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قانون های طاليي ازدواج موفق

ازدواج خوب و موفقيتآميز وجود دارد ،اما ازدواج
بيعيب و نقص ممكن نيست .هر ازدواج موفق و
پايداري شــامل متعهد گشــتن بيقيد و شـــرط
نـسبت به يك فرد ناكامل است .اين كه همسرتان
كامـل و فـاقـــد هـرگـــونه عيبي باشد ،انتظار
نابجايي است.
امروزه كه جداييها با كوچكترين اختالف اتفاق
ميافتند مهم است كه از خودتان سوال كنيد تعهد
شما نسبت به ازدواج چيست؟ تعهد به ازدواج بـــه
اين مفهوم است كه زن و شوهر به يكديگر چنين
گفته باشند“ :مـــا نسبت به زندگي مـشتركمان
بياعتنا و بياهميت نيســتيم .ما ازدواجمان را بر
پايه عشق ،احترام ،شرافت و عـالقـــه دو سويه و
خالصانه با يكديگر آغاز كردهايم .ما اعتقاد داشتيم
و داريم كه به يكديگر وفادار بمانيم ،صادق بـوده
و دروغ نگوييم و به يكديگر اعتماد داشــته باشيم.
چـــه در حضور يكديگر ،چــه در غياب يكديگر”.
رعايت نكات زير ســبب تحكيــم تعهد به زندگي
مشترك ميشود:
سازگاري معنوي
سازگاري شخصيتي
خودشناسي آگاهانه
توانايي در ارتباط برقرار كردن با يكديگر
عالقه دو سويه به يكديگر
راز ازدواج موفق
 - 1زوجهــاي موفق خواســتهها و انتظارات
خود را به صراحت ميگويند .آنها قبل از ازدواج،
توقعاتــي را كه از يكديگر دارنــد مطرح ميكنند،
اگر توافق اساســي با هم ندارنــد (براي مثال مرد
فرزند ميخواهد ولي خانم مخالف است) ،ميتوانند
به شــروع و يا خاتمه ازدواج بــه طور جدي فكر
كنند .بعد از ازدواج ،زوجهاي موفق به طور منظم
صمیمیت تجربه نیســت .یک نگرش است که
کیفیت رابطه دو انسان ،در گذر زمان و خصوصا در
لحظه های جادویی عشق ورزی را توجیه و تعریف
می کنــد .به عبارت دیگر کســی کــه یک رابطه
عاشــقانه واقعی را درک کرده بینش درســتی هم
درباره صمیمیت دارد .صمیمیت احساســی بین دو
قلب است .خیلی جلوتر از زمانی که رابطه فیزیکی
مطرح باشد ،دو نفر همدیگر را به هر نحوی نوازش
می کننــد ،روح هم را تحت تأثیــر قرار می دهند،
حتی نزدیک تر از حدی که جسم شان می تواند به
آن برســد .از آنجا که تفکر غالب بر وجود نزدیکی
و صمیمیــت بین زوجین ،در ابتدای ایجاد رابطه و
نزدیکی داللت دارد؛ تصور می شــود بعد از آنکه
مدت زمانی ،از زندگی مشــترک طی شــد وجود
روابط یکنواخت و ســرد و گاهی همراه با تحمل
و استرس عادی به نظر می رسد.
با این مقدمه ســوال اساســی این اســت که
با توجــه به عدم آگاهــی زوجیــن از مهارتهای
ارتباطی ،فروکش کردن شــور و اشــتیاق به هم
رسیدن ،بی انگیزگی یکی یا هردوی آنها در ایجاد
تغییر در روابط شــان آیا بازهم می توان در روابط
ایجاد صمیمیت کرد؟
بــرای آن که بیشــتر به توفیق تــان در ایجاد
صمیمیت امیدوار باشــید ،در آغــاز به طور کامال
خالصه یکی از موضوعات مطرح شده در جلسات
مشاوره به شکل خالصه ذکر می شود:
«سوفیا،صاحب یک دختر پنج ساله و همسری
هنرمند بود و حدود هشــت سال از شروع زندگی
مشــترکش می گذشت ،مســاله او به طور عمده،
شامل داستانهایی از رنجشها و دلخوریهای عمیق
در طول این سالها بودکه تحت عناوینی نظیر حس
حقارت ،تنهایی ،بی توجهی و درک نشدن توصیف
می شد .شرایطی که زندگی او را به سمت تلخی،
تنش و فکر جدایی سوق می داد ،شاید بتوان گفت
دلیل این ناراحتی ممکن اســت ،به دالیل عمقی
و واقعی از بین رفتن صمیمیت و کم جان شــدن
عشق بین آنها مربوط باشد».
ایــن فاصله عاطفی ،بیمــاری خیلی از زوجین
اســت .موارد زیر راهکاری اســت کــه می تواند
تغییرات مثبتی درخودتان و روابط تان ایجاد کند.

