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 خودآگاهی چیست؟

  قییی  ایا ا ن دیود  خودآگاهی و خودشناسی یکیی ا  درگیی ی هیای یهنیی آد  هیا ا
 .و هست

 :شایی د ای او ه  اافاق افتاد  داشی که ا  خودت دپ سی

 واقعا من کی هست ؟ 

 د ای چی هست ؟ چ ا خلق شی ؟ 

 اینجا چی کار می کن ؟ چ ا در جایگا  کنونی هست ؟ 

نمی دان  چه جوادی دیه ایین مییو سیوا ت یهنیی خیودت دادیال و اچیز چیه چیی ی 
 ا ت ده یهن او را  پییا کنی؟داعث شی  که این سو

 سوا ت خودآگاهی
 :ده سه سواو دا  این سوا ت را ه  اضافه کن

  او چقییر خیودت را میی شناسیی؟ جدیا ج دییات دقییق دگیو میسز معنیی اسی  و
 فامیلت چیه؟ چه میو اخزقی داری؟(

 او چه اوانایی ها و استعیادهایی داری؟ 

 ار ش ها و داورها او چیست؟ 

  دییه چییه چی هییایی عزقییه داری؟ عاشییق چییه کسییی چییه چییی ی و چییه کییاری
 هستی؟

 نظ  خودت و دیگ ان دردار  او چیست؟ 

  نظ  خودت و دیگ ان را مقایسه کن و دگیو کییا  ییی دی یت  دی ای ایو اهمییت
 دارنی؟
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 او چه ویژگی های مسبت و منفی داری؟ 

 چه کسی دی ت  ا  همه او را می شناسی؟ 

 نظ  او چیست؟معنای  نیگی ک دن ا   

 چه اهیاف و رویاهایی را دنباو می کنی؟ د رگت ین رویای او چیست؟ 

  ااحیا  چییه سیهتی هییا و م یکزای را اهمیی؟ کی د  ای؟ ا ن د رگتیی ین م ییک؟
  نیگی او چیست؟

  ااحا  چه کتیا  هیایی را ریی  ا  میرسیه و دان یگا  خوانیی  ای؟ اسی  آخی ین
 .کتا  را دگو

 ی ده او انگی   می دهنی؟ چ ا؟چه چی هایی یا چه کسان 

 ا  موفقیت دیگ ان خوشهاو می شوی یا ناراحت؟ چ ا؟ 

 وقتی دا نظ  دیگ ان مهالف هستی، چه کار می کنی؟ 

 و سه سواو مه  ا  خودت دپ س که شایی ا  نظ  من مه  نبود  است! 

هیی  کسییی دیی ای اینکییه دتوانییی جییوا  اییین سییوا ت را پییییا کنییی دایییی کمییی دردییار  
 .دی ت  دیانی که ده آن خودآگاهی گفته می شودخودش 

 اع یف خودآگاهی
 :اگ  دهواه  یی جمله د ای اع یف خودآگاهی دگوی ، آن جمله این است

اییو چییه نظیی ی دردییار  خییودت داری و نسییبت دییه اییین نظیی ، چییه حسییی دییه خییودت 
 .داری
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اج ده های ایو در  نییگی رو می   داعیث میی شیود نسیبت دیه خیودت نظی  دییهی و 

 .نوع نگا  او ده خودت، احساسات خو  و دی او را رق  می  نی

مییی کننییی و نظیی ات خودشییان را مییی گوینییی و در  البتییه دیگیی ان هیی  اییو را ق ییاوت
نهایت دا  ه  نم   ای که او ده خیودت میی دهیی، احساسیات خیو  و دیی ایو را رقی  

 .می  نی

 :د ای مساو

وقتی انها هستی دا خیودت میی گیویی کیه مین آد  انهیایی هسیت  و هیی ک  می ا 
 .دوست نیارد، ده همین خاط  احساس ناراحتی و اوه  می کنی

کنییار خییانواد  هسییتی دییا خییودت مییی گییویی کییه میین چقیییر خوشییبهت و  وقتییی در
 .شاد  در نتیجه احساس امنیت و آرامش دی ت ی می کنی

