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1فصل )Stress(استرس یا فشار روانی و اجتماعی

نیازهاي مبتنی بر کمبود(نیازهاي واقعی((Real Need)---27

1 ( نکنیمرآوردهـها را ارضا و بآناگر نیازهاي فیزیکی و مادي که

27-----------------------.کشانندما را به درد و رنج و مرگ می

2 ( نیاز به امنیت و آرامش(Security and Safety)-------27

28---------)"بودن و شدن"نیازهاي مبتنی بر (نیازهاي حقیقی

3 (29--------------------------------------عشق و تعلق

4 (29------------------------------------دانایی و آگاهی

5 (29--------------------------------نیاز به زیبایی و هنر

6 ( حرمت نفس و خود دوستی(Self Love)-------------29

7 ("تحقق خود"یا "خود شدن"(Self-Actualization)---29

8 ( نیازي برتر و باالتر از که "ی و انسانیـول اخالقـاص"نیاز به

29------------------------------------استگریدنیازهاي

ترس(Fear) اضطرابو(Anxiety)----------------------31

ــر روز از  هــ
خود بپرسید،
بـــــــــــراي 
ــه   ــران چ دیگ
کـــــــاري را 
بــدون چشــم 
داشــــــــت 
انجـــــــــــام 

.ایدداده
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33-ها نگران نبودنداین جمله اصالً درست نیست که در گذشته انسان

33----------------------استرس در سه زمینه بیشتر وجود دارد

1 (33--.خودش درد و مرگ داردبانباشد موضوعِ سالمتی، که اگر

2 (هایی مالیا تواناییـود بـشرتبط میــه مـغل کـار و شـوع کـوضـم

33---------------------------------------------و اقتصادي ما

3 (رابطه موضوع(Relationship)-------------------------33

34------------------هر سیستم و سازمانی دو جنبه مشخص دارد

1-35--------------------------------------توازنِ درونی

2-يهر موجودي با دنیاي خارجش در ارتباط است که آن مسئله

35------------------------------(Equilibrium)استتعادل

يود دارد این است که تنها مسئلهـان وجـه در خصوص انسـاي کنکته

37----زنیمحتی ما تعادلمان را بر هم میانسان توازن و تعادل نیست

ــس  ــیچ کـ هـ
خواهـــد نمـــی

بلکــه » باشــد«
خواهــــد مـــی 

داشــــــــــته «
.»باشد
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39- استراحت و راحت بودن فقط بعد از فعالیت است که ارزش دارد

اه از آنـرداشت اشتبـاید بـه نبـچند نکته و تعریف وجود دارد ک

39-------- -------------------------------- -------------------------------- .داشت

هاي سیستمیک نظریه در فیزیک و مکانیک است که همه) 1مورد

40---------.گرایش به سمت از هم پاشیدن و از هم پاشیدگی دارند

40-----اشتباه کردقراري ي بیرس را نباید با مسئلهتاس) 2وردـم

بیش فعالی ) 3مورد(Hyperactivity)--------------------41

ي مسئله) 4مورد(Manic)41--------------------یا شیدایی

1042-------شوندموضوعی که مردم به خاطر آن دچار استرس می

43--------------------------------تغییرات فیزیکی و بدنی●

43---------------------------------------تغییرات روانی●

ــان   ــا فرمـ بـ
»بکن، نکن«

ــه   ــم بــ دائــ
هـــا، در بچـــه

ــالی  بزرگســـ
ــا را آن هـــــ

» يبــــــرده«
ــران  دیگــــــ

. خواهید کرد
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43--------------------شوددر تصمیم گیري موجب ناتوانی می●

43-کندریزد و حافظه را دچار اشکال میمیتوجه و تمرکز را بر هم ●

43-----کندافکار بد و منفی و غیر واقعی را در زندگی ما غالب می●

خستگی و تحریک پذیريسبب شود و نگرانی و وحشت میموجب ●

43--------------------------------------------خواهد شد

44----------کشانداز نظر رفتاري معموالً من و شما را به انزوا می●

44----------------------کندو مواد مخدر میالکلدچار ما را ●

44-----------------------.ریزدخوابی و خواب را بر هم میبی●

44--------------شودموجب پرخاشگري و خشم و عصبانیت می●

44----------کندزمینه را براي وسواس و رفتار اجباري فراهم می●

44------------------آوردوجود میمسائل و مشکالت جنسی به●

44----------------------------------شودموجب تنبلی می●

بــــــــــراي 

فرزنــد خــود

دوســـــــت 

خــــــــــوب 

.بخرید
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کهزنیمه دو چیز دست میـباسترسراي گریز ازـاوقات برخی از ـب●