در مــورد توقعات و انتظاراتشــان با هم صحبت
ميكنند و اگــر اختالفي پيش آمد ،آن را به زمان
ديگري موكول ميكنند تا همديگ ر را درك كرده
و به توافق برسند.
 - 2زوجهــاي موفــق فرديت خــود را حفظ
ميكننــد .بعــد از ازدواج ،اســتقالل زوجها كم
ميشــود .اگر افراد فرزند داشته باشند روز به رو ز
وابســتگي بيشتر ميشــود و گاهي افراد احساس
ي
خســتگي ميكنند .زوجهاي موفق ميدانند حت 
اگر به هم عالقه داشــته باشــند ،گاهي احساس
خستگي ميكنند .آنها يكديگر را تشويق ميكنند
تا هميشه ما نباشند و زماني را هم براي خود داشته
باشــند و به كارهاي مورد عالقه خــود بپردازند.
بدين ترتيــب زوج فرديت خــود را حفظ ميكند و
زندگي ،شاداب ميشود.
 - 3زوجهاي موفق همديگر را مركز توجه قرار
ميدهند .آنها يكديگر را دســت كمنميگيرند و
هميشه به فكر خوشــبختي همسر خود و خانواده
لپس از ازدواج مانند
هستند .معموال افراد چند سا 
سالهاي اول به هم توجه نميكنند .ولي زوجهاي
موفق ،كارهايكوچك نظير در اولويت قرار دادن
نيازها و كارهاي همســر و كارهــاي بزرگ نظير
احتــرام و گوشكردن به حرفهــاي يكديگر را
مدنظر قرار ميدهند .ازدواج ،درياي تغييرات است.
شما اغلب فراموش ميكنيد همسرتان مهم است
و به او توجه نميكنيد .در عوض به كار ،سرگرمي
و دوســتان اهميت ميدهيد ولي زوجهاي موفق
همديگر را مركز توجه قرار ميدهند.
 - 4زوجهاي موفــق روشهاي حل اختالف
را ميآموزنــد .جــان گاتمــن روانشــناس كه
 20ســالزندگي زوجها را مطالعــه كرده ،عامل
اصلــي موفقيت يا شكســت ازدواج را توانايي ،يا

عدم توانايي حل اختالفات ميداند .حتي اگر شما
يبا نظر
و همسرتان كامال با هم يكي باشيد ،گاه 
هم موافق نيســتيد و اين مخالفت باعث ناراحتي
ميشــود .نبايد به اعتياد ،خشونتو  ...رو بياوريد.
اگر خواسته شما و همسرتان با هم فرق دارد ،بايد
آن را حــل كنيد .زوجهاي موفــق با هم صحبت
ميكنند ،حتي اگر احســاس بدي نســبت به هم
دارند .آنها د رمورد اختالفات و مخالفتها با هم
مذاكره ميكنند تا به نتيجه عادالنه برسند .آنهااز
يكديگر حمايت ميكنند و غر نميزنند و ميپذيرند
در مواردي عشق ،برتر از پيروزي است.
 - 5زوجهاي موفق با هم رشد ميكنند .مسلما
فردي كه امروز با او ازدواج ميكنيد 10سال آينده
متفاوت خواهد بود .شــما هــر دو تغيير ميكنيد،
به ويژهدر شــرايط ســخت زندگي مانند از دست
دادن والديــن .زوجهاي موفــق ميدانند كه يكي
يا هردو در طول زندگــي تغيير ميكنند و قواعد
عوض ميشود .پس الزم است تغيير كنيد تابتوانيد
روابط در حال تغيير را عوض كنيد.
 - 6زوجهاي موفق براي حفظ روابط ميكوشند.
زوجهاي موفق به طور منظم وضعيت زندگي خود
را بررســي كرده و با هم صحبــت ميكنند تا از
شادي و رضايت هر دو از زندگي مشترك مطمئن
شــوند .اگر يكي ،يــا هر دواز زندگي مشــترك
ناراضي هستيد ،مشكلتان را حل كنيد.
 - 7از مراجعــه به مشــاور خجالتنكشــيد.
زوجهاي موفق قبل از مراجعه به مشــاور ،ســند
طــاق را امضا نميكنند .آنها ميكوشــند تا در
اولين فرصت مشكالت را حل كنند.
قانون های طالیی ازدواج موفق
 - 1سعی كنید بیشــتر از آن كه انتظار داشته
باشيد چيزي از همسرتان دريافت كنيد ،چیزی به