وقتی خودت یا دیگ ان ده او می گوینیی  احمیقال  ج ایو دیا خیودت میی گیویی آر  مین 
 .احمق ال در نتیجه ح  دیی پییا می کنی
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وقتی خودت یا دیگ ان دیه ایو میی گوینیی  دیاهوشال  ( ایو دیا خیودت میی گیویی آرا  
 .من داهوش ال در نتیجه ح  خودی پییا می کنی

 خود واقعی و خود ری واقعی

 .خود واقعی یعنی دقیقا همان چی ی که ا ن هستی

خود ری واقعی ییا خیود اییی  آو یعنیی دقیقیا همیان چیی ی کیه ا ن نیسیتیال و میی 
 .داشیخواهی 

مسز او در مه؟ کارت دا دیگی ان دو میی دهیی و قلیو  میی گیی ی  ( ولیی دیه مهی  
ین عسی؟  اینکه می رسی خانه د ج  هِ مار میی شیوی  ج و نمیی ایوان ایو را دیه ییی م 

 !ه  خورد

اگیی  خییود واقعییی داشییی و خییودت را دییا امییا  نقییار قییوت و ضییعف دپیی ی ی، نظیی ت 
 .نسبت ده خودت خو  خواهی شی

خیود ری واقعیی داشیی و همی یه درحیاو نقیش دیا ی کی دن داشیی، هیی   اگ  دنبیاو
 .وقت نظ  و حست نسبت ده خودت خو  نهواهی شی

 کننی می منتق؟ دی یا خو  ح  او ده نهایت در خودشناسی و خودآگاهی

شییایی دپ سییی مگیی  نبایییی دییا خودآگییاهی و خودشناسییی دیگیی  امییا  احساسییات مییا 
 مسبت و قوی داشی؟

 !؟ یی ردات داشی و فقط ح  خو  داشته داشیق ار نیست مس

ق ار است دا وجود ح  دیی و منفیی ا  جاییت دلنیی شیی  و دیه سیمت حی  خیو  و 
 .مسبت د وی

ق ار است دا وجود نظی ات خیو  و دیی دیگی ان، ایو اولیین و آخی ین نفی ی داشیی کیه 
 .ده خودت نظ  می دهی و ح  خو  را می سا ی
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 آو ایی  خود ا ن او که دیانی و د سی قعیوا خود ده خودآگاهی دا است ق ار

 نکن دا ی فیل  پ  نیستی

ی   او دا خود واقعی و دوست داشتن خیودت میی ایوانی دیا قییرت  ییادی دیه  نییگی پ 
 .چالش ادامه دهی و م کزت را ح؟ کنی و ده خواسته هایت د سی

 .  کنید ای ابیی؟ شین ده چنین آدمی، دایی ا  چهار چ خ خودآگاهی استفاد

 چهار چ خ خودآگاهی

 
عزقیه، مهیارت، دیاور و شه ییت چهیار چی خ خودآگیاهی انییا و ایو را دیه ح کییت در 

 .می آورنی

 چ خ اوو  عزقه 

ا ن هی  هسیتا ولیی خیلیی ا   عزقه و ع یق ا  همیان د گیی در وجیود ایو دیود  و
 :آد  ها این عزقه و ع ق را در خودشان کور ک د  انی و ا ن
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 ...در جایی  نیگی می کننی که عزقه ای ده آن نیارنی

 ...در جایی کار می کننی که ده شیت ا  آن دی ار هستنی

 ...دا کسی  نیگی می کننی که عاشقش نیستنی

 .ن ع ق خواهی شیاگ  عاشق نباشی د ودی نف ت جایگ ی

 ا  خودت دپ س ده چه چی هایی ده چه کسانی ده چه کاری عزقه داری؟

 .می دهی و نف ت د ودی او را نادود خواهی ک د ح  و حاو خو  ع ق ده او

پیی  همییین ا ن یییی لیسییت د  اییایی ا  عزقییه منیییی هییای خییودت را دنییوی  و 
 .د ای من دف ست اا دگوی  چه کار دایی دکنی

 چ خ دو   مهارت 

اگیی  لیسییت عزقییه منیییی هایییت را نوشییتی کییه حتمییا همیندییور اسییت، حییا  دایییی ا  
ع ق و عزقه خودت لی ت دبی ی و کیاری کنیی ایا دیگی ان هی  ا  ایین ع یق و عزقیه 

