاد تعهد نسبت به ارزش

 انجام دهم؟ 

ا رسد اماگر موفقیت متناسب با شرایط شما نیست، در جهان )ظاهر( خوب به نظر می

 آنا کوئیندلریست.کند، کالً موفقیت ناحساس خوبی را در قلب شما ایجاد نمی

باشند. وقتی در زندگی خود با آهنگ های شما، ماهیت آنچه که شما هستید، میارزش

کنید، احساسِ هماهنگ بودن با خودتان و های خودتان زندگی میترین ارزشمهم

 یتواند به صورت کوتاهی در میانهدنیای اطرافتان دارید. پرسیدنِ هر روز سوال باال می

شوید، متوقف کند. شما ممکن است های خودتان خارج میکه از ارزش هاییفعالیت

این سوال را از خودتان در حین شایعاتِ بی اساس با دوستی که به موشکافی رفتارِ 

گویید اگر آن شخص حضور داشته باشد هایی که میشخص سومی غایبی و یافتنِ چیز

خت کز بر ضرب العجلِ سفت و سگویید، بپرسید. یا شاید بیشتر به صورت متمررا نمی

 د. زنکنید که به یکپارچگی احساساتِ شما آسیب میها را جمع میدر کار که گوشه

هایی را که بسیار برای شما دارای اهمیت هستند را شناختید بعد از اینکه شما ارزش

درونی (، به یافتن و یا ایجادِ نمادی بصری از آنها که به شما ادراک 6)اشاره به فصل 

بپردازید. شما ممکن است یک عکسِ خانوادگی که  کند،خودتان را یادآوری می

ای که شما در یک ردیف ی اهمیت عشق در زندگی است یا سنگریزهیادآوری کننده

 اید. برای حفظ تمرکزِ خودتان بر روی اهداف تناسب فیزیکی   جمع آوری کرده
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 به دنبال حل و فصل چه چیزی هستم؟ 

ام، جایی که من های خودم، من از دورترین نقطه از زندگی خودم به اینجا رسیدهاربا ک

هستم کالً غیر قابل پذیرش است، بنابراین باید انجام دادنِ انچه که غیر قابل پذیرش 

 آلیس کولر بوده متوقف کنم.

ید؟ ااید و یا مسیر را با حداقل مقاومت ادامه دادهچند بار در روز متحمل سازش شده

ا های شما راید که کامل انجام ندادید، دوستی که انرژیشاید برای کاری تعیین شده

به شما  10ی عشقی که معنویات شما را تضعیف کرد. فصل بیرون کشید یا رابطه

کند تا تغییراتِ مهمی را در زندگی خودتان وقتی که شما مجبور هستید کمک می

مسأله، چیزی به سادگی محیط شغلی نامرتب  دست از چیزی بزرگ بردارید. اما شاید

ای که هرگز نگهداری نشد و یا اتاق خوابی که نیاز به تعمیر و بازسازی است، باغچه

واند تهایی این چنین ساده در زندگی شما، اغلب به خوبی میدارد. توجه کردن به چیز

چالش پذیری  های  عظیم و باقدرت بسیار زیادی در برانگیختن شما به عنوانِ چیز

 بیشتر داشته باشد.

تواند موجب های خودتان، میهای کوچک در جهتِ اول، قرار دادنِ نیازو برداشتنِ قدم

 ایجاد تشویق بیشتر در شما برای انجام دادنِ بیشتر آنها شود، پس قمو آنجا کجاست؟ 

 میراث من چیست؟ 

 گاندی .باشیدخواهید در دنیای خود ببینید، ی آنچه که میتغییر دهنده

میراث شما نیاز نیست چیزی بدیهی بعد از ترک این دنیای فانی باشد. میراث شما 

چیزی است که شما با جهان خودتان، اکنون سهیم هستید. این ممکن است بزرگ 

-ی حمایت گرانه، مراقبت از اعضای سالمند خانواده، کارها، روابط دوستانهکردن بچه

های کوچک روزانه از ی پیش رونده، کاری هنری و یا کارهای داوطلبانه، کسب و کار

در مورد ایجاد رویکرد متناسب با زندگی شما  00های اتفاقی باشند. فصل مهربانی
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هایی برای به اشتراک گذاری انرژی شما با دارد. میراثِ شما هر روز با یافتنِ روش

 گیرد.دیگران شکل می

 کنم؟ توانم تمرکز خودم را متمرکز کجا می

گیرید که چگونه از آن با دانستنِ انرژی اساسِ زندگی است. هر روز شما تصمیم می

خواهد و با حفظ تمرکز استفاده خواهید و رسیدن به آن هدف چه میاینکه شما چه می

 اُپرا وینفری .کنید

گذرانید، مهم نیست اگر شما هر روز ساعات زیادی را برای شدنِ سرنوشتِ خودتان می

یابید که سرنوشت شما بهتر نشده بلکه بدتر وجیه شما چیست، احتماالً درمیکه ت

شوید. الگوی تفکر )الگویی شود که بر آن متمرکز میشود. زندگی شما چیزی میمی

ی سازند. اگر شما مخالفتکنید(، ترکیب زندگی شما را میکه شما هر روز با آن فکر می

ی اهایی که منتظرند که شما را به گوشهی بدبختیبا این افکار بدبینانه در مورد همه

ل کنید. تجسمِ کبیاندازند، نداشته باشید، همیشه احساسِ تهی بودن و خستگی می

اهداف زندگی خودتان به صورتی منظم نه فقط روشی مطلوب برای فکر کردن است، 

های کار بلکه واقعاً به شما کمک خواهد کرد تا ذهن خودتان را آموزش دهید تا این

 الزم برای رسیدن به این اهداف را انجام دهند.