44----------------:هر دوي آن کمی بیشتر استهاانمخدر 

44--است عالوه بر چیزهاي دیگراسترس خرید که نتیجه) یک

44----------------------------------------مسافرت) دوم

2فصل مورد از مشخصات فردي که استرس دارد40

49--کندتبدیل می"حادثه را به فاجعه"استرس دار فرد)1ي مشخصه

51------کان را به قطعیت و قاطعیت رساندناحتمال و ام)2يمشخصه

تمامواستدگی در دیدن اندازه و درصدـمام هنر زنـت)3يمشخصه

رس دارد ـه استـکیـآدم. دازه و درصد استـعیت انـعقل و واقعلم و 

52-------------------------کنداحت با احتماالت بازي میرخیلی

درد و رنج و یا حتی شادي و لذتــان)4يمشخصه دازه، میزان و شدت

53------------------------------------------نکردرا، متفاوت 

عمیم دادنـي تمسئله)5يمشخصه(Overgeneralization)یعنی ما

54----------------------------سازیماز یک قاعده، قانون کلی می

پــدر و مــادري 
ــه ــود را کــ خــ

ــوم و در  مظلــ
درد و رنـــــــج 
نشــــــــــــــان 

دهنـــــد، مـــــی
سبب نگرانـی  
و عذاب بچـه  

. شوندمی
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55-----------آیدودکیِ ما میـکه از کقیاس موضوع )6يمشخصه

56------کردني بد و منفی موضوعات نگاه فقط به جنبه)7يمشخصه

57-------------ي همیشگی بودن یا ابدي بودنمسئله)8يمشخصه

استاتفاق کنیم که یکوقتی است که من و شما فکر می)9يمشخصه

58--------------------------------تواند کمککه به من و شما می

افتاد یاتفاقیک اگر م که یظري دارـات نـبرخی از اوق)10يمشخصه

59--------------تغییر استودیگر غیر قابل جبران، غیر قابل تصحیح

کنیم که من آن افتخار میچیزي است که بسیاري از ما به)11يمشخصه

خورد و اگر از برگ گُل به من بر میخیلی حساس هستم و خیلی زود به من

60----------------------------شودتر بگویند حالم بد میازكـن

حرص و طمع)12يمشخصه(Greed)----------------61

62-- "عجله داشتن"ترجالبو "دیرآمدن"، "دیر رفتن")13يمشخصه

64----------------------------مقایسه و مسابقه)14يمشخصه

ــام  ــا انجـــ بـــ
کارهاي مفیـد 
جـــایی بـــراي 
کار بـد و فکـر   
ــد  بـــــــــــــــ

. ماندنمی



11/فهرست

66-------داریمانتظارات زیادي که از خود و دیگران)15يمشخصه

68------------------------پاسخبه جاي واکنش )16يمشخصه

69-----------------بدون هدف و استراتژي بودن)17يمشخصه

72-----------------و بیچارگیاحساس درماندگی)18يمشخصه

از جهانوبی، مهربانی، عدالت و یا قدردانیـانتظارِ خ)19يمشخصه

73-------------------------------------ردم جهان داشتنمو 

76----------بودنذهن و زندگی در گذشته و آینده )20يمشخصه

نیازها بدون توجه به دوموضوع)21يمشخصه 78-------مهمارضاء

1 (78---------------------------واقعیتی که اخالق است

2 ( 78----------------------------روي اخالقپا گذاشتن

گ ما ـفرهنها از جملهه در برخی از فرهنگـاوري کـب)22يمشخصه

80--نیازي ممکن استوجود دارد این است که خوشبختی و سعادت با بی

ما که همواره 
ــود ــا خــــ بــــ
اخــتالف نظــر 
داریم، چگونه 
ممکن است 
ــران   ــا دیگـ بـ
اخــتالف نظــر 
ــته  نداشــــــــ

. باشیم
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ــه   ــا را بـ دنیـ
من سفارش

و شـــــــــــما 
ــاخته و  نســـــ

ریـزي  برنامـه 
. اندنکرده

دوري و انکار و سرکوبی)23يمشخصه(Denial)------------82

83----------------نادیده انگاشتن علیت در جهان)24يمشخصه

86------------------------مسئولیتنپذیرفتن )25يمشخصه

87-------تصوري است که من باید بهتر یا بهترین باشم)26يمشخصه

89-------------------مهربان نبودن و مهر طلبی)27يمشخصه

جهان را فقط تالالت شخصیتی،ـی یا اخـدالیل روانبه)28يمشخصه

92-----------------------یا بد ، زشت یا زیباخوبدیدن گونه دو

زیهـتجعقل و منطق به عنوان عاملِ اصلیِبه کار نگرفتن)29يمشخصه

94-----------------------------------------------و تحلیل

و تعلیم وتنبیه و مجازات را تنها راه حل مسائلِ پرورش)30يمشخصه

94-----انستندو یا بهترکردن نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصاديتربیت



