
: حَاسو يست کٌردیف
از دیگران ُحسن جَیی ٍ تعریف کنو1

زحهات نفر قبلی رٍ لٌِ نکنو2

قدرشناس باشو ٍ تشکر کنو 3

گشادى رٍ باشو، اخهَ نباشو، دائهًا لبخند بزنو4

خَاستٌ يایو را بیان کنو حتی اگر در اقلیت باشو5

دیگران رقیب نن نیستند چَن بٌ خَدم ٍ تَانایی يایو ایهان دارم6

(چَن اعتقاد دارم يیچکس کانل نیست)اشتباياتو رٍ سریع بپذیرم 7

اجازى ندارم از دیگران انتقاد کنو8

(ُحسن ظن)از رفتاريای دیگران، ننفی برداشت نکنو 9

نیاز بٌ تأیید دیگران ندارم10

خَدم رٍ با يیچ کس نقایسٌ نکنو11

از دیگران طلبکار نباشو12

اعتهاد بٌ نفس داشتٌ باشو ٍ خَدم رٍ سرزنش نکنو13

نگاى صفر ٍ صدی بٌ يیچ چیز نداشتٌ باشو14

اگر در جایگاى قدرت يستو، افراط ٍ تفریط نکنو15

در ير چیزی خَدم یا دیگران رٍ نقصر ِصرف ندانو16

 نشَماجتهاعی یا اضطراب  خَشحالیدرگیر اضراب ناشی از17

يدفی نانناسب ٍ خارج از حد تَانو نگذارم18

ير انتقادی را شخصی نکنو ٍ ير حرفی را بخَدم نگیرم19

جسهانی، نَفقیت، شخصی، ادراکی، يیجانی :کهالگرایی نکنو20

بپذیرم کٌ نن يو انسانو ٍ نَاقص ٍ نقاط تاریکی دارم21

از ترس اینکٌ ترد شَم ٍ یا تنًا بهانو، تن بٌ يرکاری نديو22

(..شکست خَردن، دعَا ٍ درگیری، قضاٍت شدن ٍ)از يیچ چیز نترسو 23

(حداقل ساختار یافتٌ ايهال کاری کنو)ايهال کاری نکنو 24

در رابطٌ با خَدم قضاٍت يای نانناسب نکنو، خَدم رٍ تحقیر نکنو25

رفتاريای خارج از چارچَب يای اخالقی نداشتٌ باشو26

(استفادى نکنو...ٍلی ... از ترکیب نی دانو ) آگايانٌ زندگی کنو27

تصهیهات زندگی را خَدم بگیرم ٍ تبعات آن را بپذیرم28
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گفتگَی درٍنی ننفی نداشتٌ باشو29

ٍاقعیت يا را انکار نکنو ٍ آنًا را بپذیرم30

در لحظٌ زندگی کنو31

بین رٍیداديا ٍ تفاسیرم تهایز قائل شَم32

خَدم رٍ قبَل داشتٌ باشو33

(چٌ ٍیژگی يای نثبت ٍ چٌ ننفی)خَدم رٍ يرطَر کٌ يستو بپذیرم 34

(چٌ خَب ٍ چٌ بد)نسئَلیت ٍضعیت نَجَد را بپذیرم 35

از نرسیدن بٌ رؤیايایو گلٌ ٍ شکایت نکنو36

اٍلَیت يایو را نشخص کنو تا زنان کو نیاٍرم37

سًو خَدم را در ير اتفاقی بپذیرم38

ارزش يای زندگی ام را بشناسو ٍ براساس آنًا عهل کنو39

(نٌ ننفعل باشو ٍ نٌ پرخاشگر)خَاستٌ يایو را قاطعانٌ بیان کنو 40

اجازى نديو کسی حقو را بخَرد41

حتهًا در ير نرحلٌ از زندگی یک يدف برای خَدم تعیین کنو42

 را انتخاب کنوپذیرش یا دفاعٍقتی قضاٍت نی شَم بٌ درستی 43

نراقب الگَيای رفتاری تکرار شَندى ام باشو44

اگر نسئلٌ ای در زندگی دارم با افرادی نشَرت کنو کٌ آن نسئلٌ را ندارند45

ير نَضَعی را تحلیل سَد ٍ زیان کنو46

برچسب يهٌ یا يیچ، تعهیو، ): نراقب نیانبريای ذينی باشو47

(فیلتريای ذينی، ذين خَانی، بزرگنهایی،کَچکنهایی،برچسب زدن

 ننتقد عهل کنیو نٌٍکیلدر نَاجًٌ با شکست يا يهچَن یک 48

تعداد نًارت يایو را افزایش ديو 49

انید داشتٌ باشو بًترین اتفاق بیفتد ٍلی خَدم را برای بدترین آنادى کنو50

بدانو کٌ شکست چیزی از قیهت نن کو نهی کند51

بٌ خَدم احترام بگذارم ٍ از کلهات نناسب استفادى کنو52

انتظارات ٍ خَاستٌ يایو را شفافانٌ نطرح کنو53
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