به شما در درک اینکه کجا توجه خودتان را به صورت مستقیم بر اهدافی که  0فصل 

 روند، متمرکز شوید.برای راهنمایی درست شما به کار می

 چگونه از هدایای خودم استفاده کنم؟ 

آن استفاده کنید. آن را انباشته نکنید. اگر شما استعدادی دارید، به هر طریق ممکن از 

آن را مثل یک خسیس، بخش بندی نکنید. آن را مثل یک میلیونری که قصد 

 برندان فرنسیس ورشکسته شدن دارد، به وفور هزینه کنید.
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د به توانهایی دارید که برای شما منحصر به فرد هستند. هیچ کسی نمیشما استعداد

برید، به کار گیرد. بسیاری از مردم آهنگ و روند ر میطریقی که شما آنها را به کا

خاصی دارند، اما شما روش خاصی برای بیان خودتان داشته باشید، وقتی که با آواز 

کنید. یا شما ممکن است استعدادی معمولی داشته خواندن خودتان اتاقی را روشن می

شما  ی طبیعی که بهدیهاید که آن چیست. برای این هباشید که حتی تا االن نشناخته

 یبخشیده شده است، فقط با انتخابِ ترکیبِ رنگی مناسب برای نو نما کردن خانه

خودتان یا شوق و اشتیاق شما برای ایجادیک محیط گرم و جذابی  در یک مهمانی 

 نهار باشد.

د؟ کنیچقدر شما از این هدایا برای تقویت زندگی خودتان و جهان خودتان استفاده می

ی اطرافیان شما بر هدایای طبیعی که نقاط ضعف خودتان تأکید نکنید، وقتی همه بر

ر تهای موثر برای شادترین روشکنند. یکی از مهمشما دارای آنها هستید، حسادت می

های بیشتری برای تکیه بر نقاط قوت بودن در زندگی خودتان، جستجوی فرصت

طبیعی است. شما موفقیتی عظیم را با  هایخودتان و عمل کردن براساس این مولفه

 کنید. اندک تالش و لذت بردن بیشتر از خودتان جذب می

مطالب بیشتری در مورد استفاده از هدایای طبیعی شما برای نتایج بهتر شما  4فصل 

 دارد.

 هایی را نگه دارم که چندان نیازی به آنها ندارم؟ چرا باید چیز

ی جدید را به ذهن خودتان بیاورید، چگونه شما افکار نوآورانهمسأله هرگز این نبوده که 

های اما مسأله چگونگی حفظ افکار قدیمی بوده است. هر ذهنی ساختاری پر از چیز

 کند.ای از ذهن خودتان را پاک کنید و خالقیت فوراً آن را پر میقدیمی دارد. گوشه

 دی هاک
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های کاغذی که فقط به اید؟ کارنپوشیدههایی دارید که هرگز آیا جا لباسی از لباس

های قدیمی، چون شما هرگز اید؟ مجالت و روزنامهصورت موردی آنها را آویزان کرده

-ها، ویدئوای را مورد اکتشاف قرار دهید؟ کتابخواهید مقالهدانید که چه موقع مینمی

را دوست  اید ولی هرگز چندان آنهاهایی که شما خریدهها و دی وی دیها، سی

-نداشتید؟ خانه تکانی در بهار به صورت باور نکردنی رها کننده است چون شما چیز

وانید کنید. اگر شما بتاند را خالی میهایی را که فضای فیزیکی شما را پر و شلوغ کرده

ی دیگران از آنها پیدا کنید، همچنین ها و استفادهای خوب را برای این چیزخانه

فضیلت را هم به دست بیاورید. و پس از این هم فضای ذهنی شما  توانید تابشِمی

 یابد.گسترش می

دارید؟ های مختلف را نگه میهایی از جنسهای مهمی و یا چیزآیا شما بیشتر چیز

دهد و یا لگوی رفتاری که مخرب شده ای قدیمی، عادتی که شما را نجات نمیعقیده

ایی هیابید که رها کردن چیزکوچینگخودتان، درمیاست؟ با ایجاد تغییراتی در سفر 

تر است زیرا شما فضایی را برای همراهمی در که چندان نیازی به آنها ندارید، آسان

و  05خواهید. برای اطالعات بیشتر به فصل سفر به صورت دارای تجانس روحی می

 سری بزنید. 00

 گذرانم؟ یچقدر زمان با کسانی که برای من الهام بخش هستند، م

ی شیمیایی است: اگر واکنشی وجود داشته مالقاتِ دو شخصیت مانند برخورد دو ماده

 کارل جانگ شوند.باشد، هر دو متحول می

گذرانید، تأثیر زیادی بر شما دارند. اگر شما کسانی که شما زمان زیادی را با آنها می

تی اید که به صورطه شدهزند، با کسانی احادر شغلی هستید که به روحتان آسیب می

توانید کمکی بکنید و غرق در ناراحتی و منفی کنند، نمیبی حس و مُرده زندگی می

شوید. قبل از اینکه شما بتوانید چیزی از آن را تغییر دهید، نیاز به میزانِ گرایی می

خوبی از الهام از کسانی که حقیقتاً زنده و انرژی بخش هستند، دارید. چه کسی 
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ی الهام بخشی را برای شما دارد؟ آیا آنها در بین دوستان، همکاران و اعضای بیشتر