پیشنهادهای موالنا برای صمیمیت
با همسر

می شــود بعد از کدورت هــا ،صمیمیت را به
خانه راه داد و در راستای تحقق این مهم با یاری
گرفتن از غزلیات موالنا و اســتخراج راهکارهای
کاربردی از آنها و مطابقــت دادن آنها با نظریات
روانشــناختی کنونــی ،بــه ارائــه راه حل های
پیشنهادی می پردازیم.
موضوعــی که در آغاز پایه به حســاب می آید،
این اســت که هرکــدام از زوجین یا هــر دو آنها
به تغییرکردن شــرایط عالقه مند باشند و انگیزه
قابــل توجهی برای ایجاد صمیمیــت در روابط با
همسرشان را داشته باشند.
قاعده دوم این است که اگر فقط یکی از زوجین
در به کارگیری فنون پیشنهادی فعال باشد ،باز هم
در ایجاد صمیمیت توفیق خواهد داشت ،هرچندکه
با مشارکت هردوی آنها ،سریع تر به نتیجه خواهند
رسید.
موضوع شگفت انگیز روش پیشنهادی پیش رو،
درصورت اجرای دقیق آن این اســت که تغییرات
جامــع وعمقــی درکلیه روابط فرد و در شــخص
صورت می گیرد .موادالزم :یک دفترچه یادداشت
کوچک و قلم با یک لیوان آب بردارید.