 .او ل ت دب نی

 !در میارس و دان گا  های ما موضوع کامز د عک  است

 داش مهارت این عاشق گوینی می دعی و دهنی می یاد مهارت او ده اوو

دیی ای اهقیییق در مییورد خودآگییاهی و فهمیییین اینکییه دیگیی ان دییه خودآگییاهی رسیییی  
 .ییانی یا نه کافیست س ی ده شغ؟ ها د نیی و دا شارلین چهبت کن

 :د ای مساو

دنیانپ شیکی را میی شناسیی  کیه مهییارت دارد ولیی هنییو  عاشیق آن نیسییتال دیا وجییود 
 .درآمی ماهی چنی د  میلیون اومان، دوست دارد شغ؟ دیگ ی انتها  کنی

https://aramravan.com/hes/
https://aramravan.com/hes/
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پ شکانی را میی شناسی  کیه مهیارت طبادیت دارنیی ولیی هنیو  عاشیق آن ن یی  انییال 
 .نه در جایگا  پ شی و طبادتچون اکس  آن ها در پ ست های میی یتی هستنی 

کارمنیانی را میی شناسی  کیه مهیارت دارنیی ولیی دیه شییت ا  کارشیان نفی ت دارنیی و 
 ۰۲۲فقط ده خاط  حقوق نیاچی  ماهیانیه مجبورنیی دییون ع یق کیار کننییا یعنیی اگی  

 .میلیون اومان ده آن ها دیهی حاض  نیستنی یی ثانیه در کارمنیی دماننی

کیه مهیارت فنیی دارنیی و در سیهت ای ین شی ایط ممکین کیار  کارگ انی را می شناسی 
 .می کننی ولی عاشق نیستنی

و د عک  کسانی هستنی کیه ع یق و عزقیه خودشیان را دنبیاو کی د  و دیا ابییی؟ آن 
 .ده مهارت، ا ن عاشق هستنی

 !!!استسنا

 !فقط در یی موضوع اوو دایی مهارت کسب کنی و دعی عاشق شوی

تسنا هی  در مییارس و دان یگا  هیای میا خبی ی نیسیتال و ایین البته در این مورد اسی
 .موضوع چی ی نیست ج   نیگی

کسی ده او یاد نمی دهیی چدیور داییی  نییگی کنیی؟ چی ا و چدیور داییی ا دواج کنیی؟ 
 چدور دایی افاه  داشته داشی؟

پ  همین ا ن دیه لیسیت د  ایایی عزقیه و ع یق خیودت م اجعیه کین و د رگتی ین 
 .دت را انتها  کنعزقه منیی خو

اولین کاری که دایی انجیا  دهیی ایین اسیت کیه اهقییق کنیی و حییاق؟ سیه مقالیه و 
 .یی کتا  دردار  د رگت ین ع ق و عزقه ات دهوانی

 چ خ سو   داور 

 .داور یعنی همان چی ی که او قلبًا و داطنًا آن را قبوو داری
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قبییوو داری کییه  اگیی  اییو دییاور داری کییه آد  دیییدهت و دی ییار  ای هسییتی یعنییی
 !ایندوری خلق شیی و اق ی  او نیست

پ  ار ش های او د  اسیاس همیین دیاور شیک؟ میی گیی دا دیه خیودت د چسیب میی 
 نی، ضیعف هاییت را دی ری میی کنیی، خیودت را دسیت کی  میی گیی ی و دیگی ان و 

 .خودت را ق اوت می کنی

ن نفی ت داری و در نتیجه نگا  او دیه دیگی ان نگیا  دیا ع یق نیسیت میسز ا  ث وامنییا
می گویی آن هیا خیون ایو را در شی یه کی د  انیی و پولییار شیی  انیی ییا ا  موفقییت 

 .دیگ ان خوشهاو نمی شوی و حسادت می کنی

 سا نی می را او های نگ ش و ها ار ش او داورهای

اییو ا  داورهایییت رافیی؟ شیییی و نمییی دانییی کسییانی کییه ا ن  نیییگی و حیی  و حییاو 
و عزقیه و مهیارت خودشیان رفتیه انیی و سیاو هیای سیاو  خودی دارنیی، دنبیاو ع یق