روید؟ آیا دوستان شما خانواده هستند؟ آیا شما از افرادی با الهاماتِ مختلف پیش می

توانند به شما الهام بخشی داشته باشند و چقدر برای آنها دانند که چگونه و چرا میمی

ا در های از ستارهل بدهید که به حفظ و گسترش شبکهارزش قائلید؟ به خودتان قو

 شوند، بپردازید. زندگی خودتان که موجب پیشرفت انگیزه و نقاط قوت شما می

 توانم برای بهتر شدن تغییر دهم؟ چه چیزی را می

 رِیموند هالیوِل سازد.میل و خواسته قدرت می

دهید، کاهش وزن، ترک سیگار  خواهید انجامشاید یکی از تغییرات مثبتی که شما می

خواهید کیفیت روابط خودتان را بهتر و یا تعدیلِ مصرف الکل شماست. یا شاید می

خواهید کسب و کارِ خودتان را خواهید ارتقا را انتخاب کنید و یا میکنید. یا شاید می

راه بیاندازید. چه چیزی برای شما بیشترین سود را خواهد داشت اگر آن را تغییر 

دهید؟ با ایجادِ این تغییر، چه چیزی را متوقف خواهید کرد؟ امروز چه قدم کوچکی 

 توانید در جهت این اتفاق بزرگ برای خودتان بردارید؟ را می

خواهید تغییر دهید برای بهتر شدن تغییر دهید و با خواندنِ چیزی را که شما می

 اید را بشناسید.الهام گرفته 1فصل 
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 32فصل 

 ی ایجاد تعادلکار روزانه 01

 

 در این فصل: 

 .وقت بگذارید 

 .عادت ایجاد تعادل را بسازید 

 ی مراقبت از خود بدهیدبه خودتان هدیه 

 

 

های خودتان را به سهم تالشی ی کوتاه در طول روز برای ایجاد تعادل انرژیلحظه 01

انجام دهید تا خود ترین روشی دهید، تقسیم کنید. تا به سریعکه شما توسعه می

را در زندگی خودتان بسازید. نکات کوچک این فصل را امتحان کنید و ی کوچینگ

ی شما پیشرفت خواهد کرد. شادی یک عادت کنید که چگونه زندگی روزانهمشاهده می

 است، نه یک سرنوشت.

 چشم اندازی مشخص را ببین

تان، حداقل روزی یک بار و ای برای فراخوانی چشم انداز اهدافِ کل زندگی خودلحظه

بیشتر برای  0هر وقت که شما احساسِ استرس کردید، اختصاص دهید )اشاره به فصل 

توانید این چشم انداز را ایجاد برنامه ریزی اهداف زندگی خودتان و اینکه چگونه شما می

که  یتوانید این بازخورد را خیال پردازی یا تجسم خالق بنامید، اما چیزکنید(. شما می
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های خیالی در ذهن شماست، در تصور صحنه روزی عالی کنید، ساختنشما ایجاد می

 یپیش بروید. این کارِ سادههدف کند به سمت چیزی که شما را بیشتر تشویق می

ی ایده آل به شما کمک لذت بردن از دیدنِ چیز لوکسی، شنیدن و یا حس کردنِ آینده

ودتان ی خاره برترس و ضعفی که شما در زندگی روزانهکند تا آرام باشید، تمرکز دوبمی

 ه وضوح ببینید.بداشتید را تغییر دهید.

 قدردانی نیرو بخش ایجاد کنید.

ماه                      6دارند که تا حداقل ی هیجاناتِ قوی تأثیری فیزیکی بر بدن شما همه

، این کنیدبی نهایت میمانند. وقتی شما احساس عصبانیت، خشم و اضطراب باقی می 

که کند تا اینتأثیراتِ بیمارگونه به صورت طوالنی در حول و اطراف شما موج سواری می

ین ی اشوید. همهبه صورت تکنیکی از این هیجاناتِ خطرناک و پیش رفتن، بهتر می

های ناخوشایند در استرس و افسردگی سهیم هستند. اما احساساتِ خوب، قوی و چیز

ایی هی سمتوانید تأثیر همهمانند. شما میگردش خون هیجانی شما باقی میمثبت در 

ای هی شمردن نعمتکه در طول یک روز معمول با آنها روبرو هستید را با تکنیکِ ساده

 خودتان  خنثی کنید.

ه ها بکند که چگونه شمردنِ نعمتآنا ماروالِس نویسنده و مشاور شرکت، توصیف می

ی طبقه یغیر قابل کنترلی که باعث شد یک دفعه صندلی را از پنجره غلبه بر عصبانیتِ

 دوم به بیرون پرتاپ کند، کمک کرد. 

