
 ؟ میاستفاده کن ی مشکالت زندگیمدرن برا یچگونه از روانشناس

 مقدمه

. هرگز بودم یبازگشت به بدبخت در راه دانستم که من یبود که م لیدل نیکه من خوشحال شدم، به ا یهنگام"

  "کنم. یسرزنش م یاست. من از شاد یهدف باز یمتقاعد نشده ام که شاد

 ازمندیجهان نخطرناک است.  یاز حد، حت شیب یدهند که خوشبخت یهشدار م "مثبت یروانشناس" منتقدان

از مردم  ی. بعضمیون گوگ ندار ،یتولستو چیموتزارت، ه چیاسکندر، ه چیما ه ،یاست. بدون بدبخت چارهیافراد ب

 ایعاشقانه  یآهنگ ها ات،یهنر، ادب وانبه کار خود، به عن یشدن و ناسازگار یکردن، عصبان یخنث یواقعا برا

مانند الکل و مواد مخدر، به  ،یبیخود تخر یاست که آنها اغلب به روش ها نیدارند. مشکل ا ازیانقالب، واقعا ن

 یکند ناراض یبه شما کمک م ریمراحل ز د،یکن یرشد م "یاثر منف"رسند. اگر شما در  یحالت دلخواه خود م

 د،یدار یاز بدبخت التیتعط کیبه  ازیتا به حال ن ایآو طمئن تر و بالقوه اثبات شده. م یروش ها قیاما از طر د،یباش

 ،یبدبخت یحت ز،ی. همه چدیکن یشاد زندگ یزندگ یمدرن برا ی: از روانشناسدیامتحان کن زیرا ن نیا دیتوان یم

 است. نیبهتر

. مقصر دانستن بخت آزمایی:  باشد یاز مردم ساخته شده به بدبخت یکیکه شما ممکن است  دیقبول کن - 1

افراد  یشوند. به طور خالصه، برخ یمتولد م "یسبک عاطف" فیط یمنف مهیاز همه انسان ها در ن یمیحدود ن

 آمده اند. ایبه دن یا نانهیفقط بدب

مقابله با آنها. شما سبک  یو عدم اعتماد به نفس برا دات،یشما، شما مستعد به تمرکز بر تهد یبا تشکر از ژن ها  

کنند. شما سخت  یم هیتک یدفاع یها سمیمکان گریکه به شدت بر اجتناب و د دیکن یم جادیرا ا یمقابله ا یها

 یعدالت یکه جهان ب دیفکر کن دیدار لی. شما تمادیتا مشکالت را حل کن دیکن یدرد خود کار م تیریمد یتر برا

 که بدتر از آن هستند.  ییزهایکنترل است و چ رقابلیو غ

 د،یقرار ده یسوراخ سوراخ کیرا در  یمربع مربع کیکه  دیتواند به شما کمک کند تالش کن یم نیدانستن ا 

شما به طور  نکهیشما ممکن است کارآمدتر با دانستن ا یزندگ ،یبر خوشبخت دی. با تمام تأکدیصحبت کن نیبنابرا

 .ستیآن ن ردناکارآمد در مو ای رمعمولیغ زیچ چیو ه دیبدبخت هست شفرضیپ

که در مورد  ییبه منظور کارکردن، خوب است که با روش ها : دیکه چگونه سوزن را حرکت ده دیدان یم - 2

به  یمنف یعاطف یاثبات منف یبرا ینی. سه روش بالمیکنند آشنا شو یحرکت م یو خوشبخت یو بدبخت فیط

سازنده  یتا بدبخت دیکن تفادهفقط از آنها اس ای دیروش ها اجتناب کن نیاز ا ایمثبت وجود دارد.  فیط انیسمت پا

 شما شما را نابود کند:



  

  شن،یتیمد     

  ،یشناخت یدرمان رفتار     

 ( نیبازجذب سروتون یداروها )به طور عمده مهار کننده ها     

و به طرز  دیکنیجمع م دیخواهیرا که م ییزهایهمه چ د،یخواهیکه م یکار سخت: دیبرو "ینیهود لیتردم"به  -3