روی داورهای ییان کییار کیی د  انییی، سییاو هییای سییاو سییهتی ک یییی  انییی و شکسییت 
 .خورد  انی

 .داورهایت را معلو  کن چون می اوان آن ها را اغیی  دهی و اچزح کنی

پیی  همییین ا ن یکییی ا  داورهییای خییودمه   و مهکییو  دییه شکسییت خییودت را 
 .آن را ده یی داور قوی و مسبت ابیی؟ کنی  مد ح کن اا

اگ  دوست داشتی میی ایوانی ا  مه یوو چیوای داورهیای خیودمه   و مهکیو  دیه 
 .شکست ه  استفاد  کنی

چون وقت ار شیمنیت را در اختییار مین قی ار داری و ایا اینجیای مقالیه دیا مین همی ا  
 :دودی، من ه  د ای او ار ش قاد؟ می شو  و ا ن

اهفیییف ویییژ  داورهییای مهکییو  دییه شکسییت را اهیییه کنییی و  ۲۵%مییی اییوانی دییا 
 .داورهایت را اغیی  دهی
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 self :کی اهفیف پنجا  درچیی

 درچی استفاد  کن ۲%همین ا ن ا  اهفیف 

 چ خ چهار   شه یت 

شییان د  ایییص شه یییتی دارییی  یعنییی اییو هیی  یکییی ا  شییان د  ایییص هسییتی و دییا 
 د  میییو آد  متفییاوت رودیی و هسییتی کییه افکییار، اجساسییات، رفتییار، ویژگییی هییا و شییان

 .نظ ات متفاوت دارنی

 :هستا خیلی کواا  و مهت   می گوی  INFJ مسز ایص شه یتی من

I   یعنی درونگی ا هسیت  و کیانون انی نی مین، درون مین و انهیایی اسیتا پی  ام کی
 (: .دا یی دار  و نویسنی  خودی هست 

N  شیهودی هسیت  و منبیر دریافیت اطزعیات مین عقی؟ و مندیق اسیتا پی  یعنی
 (: . ودداور نیست  و راحت ه  چی ی را قبوو نمی کن 

https://aramravan.com/shop/failure-beliefs/
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F  یعنیی احساسیی هسیت  و معییار ا یمی  گیی ی مین عواطیف و احساسیاا  اسیتا
 (: .پ  مه دان، چادق،  ودرنج و دلسو  هست 

J قیانون مییاری اسیتا  یعنی دقیق و منظ  هسیت  و سیبی اج اییی مین ق یاوای و
 (: .پ  خیلی  ود و قاطعانه ا می  می گی   و س یر اقیا  می کن 

و د رگانی مس؟ کیارو گوسیتاو یونیا، افزطیون، گانییی، امیا  خمینیی و هیتلی  نمونیه 
 .هستنی INFJ هایی ا  ایص شه یتی

نکتییه مهیی  اینجاسییت کییه شه یییت اییو دییه اییو قیییرت خودآگییاهی و ادامییه مسییی  
دهییی و داعییث مییی شییود دییا خییودت و دیگیی ان ارابییار دهتیی ی داشییته  نیییگی را مییی 

 .داشی

یعنی او، هی  میی ایوانی هیتلی  داشیی  ج و هی  میی ایوانی امیا  خمینیی ییا گانییی 
 داشی  (

 ایص گ دن را م کزات و احساسات و دیاوری دهانه نیاری حق پ 

 دینیا ی خودت شه یتی
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 موانر خودآگاهی

 
   چهار چ خ خودآگاهی پن! 

خیلی ا  اف اد چهار چ خ خودآگاهی را نیارنیی و هی  چقییر هی  ایزش کننیی دیه هیی  
جایی نمی رسنی چون نمیی اواننیی ح کیت کننیی و در دایی   امین خودشیان گیی  کی د  

 .انی

و اییین دسییته ا  افیی اد نیسییتی ولییی احتمییاو دارد چیی خ هییای مدمئیین  کییه اییو جیی 
 .خودآگاهی او پن   شی  داشی و متوقف شی  داشی

دایی چ خ های خودآگیاهی را پن  گیی ی کنیی و دیین آن اعیادو د قی ار کنیی و دودیار  
 .دا قیرت دی ت ی ادامه دهی