هایم دو بار در روز، جریانِ جدیدی را در مغزم برای با انجام دادنِ متمرکزِ شمردن نعمت

بت توانم از انرژی مثروم میقدردانی و سپاسگذاری ایجاد کردم. اکنون، هر جا من می

خودم فقط در درون خودم بهره برداری کنم و نیازی ندارم که دیگران آن را برای من 

 بیاورند.
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دارید، انتظار دارید که یک ضد درد بیاورند، یک محدود  زیادیاگر شما درد فیزیکی 

دقیقه دو بار در روز  5ی موثری برای تأثیراتِ درد هیجانی و عاطفی، گذراندنِ کننده

-دنِ هیجانات مثبتی که رفاه و بهزیستی را در سیستم شما منتشر میبرای ذخیره کر

 است هاییشمردن نعمت گذاشتن برایدر صبحگاه، زمان  پیشنهادباشد. اولین کند، می

دارید، را که حس قدرشناسی نسبت به آنها  مواردیی آن که در زندگی دارید و همه

پر، خُر و پُف کردنِ آرام حیوان خانگی ساده از قبیلِ گرمی لحافِ  مواردحتی اگر اینها 

ر ی بعد از ظهشما در ته رختخواب باشد. میزان این قدرشناسی و شکرگزاری را در میانه

  ی روز ببینید.افزایش دهید تا تأثیر آن را در بقیه

 عملکردی به نوعی متفکرانه داشته باشید.

ها و اهداف خودتان صرف نیاز شما کالً و به درستی، بیشتر زمان خود را برای تمرکز بر

به صورت منظم، روشی قوی و جذاب برای تزریقِ و کنید. ایجاد تعادل با مهربانی می

در  خواسته هاعامل احساس خوب به زندگی شما و کمک به شما برای دستیابی به 

 هایی وجود دارند: است. در اینجا دیدگاه تانچشم انداز

 به کسی کمک کنید. 

  ای که در مقابل شما در سوپر مارکتی قرار دارد، درست بازنشستهخرید را برای

 کنید.

 های ارتباطی عالی او پاداش بدهید.برای کارمند مرکز تماس به خاطرِ مهارت 

  ایمیلِ تشکری برای رئیس خودتان بفرستید که در طول جلسه شما را همراهی

 کرد.می

 های خیابان را بردارید.اندکی از آشغال 

 یک پوندی را در سبد خرید برای خریدار بعدی بگذارید. ییک سکه 
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شوید ی جدیدی میشوید اما متوجه چشمهدهید، نمیشما متوجه آنچه که از دست می

با  گرددگیرد.  و تماشاگرِ نوبتِ خوبی که به شما باز میکه در مقابل راه شما قرار می

 .به وفور بدهید "دهنده، گیرنده است"این الهام که: 

 کلماتِ عاقالنه را جذب کنید.

ای از این کلماتِ کلماتی که قدرت تغییر دادنِ فکر و زندگی شما را دارند. مجموعه

های حقیقی و درست در دسترس خردمندانه در دسترس شما برای هدایت شما در مسیر

هستند. اذکارِ الهام بخش و عبارات مثبت و تأکیدی را جمع آوری کنید و آنها را در 

ها اشاره کنید و در خردمندی آنها توانید به این نقل قولترس داشته باشید. شما میدس

 انید. با خِرد بخو اید.کنید که از مسیر خارج شدهغرق شوید وقتی که بیشتر احساس می

 باال و پایین داشتن بین عملکرد و بازخورد

نید کقتی که شروع میخوب زیاد از حد داشته باشید، حتی و موردتوانید از یک شما می

کنید، به صورت منظم ها را در مسیرِ حرکتِ سریع روز خودتان روشن میی موتورو همه

نیاز به اتصال به حالتی بازخوردی دارید تا تعادل را ایجاد کنید. وقت گذاشتن برای 

های تصمیم گیری کمک ایجاد بازخورد در مورد تجربیات شما نیز به شما در مهارت

گذرانید، برای ی بازخورد دهی می. مشابه این، اگر شما زمان زیادی را در دورهکنندمی

های اکتشاف ذهنی و یا نظریه سازی و اتصال به حالتِ عملکردی جبرانِ تعادل به انتخاب

 بپردازید.

ید، از توانید فراموش کنتوانید این تأثیرنوسانِ  باال و پایین را بر آنچه که نمیشما می

دایی آرام در تلفنِ همراه خودتان هر ساعت که بسیار تغییر انرژی را به شما قبیلِ ص

و  کندکند، ببینید. این صدای زنگ، شکستی در جریان شما ایجاد نمییادآوری می

زند. شما های خالقیت برای شما را به هم میحتی تغییری کوچک در حالتی، جوهر
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یین در طول روز باشد و شما تقریباً به کنید اگر باال و پامیبیشتر احساس مرکزیت 

 و با عملکرد مناسبی واکنش نشان دهید.صورت متمرکز 

 نفس عمیق بکشید.