13/فهرست

97-------------------------ضررترس از خطر و)31يمشخصه

101---- خصوص کنترل دیگرانباور به کنترل اوضاع به)32يمشخصه

102--------ییو خود کفاییتوانایی،داناعدم)33يمشخصه

بدتر اوضاعشود و حتیمیرار کگذشته بد، تباور به این که )34يمشخصه

104----------استايهـکه از پسِ هر خنده، گریبه اینشود و یا باورمی

105--------ندزندگی کنندتوانبدون کمک دیگران نمی)35يمشخصه

106----"شودمیچه "یا "شُدچه می"، يدو جملهتکرار )36يمشخصه

108---- خود برانیگختگی و تحریک و  خود فریبی)37يمشخصه

و تغییراتی که گزارش غیر واقعی و غیر دقیق از حوادث)38يمشخصه

111--------------------------------بدهیمهر گونه مایل هستیم در آن

114---------گرفتاري استکه اگر داشته باشیمیاتتوهم)39يمشخصه

طبـــق آمـــار از 
هـــــر هـــــزار،
ــر  ــال و فکـ خیـ
غلط و نگـران  
کننــــده، حتــــی 
ــی هــم بــه    یک
حقیقــــــــــت 

.پیونددنمی
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114-------------------------------توهم قدرت) توهمین اول

116-----------------------شهرت و معروفیت)  دومین توهم

117--------------------------ي زیباییلهئمس) سومین توهم

117--------------------------ثروت و درآمد) چهارمین توهم

118-------------------------------استراحت) پنجمین توهم

118--------------------------خانواده و ازدواج) آخرین توهم

40يمشخصه(119وقت، آگاهی و دانایی، مهارت و امکاناتموضوعِ کمبود

3فصلاسترس الزم استنکته که براي تغییر و دگرگونی در زمینه4

کهیکی از تعریفات فوق العاده درست، در خصوص  انسان این است)1مورد 

128----------------------------------انسان یک سیستم خبري است

125------------------------و دریافت ما از جهانبرداشت

برخی افراد گاه 
ــه«در » قلــــــــ

» دره«و گــاه در
زنــــــــــــــدگی 

کنند، غافـل  می
از آنکه باید در 

. جاده بود
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128--------...باشد ولیخوب یا بدتوانددانیم که هر چیزي مییم)2مورد

129----------------------نظم و ترتیب در اولویتهاي زندگی

130-------------------------------ي تأکید و تکرارلهئمس

132-- -------------------------------- دگرگونی استي تغییر و لهئمس)3مورد 

134------------------"وقت و زمان"بسیار بسیار مهم له ئمس)4مورد 

135-----------------------چند واقعیت مهم دیگر در مورد زمان

135------------------------------------------زمان بیرونی

137----------خواهد؟دانیم که هر کاري چقدر زمان میآیا می

140----------------------؟آیا امروز را مساوي با فردا بدانیم

142------------؟!اندازیممیقب عدهیم و چرا کارها را انجام نمی

142-------------------------------------!فردایی هست؟آیا 

بردباري یعنی
ــنیدن،  شــــــــ
ــدن و  فهمیــــ
محتـــــــــــــرم 
ــر   شــمردن نظ

ي و عقیــــــده
. دیگران
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142---شدهبسیاري از اوقات در کودکی کارهایی به ما تحمیل

کمال پرستی)Perfectionism(------------------------143

145---- دارندمهم و فوريدو جنبه دهیم میهمه کارهایی که ما انجام

145--------------------------------جدول ترجیحات کاري

145-----کارهایی که هم مهم و هم فوري هستند:ي اولخانه

145-فوريهستند و نهوجود دارد که نه مهمیهایکار:ي دومخانه

146--------- کارهایی که مهم نیستند اما فوري هستند:ي سومخانه

146-------- نیستندکارهایی که مهم هستند اما فوري:ي چهارمخانه

150-------------------------------نکته و مطلب مهمینچند

150------------------------------------------سر و صدا

151------------------------------------------------نور

حســـــود بـــــه 
ایـن  غلط بر

بـــاور اســـت 
کـــه اثبـــات  
ــادانی  نـــــــــ
دیگــــران، او  
ــوه   ــا جل را دان