 شوی می نادود  ود خیلی نیفتی، را  و نکنی اعمی  را ها چ خ این اگ 

 داشی دیگ ان اختیار در دایی و

 قبوو نک دن خودت 
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اگیی  خییودواقعی ات را پییییا نکنییی و همی ییه در حییاو نمییایش خییود ری واقعییی دییه 
دیگی ان داشییی یعنیی اینکییه خییودت را همیندیور کییه هسییتی قبیوو نکیی دی و مهتییاج 

 .دیگ ان هستی اا همی ه او را ااییی کننی

 .قبوو کن که او ه  آد  هستی و اشتباهات خودت را داری

 .قبوو کن که او ه  آد  هستی و ویژگی های مسبت و منفی خودت را داری

 .قبوو کن که او ه  آد  هستی و دع ی وقت ها ح  و حاو خودی نیاری

 .قبوو کن که او ه  آد  هستی و دع ی وقت ها نمی اوانی کاری را انجا  دهی

ایو هی  آد  هسیتی و هیی  وقیت نمیی ایوانی دیگی ان را راضیی نگیه قبیوو کین کیه 
 !داری حتی خیا و پیامب ش ه  نتوانست

 اعجوده و ف شته نه هستیااا آد  ه  او که کن قبوو

 داش نیاشته حی ا  دیش انتظارات خودت ا  و نکن س  نش را خودت پ 

 قبوو نک دن مسوولیت 

 .ولیت نیستپ ی ش خود اچز ده معنای ف ار ا  مسو

خیلییی ا  آد  هییا نمییی خواهنییی دییه خودآگییاهی و خودشناسییی د سیینی چییون اهمیی؟ 
رود و شین دا واقعییت هیا را نیارنیی، چیون میی داننیی کیه داییی اغییی  کننیی و اغییی  

 .خیلی سهت است و نیا  ده ازش دارد

اگ  ده خودآگاهی د سی نسیبت دیه خیودت و دیگی ان احسیاس مسیوولیت میی کنیی 
 .های  نیگی رود و می شوی و اق ی  را ده گ دن دیگ ان نمی انیا ی و دا چالش

ا  قیرت فک  و خزقیت خیودت کمیی میی گیی ی و دیه جیای حی ف  دن، دی یت  عمی؟ 
 :می کنیا پ 
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 های مسوولیت اما   یاد جسارت و شجاعت دا و داش چادق خودت دا

 کن قبوو را  نیگی

 ر ور و اع ب دیجا 

دیی معنیی شیی  اسیتا مسی؟ ری ور ملییال ری ور  نانیهال ری ور  متاسفانه کلمه ر ور خیلی
م دانییهال ریی ور عقیی؟ال ریی ور شییجاعتال ریی ور جیی ا  و مهیی  دییودنال و انییواع و اقسییا  

 ...ر ورهای دیگ 

 ): !من ه  چقیر ازش می کن  نمی اوان  معنی این ر ور را دفهم 

 یور ا  نظ  من ر ور یعنی اینکه من یی م ییت خیای ییا د ای ی خیای نسیبت دیه ک
دیگ  یا  نیان و می دان دیگی  دار ا یعنیی اینکیه مین احسیاس خیودد ری دینیی دار  و 
دیگ ان در مقادی؟ ف هنیا مین، دیین مین، سیبی  نییگی مین و مین خیلیی حقیی  و 

 !کوچی هستنی و پ ی ی ار ش نیارنی

ری ور دیا اعتمیاد دیه نفی  و عی ت نفی  خیلیی فی ق داردا ری ور نمیی گی ارد ایو دیه 
 .خودآگاهی د سی

 ور چفات جعلی است مسز مین شیجاع ، مین حیامی عییالت ، مین دوسیت داشیتنی ر
و ج اد ، اما اعتماد ده نفی  و عی ت نفی  چیفات واقعیی اسیت میسز مین مه دیان ، 

 .من حق  نیگی ک دن دار ، من خود  را دوست دار ، من مسوولیت پ ی  

 .اعتماد ده نف  همان خودواقعی است، خودواقعی که رشی ک د  است

  نیارد اساس و پایه که است آو ایی  خود یا ری واقعی خود همان  ورر

 است شی  ار اق و نمای ی فقط و

 کماو گ ایی 
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کماو گ ایی یکی دیگی  ا  موانیر اچیلی خودآگیاهی اسیت و هیی  وقیت نمیی ایوانی 
دهت ین خودت را ن یان دهیی چیون هیی  وقیت نمیی گی ارد ایو دیا خیود واقعیی ات 