ترین روز نفس عمیق کشیدن همراه با کنترل، مثل همراه داشتنِ آبی خنک در گرم

کند، به شما آرامش و تمرکز سال است. نفس عمیق کشیدن، فوراً شما را زنده می

دقیقه، به سادگی واقعاً کمک  5رکز کردن بر خودتان و نفس کشیدن هر بخشد. تممی

کند که به خودتان متمرکز شوید، به خصوص وقتی که مضطرب، عصبی و در تنش می

 عصبی شدید قرار دارید. 

ای آرام )حتی دستشویی( را پیدا کنید و نفسی عمیق بکشید. به صورتی خاص بر نقطه

را در ذهن خودتان با هر نمایش نفس  "بیرون"ی مهنفس کشیدن متمرکز شوید. کل

ی عوامل استرس زای دهید، بگویید و تصور کنید که همهکشیدن که هر روز انجام می

ی آنها تمام شوند و شما احساس آیند تا اینکه همهمنفی ذره ذره از بدن شما بیرون می

 آرامش و ریلکس بودن داشته باشید. 

از پا درآمدن داشته باشید، در این زمان، تنها آرامش با  وقتی شما احساس خستگی و

را به آرامی با خودتان و تصور گرفتنِ  "درون"ی آید. کلمهتمرکز بر تنفس به دست می

عمل  یانرژی مثبت به بدنتان، بگویید، با مراقبت نفس خود را بیرون بیاورید و آماده

 باشید.

 تنفس با هدفتمرین 

 .لبخند بزنید

ی تعادل است، حتی لبخندی با صدای بلند، کار شگفت انگیزِ ایجاد کننده خندیدن

ها را حل کند و موجی از هماهنگی را ایجاد کند. آیا هرگز متوجه تواند تنشساده می

باً داشته باشید، تقری یاید که لبخند زدن به کسی، بدون اینکه بازخوردِ لبخندشده
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 هماهنگیعدم احساس  تاناطراف را در هاییرژیامکان پذیر نیست؟ بنابراین، وقتی ان

کنید. اگر چیزِ دیگری نیست،  ایجاد، تعادل را با لبخندی درخشان دوباره ایجاد می کند

اید و احتماالً ممکن است تعجب کنند که چگونه شما در چنین حالتی قرار گرفته

 لبخند با شوق و اشتیاق. !واکنشی این چنین باشد

 ای لذت بخش بدهید.به خودتان جایزه 

ی فوری به خودتان بهره مند ی خود انگیختهی خودتان از تزریق هدیهی روزانهمشغله

هایی که با پیشرفتِ اهداف شما مرتبط هستند، همچنین شود. همراه با ایجاد پاداشمی

 یتوانید برای یافتن و یا انجام دادنِ چیزی هر روز که شما اندکی مراقبتِ عاشقانهمی

 مراه با محبت را بر مبنایی منظم، هدف گذاری کنید.ه

ای را ایجاد کنید که این لذت بخشی را کوچک و معنادار برای خودتان کنید. لحظه

دهید، داشته باشید. در اینجا ای از تجربیات همراه با آنچه که به خودتان میاندوخته

 گردند: هایی ارائه میدیدگاه

  خودتان بفرستید.کارت پستالی بخرید و برای 

 ی هلو را در فروشگاه پیدا کنید.آبمیوه 

 ی خودتان در حالی که ها را در گوشتان بگذارید و آهنگ مورد عالقههدفون

 چشمانتان بسته است، گوش دهید. 

 ی کودکی خودتان برقصید.ی خودتان و یا با زیر پوش خرسی دورهبا گربه 

 .کیکی کوچک فقط برای خودتان بپزید 

 ی طالیی به خودتان بدهید.ستاره 

  .با آرامش دراز بکشید و به آسمان نگاه کنید 

 اید در مقابل خودتان قرار دهید.ظرف گلدانی که در آن تک گلی کاشته 
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 با خودتان باشید.

 تمرین کششی داشته باشید

های کششی برای اینکه تأثیر مثبتی بر تعادل شما هر هر صبح، دو سه دقیقه تمرین

 باشد، انجام دهید. روز داشته

سد، رهای خود را رو به باال بکشید تا آنجا که میبه سادگی و تمام قد بایستید، بازو

کنید که بدن شما از ستون فقرات شما با یک طنابی قوی نرم جلو بکشید. احساس می

 خواهید تکرار کنید.ثانیه نگه دارید و رها کنید و تا هر چند بار که می 11افتاده است. 

شود تر میتر و قویکنید که بدن شما کشیدهدر حالی که شما کشش دارید، احساس می

 کنید.خواهید را یادآوری میی اهداف عالی که میو به خودتان همه

 رسیدن به انرژی

 طبیعی بودن را به دست آورید.

