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 خویشتن شناسی

 
 نام کتاب: خویشتن شناسی

  نویسنده: دکتر هربرت فنسترهایم

 

 ولی او خود را به پست ترین( ،)انسان را در بهترین صورت آفریدیم

 

 می توانید بیاموزید فردی نرمال و مسلط به خود باشید. ، به جای آنکه آدمی زود رنج و عصبانی باشید 

 Assertسریع و قاطع. ،مطمئن ، : نمایان کردن حالت مثبت 

 

 مشخصات آدم مثبت و قاطع :

 )مقصود خودشان(ر و احساس را بیان می کندو فک  راحت و آسان خود را نشان می دهد -1

 صمیمانه و به موقع ، مستقیم ، صریع ـ ارتباط با همه  -2

 دار و هدفمند و به دنبال رسیدن به اهداف هدف -3

نباختن خود در مقابل حـواد    ,حدود خود*سعی و کوششاعتماد به اینکه پیروزی همیشگی نیست*شناخت  -4

 غیر مترقبه.

 

 تم عصبی انسان:سدو وظیفه )جنبه( سی
 های معین است. رکمحاصلی آن پاسخ شخص به جنبه موردثی و  -1

طه ای فعاالنه با محیط. )با تغییر شرایط گـاهی خـود بـه خـود مـا هـم       پاسخ به دنیا و محیط و تغییرات آن در راب -2

 کنیم.(تغییر می 

 وجـود نیروهـای تحریـن کننـده و بـاز دارنـده در        ،اکتشـافات پادسـوف)قاعده شـرطی شـدن(     نکته اصلی در

 موجودات و نحوه فعل و انفعاالت آنها برهم است.

 

یـن  تحرین یا انگیخته شدن: ین جریان مغزی است که مقدار فعالیت انسان را باال می برد و موجب ایجـاد   -

 می شود. واکنش جدید نسبت به محیط

ین جریان نزولی و منفی است که سطح فعالیت و آگاهی و آموزش تجارب جدید را  باز داشتن یا مانع شدن: -

 در انسان تنزل می دهد.

 زندگی فعال و کارا و با احساسات آزاد.ـ  تسلط نیروهای تحرین کننده 

   ی عصـبی وعـدم اعتمـاد بـه     از فشـارها گـیج و گمـراه آوردن انسـانن رنـج بـردن      ـ   تسلط نیروهای منـع کننـده

 نفس}سالمت روانی: تعادل متناسب و معقول بین این دو{

 

 قاطعیت قدر و منزلت انسانی ـ

 عزت نفس ومنزلت انسانیهای زندگی ـ  توفیق
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 سوال : از کجا بفهمیم کارمان قاطعانه بوده یا نه؟

 نه. ، وگرنه،آری ،اگر حتما به مقدار جزیی احترام و مراعات حال شخصی شما در آن افزایش یابد

 

 تشکیالت روانی
 گاه. دوران کودکی: پدر و مادر تکیه -1

 .مورد پذیرش قرار گرفتن در جمع مورد عالقه دوستان و همساالن دوران بلوغ: هدف، -2

 سوی ین جا یا ین شخص. دوران سالمندی: محدود مشخص شدن تمرکز و نگاه بر -3

 گاه از دیگران به تکیه به خود. دوران کمال: تبدیل تکیه -4

در  بر آنها همیشـه آمـاده آزمـایش مجـدد و پـذیرش تغییـرات       من اهداف و ارزشهای خود را می شناسم و با تسلط[

قرار کرده و در عـین  روابط نزدین و صمیمانه احساس عمیق و رفتار قاطعانه برآنها هستم. من می خواهم با دیگران 

  ]حال همواره عنان اختیار خویش را بدست خود داشته باشم.

 مار پیچ عصبی

 رفتار نابجا و نامطلوب

 احساس تشویق و اضطراب

 رفتار نامطلوب

 شن و تردید به خود

 احساس اضطراب و تشویق

 

 یم عمم قاطییت:الع
 چاپلوسی و تسالی آنها. ـترس از رنجاندن دیگران  -1

 ا به سویی که دلخواهتان نیست از جانب دیگران.کشاندن شم -2

 احساس اینکه حقوق دیگران از حقوق ما مهمتر است. -3

 انزوا طلبی -4

 دلیل( )بی داشتن احساس بد و عذاب آور -5

 اید. احساس تنهایی چرا که خوب ارتباط نزدین برقرار نکرده -6

 دارید. احساس پستی و زبونی می کنید. تجارب خود را محدود نگه می -7


