
 چگونه با استفاده از روانشناسی مدرن یک زندگی شاد را زنده نگه داریم ؟

 مقدمه 

 دینسل جد کی، 1990اختالالت قرار گرفته است. از دهه  ریتحت تأث یبه مدت طوالن یروانشناس نهیزم

جنبش روان  گران،ید انیدر م ت،یو جاناتان ه یلیستمتیسیس یهلیم گمن،یسل نیمارت یروانشناسان، به رهبر

چگونه  -کردند  یتمرکز م هارشد انسان  یخود را بر رو یو پروژه ها قاتیمثبت را آغاز کردند، تحق یشناخت

 دایما را پ یهدف و تحقق در زندگ ،یو استعدادها، و معن لیدادند نقاط قوت، فضا یما را توسعه م یارزش ها

 .دیکن

 گام اول 

 زنده ماندن زندگی شاد

 یخوشبخت اسی. مقدیکن افتیدر ایلوانیپنس گانرای پرسشنامه مرکز در را خود امتحان. بشناسخودت را  - 1

 . دی)فرم بلند( را امتحان کن یتیشخص یو قدرت ها ینیتست خوش ب ،یزندگ اسیاز مق تیرضا ،یعموم

 آن را انتظار  نینگاه کردن به خرد است که کمتر یبرا یخوب یجا - دیبه منتقدان خود گوش کن

 : در ذهن مخالفان شما؛دیدار

 پرسشنامه  د،یکن یاگر هفته ها احساس مCES-D (یافسردگ) را  16 ری. اگر نمره زدیکن افتیرا در

 .دیو پزشک خود را بشناس دیریکمک بگ یمتخصص بهداشت روان کیاز  د،یداشته باش

 دیکن تیرا تقو نتانبدن و ذه - 2

  قرص  2؛ می شود  اوت بزرگروز در هفته، باعث تف 5در روز،  قهیدق 15فقط  یراه رفتن حت -بدن

 بخورید . کمک به خلق و خو، مغز و قلب خود  یرا در روز برا یروغن ماه

  ؛یدرمان رفتار شناخت دیکن یشروع وجود دارد؛ سع ت،یهدا -روز  در قهیدق 15 یتفکر حت -ذهن 

از دکتر  SSRI یانتخاب ینیبازجذب سروتون یمهار کننده ها -شاد  ی)نه واقعا( قرص ها زمیپنوتیه

 .دیخود بپرس

را در دفتر  یشتریکه زمان ب دیکن ی. در بستر خوابگاه شما آرزو مدیکار کن تانروابطتان سخت تر از کار یرو - 3

 د؟یدوستان و خانواده خود صرف کرده ا ای

 ی. نامه هادیلذت ببر یمعمول یو از عادت ها دیرا انجام ده ی. کاردیروابط ارزشمند خود کار کن یرو 

 .  دیریبگ ادیرا با هم  یعلم عشق و دلبستگ دیسیرا بنو یقدردان



 با خودمان و دوست داشتن وندیپ یآنها برا ییاند و توانا افتهیآنها هم با ما تکامل  - دیاوریسگ را ب  . 

 دیده یمثل آنچه شما انجام م - 4

  دیکمک به مردم و کمک به منافع مشترک تمرکز کن یرا در مورد چگونگتمرکز خود. 

  یدیاز آنها هر روز به روش جد یکی( و حداقل از دینیرا بب 1تمرکز بر نقاط قوت خود را )مرحله 

 .دیاستفاده کن

 یتمرکز؛ بازخورد فور د؛یکه از نقاط قوت خود استفاده کن زیچالش برانگ فیانجام وظا - انیجر افتنی 

 شرفت؛یدر صورت پ

 توانند کار شما را بهتر کنند یکه م یارتباط و ارتباط با افراد یبرقرار -اتحاد  جادیا. 

 به خارج از خودت دنیرس - 5

  بدن بزرگتر  یبه عنوان سلولها ایتوده بزرگتر  کی یما فقط به عنوان اعضا یزندگ -زنبور عسل باشد

 ؛یاسیعلم، مبارزات س س،یتدر ن،ید دیکن یدهد. سع یم یمعن

 تواند شما را فراتر  یاست. هر کار داوطلبانه م بیو گذشته نج فیسازمان که هدف شر کیبه  وستنیپ

 کند؛ یها را آسان تر م نییسنت ها و آ خ،یکه تار نیاز خودتان ببرد، اما ا

 لتیفضا نیبهتر ؛یو همکار یارتقاء صلح، هماهنگ - دیداشته باش دهیفا یزندگ کی یزندگ دیکن یسع 

 را به کار ببر 

 با  یکیMultiverse  شود؛  یقضاوت نم چیشده، ه رفتهیپذ زیکه در آن همه چ کپارچه،یدر کل

 . دیده یاز دست م یعشق و قدردان ،یشاد بت،یتعجب، ه تینها یب کیخود را در 