 های خوب و خالی ازهای طبیعت شما را به حالتبندم که بسیاری از نیرومن شرط می

برند. شاید عملکرد تعادلی شما در طبیعت مانند بوی زمین بعد از باریدن استرس می

است، پر کردنِ ریه از هوا و یا تماشای گل و گیاه باشد. شاید شماعاشق پا برهنه رفتن 

ی کامپیوتری که از فضای سبز درست شده باشد روی چمن باشید. شاید تصویر زمینه

 کند.عالی را یادآوری می به شما خاطره و یا تعطیالتی

های عظیمی برای برقراری ارتباط با طبیعت ندارید. اما فکر کردن در موردِ شما درخت

درخت بلوط قوی و تنومندی برای چند دقیقه به شما چشم اندازی در هر چیزی که 

 دهد.اید، میتنش عصبی شدیدی به صورت روزانه به دست آورده

 کنید.به زیبایی جهان طبیعی نگاه 
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 36فصل 

 منبع الهامی 01

 

  :در این فصل 

 .تناسبی از الهام بخشی را به دست بیاورید 

 .پذیرای تأثیراتِ اطرافیان خود باشید 

 های جدیدی را امتحان کنیداندک سبک 

 

 

ی منحصر به فرد زندگی خودتان را پرورش کند تا فلسفهکوچینگ به شما کمک می

 نمایشنامه نویسندههای مخلفی مثلِ یک رمان نویس، توانید به روشدهید. شما می

خلق و  شاعریمانند ، معلم مذهبی خود کمک کننده و یا وتلویزیونی رادیویی های

لحظاتِ از  " ! شما آها "دارید. اغلب، الهام بخشی  روش نیاز به لینوآوری انجام دهید و

 ها وها، فیلمکتاب اننددیگری م گاهی از ابزارالهام بخشی که از زندگی خود شما د و 

کوچینگ هستند. )حتی تماشا  جلسه ی این تأثیرات، منابعی برایآیند. همهها میشعر

ی خواهید زندگتواند به شما در آنچه که نمیحقیقی در تلویزیون، می برنامه ایکردنِ 

 شما را پیش ببرد، کمک کند(.

تواند به ی آنچه که میبع الهامی، همهی منااین فصل به شما در مورد صندوقِ خزانه

 کند.شما در ایجاد انگیزه در این مسیر کمک کند، راهنمایی می
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 از فکر خودتان رها شوید.

 ی معمولی وجود ندارد.هیچ لحظه

ی کالج آمریکایی مسابقات جهانی ی خودش را به عنوانِ برندهدَن میلمَن، تجربه

ی صلح جو، داستانی الهام بخش از معنای حقیقی راهِ جنگجو"ژیمناستیک برای نوشتنِ 

باشد، همچنین فیلمی از آن با عنوانِ جنگجوی صلح جو ساخته موفقیت و پیشرفت می

 ی معمولی برای افتخار استفادهشد. شخصیتِ اصلی از یک الگوی رقابتی و نجات دهنده

ای درخشش حرفه یای ویران کننده که به نظر نابوده کنندهکند، فقط تحمل حادثهمی

برای همیشه بود. یک کوچ احتمالی در شکلِ متصدی پمپ سوخت رسانی که او لقب 

های گیرد که از دلبستگیشود. دن یاد میدهد و آموزش جدید دَن آغاز میسقراط می

خود،  القهع ر رویخودش برای برنده شدن به هر قیمتی دست بردازد و به جای آن ب

 به سمتحرکت و  مرکز شود. بیرون رفتن از فکر خودمتیعنی ورزش )ژیمناستیک( 

 .خرد درونی 

 ی راهِ جنگجویهای عمیق و سادهاینکه شما کتاب و یا فیلم را انتخاب کنید، فلسفه

ی طبیعی توجه به لحظاتِ موجود کنند که موفقیت نتیجهصلح جو به شما یادآوری می

 زندگی و عظمت خودتان است.

 خواهید آنها باشند.گاه کنید که میها آن طوری نبه چیز

 برایان مِینترسید، فکر کنید.خواهید و نه میدر مورد آنچه که می

ی دلربای سام، جادوی جِنی برایان مِین برای تمامی سنین، قهرمان خود، جوزفِ افسانه

های درخت دارد، به او شگفنیجوان در ذهن خودش بر روی فرش جادو گری قدم بر می

کند. سام در نهایت جوزف را ی آمیخته با اعتماد دُلفین را یادآوری مییدهخود، عق

های خودش برسد. کند تا با ترس مواجه شود تا بتواند به دریای استعدادتشویق می
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های کتاب ایجاد کردنِ واقعیت خودتان با انتخاب فکر کردن در مورد آن و عشق پیام

 ی شروع رشد فردی است.به خود در نقطه

 شاد بودن را انتخاب کن.

 قایقرانی خودتان را حفظ کنید، من خندان بودنِ خودم را حفظ خواهم کرد.