گام اول :شناسایی عملکرد ذهن خودم
همه ما خاطرات تلخ و ناراحت کننده در زندگی
داریم ،درصورت انباشــته شدن خاطرات منفی ،از
همان ابتدای کودکی ذهن بخش مجزایی درخود
تشــکیل می دهدکه تــا پایان زندگی ما ،ســایر
خاطرات منفی و غمگین هــم ،به آن فضا اضافه
می شود .اما بعد از مدت زمانی هویت واقعی گرفته،
و برای ما شــکل زنده پیدا می کند به این معنی
که از اندیشــیدن به آن باز هــم دچار غم و اندوه
می شویم و این کیفیت در ذهن ما «فضای درد»
نامیده می شود.
گام دوم ،تعیین هدف
برای آنکه بتوانیم ،مراحــل ایجاد صمیمیت و
عشــق را با آگاهی طی کنیم ،الزم است در ابتدا
هدف ما از آن روشن باشــد ،با پاسخ به دو سوال
اساسی ،این گام را به آسانی بردارید:
- 1دوست دارم روابطم با همسرم چگونه باشد؟
- 2دوســت دارم در زندگی مشــترکم چطور
فردی باشم؟(کوتاهترین تعریف هم کا فیست)
بیشــتر آب را با لبخند بنوشید .و یک پنجم آن
را نگه دارید ،به زودی به آن نیاز پیدا می کنیم.
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او ببخشــید .اگر هدف شما ایجاد حس رضایت و
خوشــبختی در همسرتان اســت ،مطمئن باشید
فرصتهای بی شماری برای رسیدن به این هدف
پیدا خواهید كرد .در این صورت شــما نیز از لطف
و محبت همســرتان برخوردار خواهید شــد .زیرا
انسانها همواره سعی میكنند خوبیهای دیگران
را جبران كنند.
 - 2از همســرتان انتظارات غیرواقعی نداشته
باشــید .اجتناب از انتظــارات غیرواقعی میتواند
از بــروز بســیاری درگیریهــا ،عصبانیتهــا و
ســرخوردگیها جلوگیــری كند .انتظار نداشــته
باشید همسرتان كامل و بی نقص باشد .در ضمن
هیچگاه او را با دیگران مقایسه نكنید.
 - 3سعی كنید نسبت به همه چیز دیدی مثبت
داشته باشید.
 - 4بــه راههایــی فكــر كنید كــه میتوانید
همسرتان را نســبت به انجام كارهایی كه دوست
داریــد ،ترغیب كنیــد .اگر ایــن روش موثر نبود
روشهــای دیگر را امتحان كنید و به یاد داشــته
باشــید كه تحسین و تعریف به موقع میتواند یك
انگیزه قوی باشد.
 - 5اهداف خود را طبقهبندی كرده و افكار خود
را بر مهمترین هدفتان یعنی داشــتن یك محیط
خانوادگی آرام و شاد متمركز كنید.
 - 6هیــچگاه با همســرتان وارد جنگ قدرت
نشوید؛ به جای این كار با او به توافق برسید.
 - 7همسرتان را به خاطر اشتباهاتش سرزنش
نكنید .در عوض سعی كنید روشی در پیش بگیرید
كه از تكرار این اشــتباهات جلوگیری كند .وقتی
شــما همسرتان را به خاطر اشــتباهاتش سرزنش
میكنید ،احساســات او را جریحــهدار میكنید و
باعث آزار او میشوید.
 - 8اگر همسرتان به شما توهین کرد ،سكوت
كرده و بــا او مقابله به مثل نكنیــد .با این كار از
بروز بسیاری از بحثهای غیر ضروری جلوگیری
میكنید .این لحظات به سرعت سپری خواهند شد
و شما میتوانید در زمان بهتری با همسرتان درباره
رفتارش صحبت كنید (البته این بدان معنا نیســت
که تصور کنید الزاما باید با یک همســر بد زبان و
بدخو کنار بیایید و همیشــه تمام کجرفتاریهای
او را تحمل کنید؛ این مشــکل دیگری اســت و
راهحلهای دیگری دارد).
 - 9در زمــان حال زندگی كنید .اشــتباهات و
وقایع تلخ گذشــته را فراموش كنید و سعی كنید
شرایط زندگی امروزتان را تغییر دهید.
 - 10همواره از همســرتان بپرسید :برای این
كه زندگی ما شــاد و دلپذیر باشــد ،من چه كاری
میتوانم انجام بدهم؟
ازدواج موفق از مهمترين فاکتورهاي
کاهش افسردگي
زندگي توام با عشــق و محبت در کنار همسر،
مهمتريــن فاکتور ايجــاد آرامش روحي اســت.
مطالعات اخير پژوهشــگران حاکي از آن اســت:
افراد متاهل نســبت به کساني که مجردند زندگي
شادتري دارند.
اين مطالعات نشان ميدهد :ازدواج موفق يکي
از مهمترين فاکتورهاي کاهش افسردگي محسوب
ميشود .بر اين اســاس افرادي که با همسرشان
زندگي توام با عشق و محبت را تجربه ميکنند از
آرامش روحي قابل توجهي برخوردارند.
گام ســوم :مشــخص کردن ماهیت
فضای درد
قایقــی را در نظر بگیرید که ســوراخ شــده و
آب به داخلش نفوذ کرده ،و مســئولیت تعمیرش
باشماست ،برای شروع ترمیم آیا ابتدا آب داخل آن
را تخلیه نمی کنید؟
حاال تصمیم داریــم به ترمیم ذهنمان بپردازیم
بــه نظرتان ،برای تخلیه مــوارد اضافی موجود در
ذهنمان چه طور عمل کنیم؟
در این مورد چند پیشــنهاد دارم :در این مرحله
ابتدا باید ماهیت فضای درد در زندگی مشترک تان
را شناسایی کنید .احتماال این فضا شامل خاطراتی
از وقایع گذشــته ،در رابطه با همسرمان ،بستگان
او یا بســتگان خودمان است .لطفا این خاطرات را
مشخص کرده و فهرست وار یادداشت کنید .حاال
که موارد و ماهیت فضای درد مشــخص شد؛گام
چهارم را برمی داریم .این گام بسیار مهم وکارساز
است ،نتایج حاصل از انجام آن شبیه معجزه است.
یک پنجم لیوان آب داشته باشید.
گام چهارم :انداختن درد-تخلیه ذهن
برای ایجاد صمیمیت ،حس عشــق و عالقه به
همســرمان ،درابتدا باید فضای درد را تخلیه کرد،
بدیــن گونه که در ابتدا خاطرات تلخ با همســر را
مــورد هدف قرار می دهیم .روش کار این اســت
که خاطرات منفی را می نویســیم و یا آنکه آنها را
در گفتگو با مقداری آب از ذهن تخلیه می کنیم.
گفتگــو با آب روش کاربردی و بســیار مفید و
کارگشاست ،بدین گونه که یک پنجم یک لیوان را
از آب پرکرده ،و آنچه که در مرحله سوم مشخص
شــد را به آن گفته و آب را بیرون می ریزیم ،برای
خالی کردن آب یــا دور ریختن آن ،فضای باز در
الویت است .و اگرنه ریختن آب درظرفشویی هم،
راه خوبی است .به هرحال ،مقدار آب که اندک هم
هست باید دور ریز شود .البته می توانیم با بیان آنها
به مشاور و روانشناس و یا مراقبه کردن نیز از تاثیر
آن ها بکاهیم .به طور کلی مجموعه این فرآیند که
در چهــارگام صورت می گیرد ،برای رهایی از درد
اجرا می شود .این گامها را بردارید و از ایجاد فضا
در ذهن و قلب تــان لذت ببرید؛ در بخش بعدی
سایر روشهای کارآمد به تفصیل تشریح خواهد شد.

