
«مهم است که مشکلهای بزرگی مانند افسردگی و 
تنهایی را با کسان مورد اعتمادمان در میان بگذاریم زیرا 

ما می توانیم به یکدیگر کمک کنیم.»

سودهای محرمانه نگاه 
داشنت مشکلها...

دلم می خواهد شادی هایم را با دیگران • 
تقسیم کنم، نه اندوه یا مشکلهایم را

اگر مشکلم را با دوستان در میان بگذارم • 
باعث ناراحتی آنها می شوم

اگر دشمنامن بدانند که • 
من مشکل دارم خوشحال می شوند

مردم در باره ی مشکل • 
من پشت سرم حرف می زنند

اگر مشکلم را با فرد نامناسبی در میان • 
بگذارم همه چیز بدتر خواهد شد

زیانهای خصوصی نگاه داشنت 
مشکلها...

دچار افسردگی می شوم• 
احساس تنهایی می کنم• 
سردرد می گیرم• 
سالمتیم به مخاطره می افتد• 
از آنرو که کمکی دریافت منی کنم • 

مشکلم بدتر می شود

انسانهای قابل اعتماد...
رازنگاهدار هستند و رفتار خوبی دارند• 
مهربان، راستگو و مؤدب هستند• 
در باره ی ما قضاوت منی کنند• 
خوب و بد را می پذیرند• 
چیزها را تنها سیاه و سفید منی بینند – • 

آنها می توانند خاکستری را هم ببینند
به وعده ی خود وفا می کنند• 
با رویکردی مثبت برخورد می کنند• 

مردم غیرقابل اعتماد...
دروغ می گویند و به قول خود پایبند نیستند• 
رفتاری متکبرانه، مملو از بدگمانی و سوء ظن دارند• 
غیبت می کنند و راز نگاهدار نیستند• 
با رویکردی منفی برخورد می کنند• 
حس غریزی شما می گوید • 

که به آنها اعتماد نکنید

«به خوبی زیسنت در کنار دیگران یعنی ایجاد اعتماد به 
شکل گام به گام، از راه احترام گذاشنت و احترام دیدن، 

مهربانی، درستکاری و عشق.»

به خوبی با دیگران زیسنت یعنی...
راحت و آسوده هستم• 
شادمان تر هستم و فرزندامن نیز از • 

من لذت بیشتری می برند
می توامن کمک بیشتری به فرزندامن بکنم• 
نیرو دارم که به دیگران کمک کنم• 
احساس سالمت بیشتری می کنم• 

با دیگران مشکل داشنت یعنی...
بی خوابی می کشم• 
ناراحت هستم• 
احساس تنهایی می کنم چون • 

دیگران از من کناره می گیرند

برای خوب زیسنت...
ما پیشنهاد می کنیم که...

پول پس انداز کنیم• 
کار خوبی پیدا کنیم• 
به یک دیگر کمک کنیم• 
به کودکان کمک کنیم• 
آشپزی کنیم و با هم شام بخوریم• 
یاد بگیریم که خود و دیگران را • 

دوست بداریم
در مورد دیگران پیش داوری نکنیم • 

و به آنان ظنین نشویم
صحبتهای خود را بسنجیم و از اشاره ها و • 

حرکتهای بدنی خود آگاه باشیم
با رعایت ارزشهای خود، با درستکاری • 

زندگی کنیم
صادق باشیم – دروغ مادر • 

همه ی گناهان است

«مهربانی درونی خود را در چهره و در برق چشمها نشان 
می دهد. با دقت نگاه کنید، به اشاره ها و زبان بدنی 

توجه کنید، به احساسهای خود اعتماد کنید و وقت 
بگذارید. آنگاه در خواهید یافت که می توانید به طرف 

مقابل اعتماد کنید.»

راهنمایی های ما برای...
خود-دوستی...

من به خودم همان اندازه دوستی • 
و عالقه می ورزم که به دیگران

من خودم را دوست دارم اما خود را • 
برتر از دیگران منی پندارم

من ارزشها را رعایت می کنم – هر گاه به • 
دیگران بخشش می کنم احساس خوبی در 

باره ی خودم پیدا می کنم
من هر روز خدا را سپاس می گزارم • 

و از زندگی خود قدرشناسی می کنم
به خودم احترام می گذارم و خودم را می پذیرم• 
رویکرد مثبتی دارم• 

دوست داشنت دیگران...
به دیگران کمک می کنم• 
خانواده و دوستامن را برای شام مهمان می کنم• 
از دوستان و خانواده حمایت می کنم• 
راستگو، مؤدب و فروتن باشیم• 
با نگاه کردن عمیق و با مهربانی • 

ارتباط برقرار کنیم
دیگران را بپذیریم – یادمان • 

باشد که هر گلی خاری دارد
ببخشیم و فراموش کنیم• 
لبخند بزنیم، سالم کنیم • 

و حال دیگران را بپرسیم
بخشی از زندگی دوستان و خانواده • 

باشیم، با آنها یگانه باشیم

«خدا دو دست به ما هدیه داد. یکی 
برای دوست داشنت خود و دیگری برای 

دوست داشنت دیگران.»
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