پاپی در فیلم اَلکی خوش یا بی غم فیلم مایک لی با عنوانِ اَلکی خوش یا بی غم به ما 

 داد هیچ چیزیگوید. کسی که خوش بین زاده شده بود و اجازه نمیداستانِ پاپی را می

ی او بیشترین استفاده از زندگی بود و همیشه در جستجوی أیوس کند. هدیهاو را م

 هایی برای رهایی از رنج و ناراحتی، ناکامی و دلسردی از زندگی هر روز بود. روش

دچار یاس و دلواپسی رانندگی جدیدش، اسکات را برای اولین بار دید،  معلموقتی او 

از اهمیت انتخاب چشم اندازِ مثبت دارد. هر چه اسکات در مورد  مهمی . فیلم مثالشد

شد، رویکردِ دلشاد و بشاشِ تر میاش در مورد زندگی عمیق و عمیقچارچوب منفی

کرد تا نتایج مثبتی را در زندگی خودش و شادی اسکات ایجاد کند. پاپ به او کمک می

در هر شرایطِ معمولی زندگی  صمیمی، گرم و حساس بودن در مورد این است که چگونه

 ی شانسِ شادی برای خودتان باشید.توانید تعیین کنندهمی

 های خود را بدانیدقدرِ حس

 نیتیری در آواتاری دیدن را آموزش دهد. تواند به شما نحوههیچ کس نمی

جیمز کامی رون در فیلم آواتارشما را به سفری نفس گیر در تصویری خیالی از پاندورا 

برد. نمایشگری بزرگ کردند، میاکنان در هماهنگی کامل با طبیعت زندگی میکه س

ها و نقاط قوت دیدنی جهان به صورت سه بعدی برای اینکه حس کنید غرق در رنگ

به همین دارد. کار وا می به اید. جلوه سازی خاص این فیلم، ذهن خالق شما راشده

یلم این فبا اینکه  ، می گویندانداشا کردهرا تمدلیل تعداد زیادی از افرادی که فیلم 

  !گذردزمان سریع میطوالنی است، ولی 
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-کند که ارتباط قویآواتار، پیام محیطی بسیار مهمی نیز دارد، به شما الهام بخشی می

 !ی بخت شماستستاره و خودتان برقرار کنید. با آنچه مطلوب درونی تری با ماهیت

 زش قائل شوید.ی زندگی خودتان اربه تجربه

 شادی نوشته شود....

جمال مَلک در فیلم میلیونر زاغه نشین، داستانِ تبدیل شدن فقیر به ثروتمند با یک 

 چه"ی ساله ساکن بمبئی است که در مسابقه 00تفاوت است. جمال ملک، پسری فقیر 

 ی پایانی پیششود تا مرحلهشرکت کرده و موفق می "خواهد میلیونر شود؟ کسی می

ی تلویزیونی حیرت انگیزی که هر کسی توانایی پاسخ دادن به سواالت آن برود. برنامه

را به صورت عجیب، غریب  او های زندگی جمال که زندگی در خیابانرا داشت. تجربه

 ای مطلوب رساند. به نتیجهاو را و منحصر به فردی کرده بود که 

 یانی، در گرو قدرت عشق و البته ارزش همهاین داستانی از عزم و اراده، تشویقِ روح انس

 !تجربیاتی که شما در زندگی دارید، حتی اگر آرزویی دارید که اتفاق نیفتاده باشد

 سازد.شعر هیجان می

شود که خوانندگان در کل، کمتر سازش کنند، بیشتر مراقب جهان اشعار باعث می

 نیل آستلِی .باشند و به عنوان یک انسان، حیات بیشتری داشته باشند

ها نیست. ممکن است بسیاری از شما فکر کنید که اشعار، مبهم، سخت شعر، مُد این روز

ا ب و بی ارتباط با زندگی امروز شما هستند. اما برای پیدا کردن شعری وقت بگذارید که

ا و هاشتنِ نگرانیانگیزی را برای پشت سر گذکند و منبع شگفت شما صحبت می

د باش سختتواند یک شعر میدرک پیدا کنید. واقعیت این است که  های خودتانغم

به مغز خودتان اندکی تمرین بدهید. شعر  بسختی معنی آن را متوجه میشود، حتی اگر 

ی معانی آن را همهگذارد، حتی اگر شما ما به جا میخوب، تصویر خوبی را در ذهن ش

 درک نکنید.
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 یبرد. تأثیر مشابهی به واسطهندن یک رُمان میخواندنِ یک شعر، زمانِ کمتری از خوا

ایجاد آرامش در فکر شما و آماده کردنِ آن برای جدا کردن و استفاده از آن در هر زمان 

از روز، وقتی که شما زمان و لحظات بسیار محدودی دارید. تقریباً قانع کننده است؟ 

توسط نیل آستلِی چاپ و  سری به دو گلچینِ ادبی بزرگِ زنده ماندن و زنده بودن که

کنند و محل خوبی های شعر مدرن  ارائه میاند، بزنید که بسیاری از مثالنوشته شده

 هایی متناسب با شماست.برای کشف چه سبک

 هیچ جا مانند خانه نیست.

 توانم؟ کنند، پس چرا من نمیپرندگان باالی رنگین کمان پرواز می

 دوروتی در فیلم جادو گر شهر اُز

ی آجُری زردی در فیلم جادو گر شهر اُز، دوروتی، مترسکی، آدم آهنی و شیری در جاده

کنند که قبالً همه قلب و در جستجوی استفاده از خردِ جادوگر هستند. آنها کشف می

ی تواند و هر زمان با استفادهمغز، تشویقی که مورد نیاز است را دارند و دوروتی می

اش را پیدا کند. جادو گر شهر اُز، کتابی کالسیک اهِ خانههای سُرخش رسریع از کفش

ها، خودآگاهی و رشد فردی است و ها و دوستیو بی انتهاست و فیلمی در مورد سفر

 توانید همراه فیلم آواز بخوانید.شما می

 زندگی شما معنادار است.

