
 کنیم ؟نقضاوت  چگونه دیگران را

 مقدمه 

قضاوت کردن دیگران بسیار آسان است شما فکر می کنید که رفتار های همه را بلد هستید و همه چیز را درباره 

دیگران می دانید در حالیکه اصال اینطور نیست قضاوت کردن دیگران باعث می شود که هیچ کس با شما دوست 

 نباشد . 

 گام اول

 جنبه فکری خودرا عوض کنید  

مثبت فکر کنید افکار منفی باعث می شوند که شما بیشتر دراره دیگران قضاوت کنید در هر موقعیتی جنبه  - 1

های مثبت را بسنجید و فکر های منفی را از خود دور کنید واقع بین باشید . دیدگاه مثبت باعث پیشرفت زندگی 

 شما می شود . 

بعضی اوقات مردم کارهایی می کنند که انجام آن نجام میدهند را از هویت آنها جدا کنید کارهایی که مردم ا – 2

کار ها بسیار بد است اما نباید آهارا مورد قضاوت قرار دهید زیرا انها رفتار های مثبتی هم دارند که شما هنوز 

 ندیده اید . 

به من مربوط "ود تذکر دهید و به خود بگویید هنگامی که می خواهید دیگران را مورد قضاوت قراردهید به خ – 3

 ."نیست 

توانایی ها و ویژگی هایش منحصربه فرد خودتان را جای دیگران قرار دهید هر شخص باتوجه به مهارت ها – 4

می باشد .  و با گذر زمان رفتار بعضی از افراد بسته به شرایط زندگی تغییر می کند شما هنگامی که می خواهید 

 ضاوت کنید خود را جای او بگذارید شاید اگر شما هم بودید همان کار را می کردید . کسی را ق

شباهت را پیدا کنید هنگامی که می خواهید کسی را مورد قضاوت قرار دهید تفاوت های او و خودتان را در  – 5

 . نظر نگیرید بلکه به شباهت ها فکرکنید ما همه انسان هستیم و شباهت هایی باهم داریم 

شکرگذار داشته هایتان باشید . دوستان ، خانواده ، سالمتی همه نعمت هایی هستند که نصیب شما شده اند  – 6

در نظر داشته باشید همه این نعمت ها را ندارند ممکن است مثال بین چند نفر فقط شما دارای دوستان خوبی 

 هستید . 

عادت های بد آنها را تشخیص داده و به آنها کمک کنید هنگامی که دیگران را مورد ثضاوت قرار می دهید  – 7

 تا این عادت هارا ترک کنند . 



 