. دهدمی
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152----------------------------------------درجه حرارت

152--------------------------------------------نشستن

152---------------------------------------کردنرانندگی

152------------------------------استرس ِ محیط کار

153---------وجود داردکنیم سه احتمالدر محیطی که کار می

153----------------------------ب  در محیط کارسلسله مرات

154----------------.متفاوت بودن نقش کاري با نقش در زندگی

ـش154-------اما امر و نهی مکرر،وجـود داردخص ـمشرح وظایف

155----------------------------------------رابطه داشتن

156--------گذرد آن زمان که جهان در گذر است؟در من چه می

از این موارد، به شما شود و اگر بعضیمورد است که به آن اشاره می55
4فصل .خورد  به آن توجه کنیدمی

بــــــه جــــــاي

بگــــو مگــــو، 

گفــت و گــو  

. کنید



...به هرکسی که دوستش دارید خواندن این کتاب را توصیه کنید و/ 18

 157-----------------اگر صبح با استرس بیدار شوید-1مورد

 158-------------------------------نوشتن کارها- 2مورد

 158--------------کپی برداري از چیزهاي مهم  - 3مورد

 158در بسیاري از جوامع باید در صف بمانید. آماده باشید- 4مورد

 خواهید بهزهایی را که میـیــد چـدرص25هر وقت -5مورد

159-------------------------------دست آوردید  راضی باشید

 159-----------------------به استقبال آینده بروید-6مورد

 160------اعتنایی و دروغگویی به خودتان و دیگرانبی-7مورد

 160----------------هیچ چیزي را به تأخیر نیندازید-8مورد

 یا تعمیرش ،کندتی  کار نمیـه درسـر یک چیزي بـاگ-9مورد

160-----------------------------------کنید یا تعویضش کنید

 161----با ساعت کار کنید و بعداً خودتان را چک کنید-10مورد

ــاریکی و از تــ

ــیاهی،  ســــــــ

قلب و روان 

ــو،   ــري مگ دیگ

ــود   ــو خــــ تــــ

. چراغی بیاور
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 161---------کنیدمصرفآب و میوه و سبزي بیشتري-11مورد