ی تا لحظهها، خود سرآغاز دیگری هستند، تنها مسئله این است که ما ی پایانهمه

 میچ آلبوم دانیم.پایان این را نمی

وید گکنید، میچ آلبوم استانِ اِدی را میکتابِ پنج نفری که شما در بهشت مالقات می

خواست دخترکی را از مرگ نجات دهد، مُرد. که در داستانی دردناک، در حالی که می

شناخت، منتظر او ا مینفر که در زمین آنها ر 5شود و در آنجا ادی در بهشت بیدار می

هستند تا علت اتفاقاتِ مختلف زندگی را به او توضیح دهند و به او آرامش دهند. در 
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ماند، ایا ادی واقعاً نفر، سوالی باقی می 5طولِ داستانِ الهام بخش او از دیدارش با این 

 ی او در زمین بود؟ دهد و یا این آخرین کارِ بیهودهدخترک را نجات می

دهد که هر چزی را که شما انجام ی الهام بخش است زیرا این پیام را جهت میداستان

دهید، دارای اهمیت است و با توجه به منحصر به فرد بودنِ خودتان، هدفِ خودتان می

 کنید.در زندگی کامل می

 اجازه دهید که کوچ درونی شما وارد عمل شود.

 ق بودن به چه معنی است.کنیم که موفهر یک از ما برای خودمان تعریف می

 اسپِنسر جانسون

ترینِ آن، عالقه مندی شما برای ی منابع الهام بخشی که شما دارید، شاید بزرگاز همه

-ی خودتان یاد میی فعلی است. بنابراین از گذشتهتجربه کردنِ جهان شما در لحظه

های خودتان رویای خودتان قرار دهید و سپس های آیندههایی برای رویاگیرید، نشانه

را به حقیقت، اینجا و اکنون برسانید. کتابِ اکنونِاسپِنسر جانسون را برای یادآوری به 

 یترینِ هدایا را با تمرکزِ کامل به لحظهموقع به خودتان که چگونه به خودتان، عظیم

ا هایی که شمکند که لذت و موفقیت در کارفعلی خودتان بدهید. به شما یادآوری می

دهید، وجود دارند. خودتان را به صورت مکرر در مورد آنچه که روزانه روزه انجام می هر

کنید، درک شنوید و احساس میبینید، میدهید و هماهنگ با آنچه که میانجا می

 کنید. برای شانسی که فقط وجود دارد، شادی کنید.
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 سخن آخر:

 

 همراه گرامی، 

ی برای زندگی و آموزمهارت»ی هاکتابمین کتاب از مجموعه 5شما 

ت و سواال هاشنهادیپکه  شومیمخوشحال را مطالعه کردید. « مسیر شغلی

 خود را برایم ایمیل نمایید. 

 

 ایمیل:

job.coaching.hr@gmail.com  

 سایت نویسنده:

coaching.ir-http://www.job 

 آی دی شبکه اجتماعی اینستاگرام:

job.coaching 

 آی دی شبکه بیزینسی لینکداین:

Mahboubemazaheri 
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 :معرفی کتاب

 آشنایی با کوچینگ -0

 نویسنده: محبوبه مظاهری

 این کتاب در دو نسخه فارسی و انگلیسی در سایت آمازون موجود می باشد.

 مهارت های ضروری برای کوچینگ مسیر شغلی -3

 نویسنده: کارولین تالبوت / مترجم: محبوبه مظاهری

 راهنمای کوچینگ برای مدیران -2

 نویسنده: آنه لوهر، برایان امرسون / مترجم: محبوبه مظاهری

 زش تیم کاریکوچینگ و آمو -2

 نویسندگان: انجمن مدیریت و رهبری امریکا / مترجم: محبوبه مظاهری

 کوچینگ زندگی برای توسعه فردی و شغلی-2

 نویسنده: جنی پوردی / مترجم: محبوبه مظاهری

 راهنمای کوچینگ زندگی-6

 نویسنده: مارتین کورلی / مترجم : محبوبه مظاهری

 اجرایی مدیران راهنمای کوچینگ -7

 / مترجم : محبوبه مظاهریگردهمایی کوچینگ اجرایی نویسندگان: 

 چگونه کرونا گرفتم -8

 نویسنده: محبوبه مظاهری

 

 پیام دهید. 15222787221کتاب ها لطفا در واتساپ به شماره  تهیهبرای 
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 برند جاب کوچینگ،

 ارایه دهنده خدمات تخصصی کوچینگ فردی و سازمانی 

 

 های زیر بصورت فردی و سازمانی، برای ثبت نام در کارگاه

 یا درخواست حضور کوچ و منتور در سازمان ،

 در نرم افزار واتساپ، پیام دهید. 15222787221لطفا به شماره 

 

 دوره تربیت کوچ حرفه ای در آکادمی بین المللی کوچینگ 

  به دو زبان انگلیسی و زبان فارسی 

 حضوری و غیرحضوری 

 

 کارگاه مربی گری کار تیمی 

 کارگاه مهارت های کوچینگ برای مدیران 

 کارگاه مربی گری فرایند جانشین پروی و مدیریت عملکرد 

 کارگاه مدیریت برخود با رویکرد کوچینگ 

 

 برگزاری جلسات فردی و گروهی کوچینگ در سازمان 

 برگزاری جلسات منتورینگ منابع انسانی در سازمان 