 .ارابار د ق ار کنی

اگ  میی خیواهی همیه چیی  دیه نهیو احسین انجیا  شیود دییون کیوچکت ین اشیتبا ، 
 !دایی دگوی  که سهت در اشتباهی

اگ  دهیواهی همیه چیی  را کامی؟ و دیی نقیه کنیی ه گی  نمیی ایوانی چیی ی را ارادیه 
کنییی و ا  خییودت راضییی داشییی در نتیجییه دییه خواسییته هایییت نهییواهی رسیییی و 

 .همی ه ح  دیی خواهی داشت

  اشییتبا  کیی دن دت سییی پیی  اهمیی؟ شکسییت خییوردن را هیی  نهییواهی داشییت، اگیی  ا
پیی  دییه هییی  مییوفقیتی هیی  نهییواهی رسییییا چییون مییی ا سییی کییه دیگیی ان اییو را 

 !مسه   کننی و ا  او راضی نباشنی

در نتیجه هی  وقت هی  کیاری را دیه پاییان نمیی رسیانی چیون چی خ دیاور ایو پن ی  
شی  است، یعنی دیا خیودت میی گیویی ییا داییی دهتی ین و عیالی ای ین کیار را انجیا  

 .ده  یا هی  وقت نبایی کاری را انجا  ده 

 :اگ  کماو گ ایی را ادامه دهی در نهایت

  نیک می س  نش را خودت و آیی می دیت خودت ا 

 داشت خواهی  یادی ر ور دا ، نف  ده اعتماد جای ده و

اگ  می خواهی دیانی کماو گی ا هسیتی ییا نیه پی ینهاد میی کین  حتمیا اسیت کمیاو 
 .گ ایی را انجا  دهی

 همین ا ن است کماو گ ایی را انجا  دی 

 

https://aramravan.com/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
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 خداهای فک ی

 
نیی نمیی گ ارنیی ایو واقعییت هیا را آندیور کیه هسیت دبی  خداهای فک ی یا شناختی

 .و او را ف یب می دهنی

یکییی ا  کارهییای خیلییی مهمییی کییه دایییی انجییا  دهییی شناسییایی و اچییزح خداهییای 
 .شناختی خودت است

فعز دا لیسیت د  خدیای شیناختی آشینا شیو ایا در مقیا ت دعییی مف ی؟ دردیار  آن 
 .اوضیح دیه 

 افک  همه یا هی  ا1

 اعمی  دیش ا  حی ا۰

 فیلت  یهنی ا3

 مسبت نادیی  گ فتن نکات ا4

 اوت عجو نهق  ا%
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 د ری نمایی یا کوچی نمایی ا6

 استی و احساسی ا7

 دایی و نبایی ا8

 د چسب  دن ا9

 مق  یادی ا1۲

 !را د ی  داخ؟ سد؟ آشغاو swot ماا ی 

 
swot ی  ؟چیست که دایی آن را داخ؟ سد؟ آشغاو د  

ده ایو کمیی میی کنیی ایا دنییای درون و دیی ون خیودت را د ناسیی و  swot ماا ی 
 .ده راهکارهایش عم؟ کنی

S یعنی نقار قوت او 

W یعنی نقار ضعف او 
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O یعنی ف چت ها 

T یعنی اهیییها 

s و w  او را دا دنیای درون آشنا می کنیی کیه البتیه میی ایوانی دیا سیوا ت خودآگیاهی
 .که در ادتیای مقاله گفت  ده آن د سی

o و t  ایو را دیا دنییای دیی ون آشینا میی کنیی و دیه ایو میی گوییی کیه ا  ف چیت هیا
 !استفاد  کن و ا  اهیییها ف ار کن

هییش نیسییت پیی  آن را دییه را قبییوو نیییار  چییون نتیجییه د swot میین راهکارهییای
 .داخ؟ سد؟ آشغاو می ری   و ده  نیگی ا  ادامه می ده 