سکوت بچه ها را جدی بگیرید
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محققــان مــی گویند حــرف نــزدن بعضی بچه هــا مــی تواند به علــت وضعیتی موســوم
به  selective mutismباشد.
این اختالل در واقع نوعی ترس یا فوبیای حرف زدن اســت که در آن کودک موقع حرف زدن به
یک نقطه خیره شده و عضالتش سفت می شود .این حالت با خجالتی بودن کامال متفاوت است.
این بچه ها در خانه به راحتی حرف میزنند ولی در شــرایط دیگر کامال ساکت می شوند .محققان
می گویند این وضعیت معموال از سنین قبل از  ۵سالگی شروع می شود ولی می تواند تا سنین مدرسه
رفتن تشــخیص داده نشود .شیوع این نوع سکوت در بچه های دوزبانه سه برابر بیش از معمول است
که می تواند به علت بیشتر بودن میزان استرس در زندگی آنها باشد.
این وضعیت می تواند موجب اختالالت جدی در ارتباطات کودک شده و در یادگیری او مشکالتی
ایجاد کند .ســکوت اضطرابی مــی تواند همراه با دیگر اختالالت مربوط بــه اضطراب و یا همراه با
اوتیسم بروز کند.
درمان این نوع از ســکوت با تغییر در محیط زندگی کودک اســت .آنهــا را در مراحل جداگانه در
معرض محیط های جدید قرار داده و در هر مرحله میزان شلوغی و استرس محیط را بیشتر می کنند.
در همــان حال کودک را از عالئم اضطراب و راه های مواجه شــدن بــا آن آموزش می دهند .کلید
موفقیت در مواجهه با این افراد وجود یک مربی مورد اعتماد کودک اســت که با این بیماری آشــنایی
کامل داشته باشد.

هوای درون خانه تان را سالم کنید

کیفیت هوای درون خانه به عوامل بســیاری بستگی دارد .عوامل بسیاری هستند که می توانند بر
کیفیت هوای درون خانه تان اثر بگذارند و آن را سالم و یا ناسالم کنند .با خواندن این مطلب با عوامل
تاثیرگذار بر هوای درون خانه تان آشنا شوید.
کیفیت بد هوای درون خانه میتواند باعث ایجاد یا تشــدید بیماریهایی مانند عفونتهای ریوی،
ســرطان ریه و بیماریهای مزمن ریوی مانند آسم شــود .افرادی که از قبل دچار بیماریهای ریوی
هستند ،در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
از جمله عوامل آالینده هوای درون خانه میتوان به این موارد اشاره کرد:
 دود سیگار کپکها و قارچها وسایل خانگی دودزای مانند اجاقگاز یا شومینه که تهویه مناسبی ندارند دود اگزوز ماشینها ،موتورسیکلتها یا چمنزنها که ممکن است به درون خانه راه یابند مواد شیمیایی خانگی رنگ کردن تازه خانه استفاده اخیر از مواد حشرهکش زبالههای باقیمانده درون خانه یا گاراژ پیوستهبرای رفع این منابع آالینده هوای درون خانه به این توصیهها عمل کنید
 بخشهایی از خانه را به عنوان منطقه عاری از دود سیگار اعالم کنید .هرگز نگذارید کسی درونخانه سیگار بکشد .از سیگاریها بخواهید برای سیگار کشیدن بیرون بروند.
 غذاهای مانده را دور بریزید ،درب ســطل آشــغال را بگذارید و از طعمههای سمی برای کنترلحشراتی مانند سوسکها استفاده کنید.
 از سوزاندن چوب درون خانه خودداری کنید ،زیرا این کار به آلودگی هوای درون خانه میافزاید. از استفاده از شمعهای بودار یا خوشبوکنندهها برای پوشاندن بوی بد درون خانه خودداری کنید.بهجای آن به دنبال منشأ این بو باشید و آن را پاک کنید و با هوای تازه خانه را تهویه کنید.
 از مواد پاک کنندهای اســتفاده کنید که کمتر سمی باشند .مواد شیمیایی خطرناک را درون خانهانبار نکنید.
 برای جلوگیری از رشــد کپکها میزان رطوبت خانه باید زیر  50درصد باشد .اگر رطوبت درونخانه باالست باید از دستگاههای رطوبتزدا یا تهویه مطبوع استفاده کرد.