و بهتر از  دیخواهان آن هست شتریدهد، شما ب یم شیانتظارات شما را افزا نی. ادیشویمشهور م یزیانگ شگفت

 .  بود دیگذشته نخواه

میگویند خوشحالی )شادی( خریدنی نیست جای خوبی را برای خرید نمیشناسد .   که یکسان :  بخر یشاد - 4

چیزهایی را بخرید که شما را خوشحال می کند اما سعی کنید که زیاد وسایل گران قیمت نخرید زیرا بعد از مدتی 

 قادر به استفاده از نخواهید بود و استفاده از آن برایتان یکنواخت خواهد بود . 

متناوب  ای ریاگر متغ ژهیبه و ستند،یسازگار ن زیانسانها هرگز به طور کامل با نو : دیسر و صدا باش غرق در - 5

 .دیبه تقاطع پر مشغله برو دیتوان یدهد. اگر م شیشده است که استرس شما را افزا نیباشد. تضم

 نیبه خصوص اگر ا ستند،یسازگار ن یافراد به طور کامل با رفت و آمد طوالن : دیرا بکش یطوالن یفاصله ها - 6

 یبرخورد م نیسنگ کیکه با تراف یپس از سالها رفت و آمد، کسان یاست. حت نیسنگ کیدر تراف یشامل رانندگ

 یپاداش اگر مسافرت طوالن ازاتیرسند. امت یسطح هورمون استرس به محل کار و خانه م نیکنند، با باالتر

. اگر چه مردم دیکرد یداریدور از محل کار خر متیمحله گرانق کیخانه بزرگ در  کی رایز د،یداشته باش یکیتراف

 .  دارند ازین یشتریب یآنها به سرعت به فضا ستند،یسازگار ن کیبا تراف

شماست.  یو شاد یحس تعامل، انرژ شیافزا یراه ها برا نیاز موثرتر یکیاحساس کنترل  :  دیکنترل ندار - 7

انقالب تان به دست  ای یقیرمان، موس ،ینقاش دیتول یخود را برا یاز کنترل ها یممکن است الزم باشد برخ

 .دیکن نیاست، تضم یاز آنچه ضرور یشتریکنترل ب دینکن یاما سع د،یاوریب

 یخودآموز و مطبوعات مردم یها مدارس، گورو یغلط از سو یتالش ها:  " عزت نفس"اجتناب کردن از – 8

از اعتماد به نفس باال وسواس  یا رهیت لیدال گریو د هیروح شیباال بردن عزت نفس در کودکان باعث افزا یبرا

است. اما اگرچه افراد جذاب به طور  شده یخواب یو ب ییاشتها یب رینظ یمنجر به اختالالت "ییبایز"با  یمردم

 یدر شاد داریپا شیظاهر شدن فرد منجر به افزا یها شرفتیاز پ یبرخ اماتند،سیجذاب شادتر ن ریاز موارد غ یکل

 .دیباش دیاست که با ییهمان جا قایدق د،یچطور نگاه کن نکهیا ای دیاگر شما به خودتان فکر نکن نیشود. بنابرا یم



را در  گریقدرت و تعداد روابط شما همه عوامل د بزرگ است. نیا : دیدوستان خود را عاقالنه انتخاب کن - 9

کنند افراد ناسازگار روابط بد را جذب شود افراد بدبخت، و  یاندازد. روابط بد باعث م یخود م یبدبخت یجستجو

بر  دیتوان ی. شما مستندیسازگار ن یشخص یها یریبا درگ هرگزدر واقع، شرکت را دوست دارد(. افراد  ،ی)بدبخت

خود  یهمسر خود به طور مداوم به بدبخت ایو متعهد و  یگرام قیخواننده ارشد، رف ر،یسردب ،یدرقل یآن حام

 (.یریحضور نداشته باشند )فقط در مورد درگ یکه از لحاظ جسم یزمان یحت د،یاضافه کن