را نفهمییی   ج ولیی ایو  swot البته این نظ  شه ی من اسیت و شیایی مین خیو 
 می اوانی دا نظ  من موافق یا مهالف داشی

 کنی خسته را مغ ت و کنی فک  خیلی نیست    

 عم؟ 97۵ و فک  3۵

قار ضیعف و قیوت خیودت و اهییییها و ف چیت هیای دی ونیی فکی  ده ن 3۵کافیست 
داقی وقیت ات را دیه ا یمی  گیی ی چیهیح و اقییا  دیه موقیر اخت یای  97۵کنی و 

 .دهی

 .    نیست ضعف های خودت را د ری کنی و خودت را دست ک  دگی ی

 .    نیست دا دهانه های مهتلف ضعف هایت را طبیعی و مندقی جلو  دهی

یب وضیعیت اقت یاد خی ا  اسیت و      نیست ا  اهیییها فی ار کنیی میسز دگیویی خ 
 !کار نیست پ  من می رو  دهواد 
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همییاندور کییه گفییت  قیی ار اسییت خییود واقعییی داشییی و دسییت ا  نقییش دییا ی و کمییاو 
 .گ ایی و آرمان گ ایی د داری

منظور  این نیست که اچیز روییایی نیاشیته داشیی، روییای دی ری داشیته دیاش ولیی 
هنو  ده آن ن سیییی دی ای دیگی ان فییل  دیا ی نکین کیه دیه آن رسییییال چیون  وقتی

 .ک  ک  دیگ ان می فهمنی که حقه دا  و درورگو هستی

کنییی و دییا  swot میین پی یینهاد مییی کیین  پنجیی   جییوه ی را جییایگ ین مییاا ی 
اسییتفاد  ا  نظیی ات دیگیی ان دییه خییود واقعییی ات ن دیییی ایی  شییوی و واقعیییت هییا را 

 .  کنیدپ ی ی و اقیا

 پنج   جوه ی

 
پنج   جیوه ی ییا رنگیی نیسیتال دلکیه مییو جیوه ی اسیتال یعنیی ا  اوو اسی  این 

 .دو روان ناس ده نا  جو ف لوفت و ه ی اینگها  گ فته شی  است
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مییو ارابیاطی ایو را دیا دیگی ان  (Johari Window دیه انگلیسیی) پنجی   جیوه ی
در چهار پنجی   ن یان میی دهیی و کمیی میی کنیی ایا دیه خودآگیاهی و خودشناسیی 

 .د سی

البته ممکن است پنجی   جیوه ی کمیی ف اای  ا  مییو ارابیاطی دی ود و دنییای درون و 
 .دی ون او را اهت پوشش ق ار دهی

  پنج   اوو   معلو 

چی هایی در  نیگی شه یی و کیاری ایو هسیت کیه هی  خیودت و هی  دیگی ان ا  آن 
 .خب  داریی و کامز معلو  است

، ماشیینت، دع یی ا  خواسیته هیا مسز پییر و میادرت، همسی ت، شیغ؟ و مهی؟ کیارت
 و احساساات

 پنج   دو    مغفوو 

چی هایی که ایو ا  آن هیا خبی  نییاری و ییا دی ای آن ار ش قادی؟ نیسیتی ولیی ا  نظی  
 .دیگ ان ار شمنی است و آن ها دهت  ا  او می داننی

مسز همس ت فک  می کنی او ییی آد  مه دیان هسیتی ولیی ایو فکی  میی کنیی خیلیی 
 .و هستی یا د عک خ ن و سنا د

 پنج   سو    مهفی 

چی هییایی کییه اییو کییامز ا  آن هییا اطییزع داری ولییی دیگیی ان ا  آن خبیی  نیارنییی چییون 
ج و اس ار  نییگی ایو اسیت و نباییی دیگی ان آن را دیاننییا شیایی هی  را  نباشیی ولیی 
اییو دوسییت نیییاری کییه دیگیی ان آن را دیاننییی و مهفییی مییی کنیییا فعییز دییه درسییت و 

 !رلدش ه  کاری نیار 
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مکییارت دیانییی ع یی ها در اسیینص کییار مییی کنییی  ج یییا مییسز اییو دوسییت نیییاری کییه ه
یب  نییگی  دوست نییاری کیه همسی ت دیانیی همسی  دیگی ی اختییار کی د  ایا  ( خ 