 162---باشیمهمیشه راه حل دوم و راه دومی را داشته- 12مورد

با تجسم پایان کارهاي سخت و مشکل آنها را براي خود-13مورد

162----------------------------------------لذت بخش کنید

 163ها را اول از بین ببریداگر موضوعی مانع شماست آن-14مورد

 صحبتدر مورد موضوعی با خودتان و یا با دوستی-15مورد

163-------------------------------------------------کنید

 فقط یک کار،در هر زمان-16مورد(one on the time)----164

 لذت، تفریح،- 17مورد وسرگرمی من و شما هر روز قرار است، وقت

165--------------------------------خوش گذرانی داشته باشیم

 ه در آن شور وـد کـاري را انتخاب کنیـد کـکوشش کنی-18مورد

165--------------را در خودتان تقویت کنیدهیجان دارید آنشوق و

ــدگی زنـــــــــ

ــش  کوشــــــ

ــت،  اســــــــ

نه کشمکش



...به هرکسی که دوستش دارید خواندن این کتاب را توصیه کنید و/ 20

 166-------اگر اهل هر کدام هستید همان را انجام دهید-19مورد

 167---بفهمیدخواهید بفهمانید، بیشتر از آن چیزي که می-20مورد

 168انجام دهیددرستبراي ظاهر و زیبایی خودتان اقدامی- 21مورد

 169------------------زمانی براي استراحت و آزادي-22مورد

 انعطاف پذیري-23مورد(Flexible)-------------------169

 169بگوییدخودتان نگویید بلکه مثبت و خوببد و منفی به-24مورد

 داریداگر آدمی هستید که خیلی کارهاي روتین و تکراري-25مورد

170---------------------------ها را به هم بزنیدیک مقداري آن

 170----------چند روز استراحت بعد از سفر تفریحی-26مورد

 هـد کـایهـا خود گذاشتـر قراري براي انجام کاري بـاگ-27مورد

170----------------------چندان اهمیتی ندارد آن را بر هم بزنید

ــاهر   ــول ظــ گــ

و مطمئنآرام

ــه   ــانی کـ مردمـ

بــاطن طوفــانی 

و شکاك دارند 

. را نخورید



21/فهرست

 وکرار کنیدـپرسید تیـزي را مـردم چیــه از مـکروزي-28مورد

171--------------------------------مطمئن شوید که فهمیدید

 171-------------------هر وقت الزم است نه بگویید-29مورد

 آنبروید و اشید،ـاگر بله گفتید که امیدوارم درست گفته ب-30مورد

172--------------------------------------انجام بدهیدرا رکا

 خودتان رخی از شما چند تا بهـه بـزاحم را کـهاي متلفن-31مورد

173-------------------------------اید را قطع کنیدآویزان کرده

 اولویتـو اولحـرجیـما، تـه شـما، وظیفـاحتیاجات ش-32مورد

173----------------------------------------------شماست

 ا کنید و یا حداقلـاراحت را رهـاطرافیانِ نگران و ن-33مورد

174----------------------------------------------کَر شوید

وقت و انرژي
ــرف   ــود را ص خ
بـاال رفـتن خـود    
ــایین   ــا پ ــد ت کنی

. گراندیآوردن



...به هرکسی که دوستش دارید خواندن این کتاب را توصیه کنید و/ 22

 هر کاريدقیقه40دقیقه تا 20ر ـدگیتان هـوالً در زنـاص-34مورد

175---------------------.کنید یک توقفی به خودتان بدهیدکه می

 ی هستید که چشمانتان به نور حساس و بیدارـر کسـاگ-35مورد

176----نیدان از گوش بند استفاده کتگوشچشم بند و برايازشویدمی

 مشخصیت ساعتـرار اسـه من و شما قـیادمان باشد ک-36مورد

176----------------------------------براي خواب داشته باشیم

 بادر راتباطو در زندگیتان نظم و ترتیب داشته باشید -37مورد

176---------خودتان و دیگران به ویژه فرزندان نه ظلم باشد و نه زور

 ید به طوري که شکم شما پایین وـهاي عمیقی بکشنفس-38مورد

176-------------------------هاي سطحی و تندباال برود، نه نفس

 خودتانرايـید و بـودتان را بنویسـریات و عقاید خـنظ-39مورد

177-------------------------------------------داشته باشید

ــان   ــراي انس ب
ــالم ،  ســــــــــ
ــبخت و  خوشـــ
ــار و   ــق، ک موف
شـــــــغل وي، 
بهتـــــــــــرین  
ــرگرمی  ســــــــ

. اوست



23/فهرست

 را کامالًروزياه،ـدر هفته یا در روز، یک ساعتی، حتی در م-40مورد

177--------------------------------آزاد و بدون برنامه بگذارید

 177----مبدهیکار بد را همان اول انجامماقرار است که-41مورد

 178----------------دادن مسئولیت و کار به دیگران-42مورد

 178--------------بشمارید10اگر عصبانی هستید تا -43مورد

 179-----------------------------------بخشش-44مورد

 180-----------------------------------رضایت-45مورد

 180بد باشد را نپرسیدشایداصالً خبرهاي بد چیزهایی که-46مورد

 181--------بکنندبگذارید که دیگران براي شما کاري -47مورد

 رفتارـگرنهـکنیم وگــوب بـار خــه ما کــرار است کـق-48مورد

182-----------------------------------------شویمبد میکارِ

 182-----------گذشته در گذشته و آینده نیامده است- 49مورد

 ه بهتر از دیگرانـودتان باشید و نـوبِ خـوشش کنید خـک-50مورد

182--------------------------------------------و نه بهترین

 182-------------اگر مهربان نیستید، نامهربان نباشید-51مورد

افراد موفـق  
کســــــــــانی
بودنــــد کــــه 
ــاري را  کـــــ
شــــــــــروع  

انـــد و کـــرده
ــر   ــه آخـــ بـــ

. اندرسانده



...به هرکسی که دوستش دارید خواندن این کتاب را توصیه کنید و/ 24

 183------------دـیاهسی دادـبه کیا پولـاگر وامی ی-52مورد

 رمی -53مورد183------آیدنباشید که از خانه بیرون میاولین ک

 183---آیند؟اگر دیدید در زندگی همه به سمت شما می-54مورد

 183---------------------خودتان باشید-55مورد

باردزندگی درد قشنگیست که بر باور ما می
.ماندکه در خاطرِ ما میو سرانجامِ ظریفی است 

زندگی، شوقِ گلی رنگین است،
ي ِامیدروي سر شاخه

ي ِدلتنگ نگاهی که زمان، بر ساقه
کاردي بینش ما میدر باغچه

ي مازندگی، بارش عشق است، بر اندیشه
ي ِدوستی ِامروز استزندگی، خاطره

ي فرداهامانده در تاقچه

ــه   ــانی کـ کسـ
ولــی آهســته

پیوسته قـدم  
ــی ــد برم دارن

کمتــر خســته   
. شوندمی