قدرت غافلگیر کننده منفی بافی

حتم ًا شــما هم این کلمات را قب ً
ال شــنیده ایــد ،مخصوص ًا در دورانی مثل امروز که روانشناســی
مثبت نگر محبوبیت زیادی دارد :شاد بودن را انتخاب کنید .موفقیت خود را تجسم کنید و موفق شوید.
اگر به چیزی باور داشته باشید ،به آن دست پیدا خواهید کرد.
همه اینها پیام های خوبی هســتند که همه جا یافت می شــوند .اما شواهد علمی نشان می دهند
وقتی پای رسیدن به اهداف و موفقیت در میان باشد ،چنین پیام هایی کمک چندانی به ما نمی کنند.
در عوض ،بیش از  ۲۰سال تحقیق و پژوهش گابریل اوتینگن از دانشگاه نیویورک نشان می دهد
تصویر ســازی مثبت می تواند نتیجه ی معکوس داشــته باشد .این کار ممکن است مغز را با احساس
آرامش کاذبی که ایجاد می کند فریب دهد و رسیدگی به کارها را برای ما دشوار کند.
وقتی بحث انجام دادن کاری در میان باشد ،اغلب اوقات این شخصیت های منفی نگر هستند که
بهترین ترغیب کنندگان ما به شمار می روند .این مسئله چند علت دارد:
منفی باف ها خود را با چالش های پیش رو هماهنگ می کنند
فکر کردن به موانع پیش رو به شما کمک می کند برای غلبه بر آنها به طرح ریزی استراتژی های
مختلــف بپردازید .وقتی مدام به خودتان بگویید همه چیز خوب پیش خواهد رفت ،در واقع برنامه ای
برای خود دست و پا نخواهید کرد .منفی نگر ها در مواجهه با دشواری ها ،از مزیت رقابتی برخوردارند.
منفی نگرها دو قدم از بقیه جلوتر هستند
این افراد حتی پیش از آنکه مشکلی پیش بیاید به راه حل آن فکر می کنند .شما قادر نیستید موج ها
را متوقف کنید ،اما می توانید موج سواری را یاد بگیرید.
افراد منفی نگر خوش خیالی را جدی نمی گیرند
وقتــی اغلب افراد انتظار دارنــد همه چیز طبق برنامه پیش برود ،منفی باف ها مشــغول تهیه ی
فهرســتی از تمام چیزهایی هســتند که ممکن است با شکست مواجه شــوند .به ندرت پیش می آید
حواسشان به چیزی نباشد و همیشه نقشه ی جایگزین دارند.
منفی باف ها آنقدر که واقع بین ها روشن و شفاف هستند ،بدبین نیستند
آنها نه تنها قادرند مشکالت را ببینند ،بلکه می توانند فرصت ها را نیز پیش از ظهورشان تشخیص
دهند .منفی نگر ها در تبدیل کردن شکست به درس ،مهارت فوق العاده ای دارند.
آنهــا خوب می دانند چطور خوش بینی افراطی و خــوش خیالی را کنار بگذارند و ببینند واقع ًا چه
اتفاقی پیش رویشان در حال رخ دادن است .بنابراین منفی نگر های تیم شما از آنچه تصور می کنید
ارزش بیشتری دارند .به یاد داشته باشید هر نوع تفکری ارزش خاص خود را دارد.