 !خ ج دارد

 پنج   چهار    مجهوو 

چی هایی که نیه انهیا روح ایو هی  ا  آن هیا دیی خبی  اسیت دلکیه دیگی ان هی  هیی  
 .چی ی دردار  آن ها نمی داننی

تیی ا  ییی کوچیه انیا و اارییی رد میی شیوی ای س عجیبیی مسز ایو ناخودآگیا  وق
اما  وجیود ایو را میی گیی د نیه ایو و نیه دیگی ان نمیی دانییی کیه علیت آن چیسیت 

 .چون ده احتماو  یاد در دوران کودکی خاط   دیی در یهن او شک؟ گ فته است

 دیگ ان ده او چه نم   ای می دهنی؟

ت را لیسییت کیین و دیی و دییه آن هییا همییین ا ن د  نفیی  ا  دوسییتان و اط افیییان خییود
 .ده او یی نم   دیهنی و ا  آن ها دلی؟ نم   دادن شان را دپ س 1۲اا  1دگو  ا  

، ایو خیلیی 1۲، ایو خیلیی خیلیی دیی و م خی ف هسیتیال  ج چی ا؟ ییا نمی   1مسز نمی   
 خیلی خو  و  ک  ی هستیال  ( چ ا؟

ی یت  آگیا  شیوی و دییانی این ام ین ده او کمی می کنی ایا ا  پنجی   مغفیوو خیود د
کییه چییه چی هییایی ا  نظیی  اییو کییامز دییی ار ش اسییت ولییی ا  نظیی  دیگیی ان ار شییمنی 

 .است

نکته مه  اینجاست که ق ار نیسیت ایو دقیقیا طبیق خواسیته دیگی ان عمی؟ کنیی قی ار 
است ا  نظ ات دیگ ان استفاد  کنی و چیی ی کیه ا  نگیا  ایو دور مانیی  و ایا حیاو دیه 

 .پییا کنی، همینآن فک  نک دی را 

 خودآگاهی ده چه دردی می خورد؟
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اوو اینکه من ه  دا ایو میوافق  کیه خودآگیاهی ا  نیان شیب واجیب ای  نیسیت و ایا 
وقتی ر ای جس  فی یکی ایامین ن یود، خیلیی سیهت اسیت کیه آد  هیا دیه سیمت 

 :خودشناسی و خیاشناسی و اامین ر ای روح د ونیا ولی

کیه درگیی ت کی د  دیه خودآگیاهی و خودشناسیی د ای جوا  دادن ده سوا ت یهنی 
 نیا  داری

و حتی دع ی وقت ها حاضی  میی شیوی ایا نیان شیب را کنیار دگی اری،  نییگی ات را 
 .ه  دیهی اا دفهمی که چ ا هستی و کمی ده آرامش د سی

دو  اینکییه آیییا وقتییی ا  روحیییات و حییا ت خییودت آگییا  شیییی و خییودت را خییو  
 !دیگه همه چی حله؟ شناختی،

 :دایی یی نه مهک  و قاطعانه دگوی ا چون

 است د ری کارهای انجا  ش وع خودآگاهی

اگیی  ااحییا  کارهییای د رگییی انجییا  نیییادی حییا  وقییتش اسییت کییه دییا خودآگییاهی و 
 .خودشناسی د ری شوی و کارهای د رگی را انجا  دهی

ی را خیلیی دوسیت دار  کیه می (Charles de Gaulle) و ایین جملیه ا  شیارو دوگی؟
 :گویی

کارهای د ری فقط ا  انسان هیای دی ری سیاخته اسیت و انسیان هیا وقتیی دی ری میی 
 .شونی که دهواهنی
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 .ا  او دی نهایت ممنون  که وقت ار شمنیت را در اختیار من ق ار دادی

 .یادت داشه نظ ات او د ای من خیلی ار شمنی  و ای ای پیا  هات رو میهون 

لدفًا نظی ات خیودت رو در انتهیای همیین چیفهه دی ای مین ارسیاو کینا منتظی ت 
 .هست 

و اگیی  اییین مدلییب را دوسییت داشییتی و لیی ت دیی دی حتمییًا دییا دوسییتانت هیی  دییه 
 .اشت اک دگ ار

 

 


