
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

"من کیستم؟": نشستموضوع *  

استاد سید خلیل سید زاده  سخنران : **  

راز نگاه آفتابگردان  یهنر یاز موسسه فرهنگ یارائه ا***  

1401 آبان 11: چهارشنبه بیستمجلسه ****  

از چالش هارا بر طرف   یار یبس  دیتوانیدهند و م  یشما را نجات م   یریو انعطاف پذ  یو نو آور   ت یخالق

.دیکن  

.می بد را انتخاب کن  میزمان ها ما مجبور  ی، بعض   دیال گرا نباش  دهیزمان ا  چ یه   

.دیریحل مشکالت خود از مشاوران و متخصصان کمک بگ  در  

.مهم است  اریافراد بس  "استقالل "،    میعبور کن  تی از بحران هو  میبخواه   اگر  

.شود  ی نم   ریپذ  ت یاستقالل فرد پاسداشته نشود فرد مسئول  اگر  

چرا؟ -  

.کند ی خودش انتخاب نم   رایز   

.گوهره و جوهره انسان است  یو آزاد منش  تی، حر  اریاخت  



 

     که به صورت   ستین  ی زیشوند پدر و مادر هستند و استقالل چ  یکه باعث رشد ما م  یکسان  نیاول

.به ما برسد  ینسب  

ت.اس  یابی  ت یهو  هیاستقالل پا*  

.شود  یباعث رشد استقالل م ن یفرزندان از والد  ییجدا  

. برسد  شی ، خو  شتنیبه خو  تواندیانسان به دنبال مستقل شدن نرود نم   اگر  

       ما گرفته یها  ی تند رو  یجلو م یانجام ده   میکه داشت  ییها کیسالم را بر اساس تکن  تیما هو  اگر

.میاسترس و اضطراب ندار  گریشود و د  یم  

      م یحال را از او دور کن نی ا  میتوان  یم شیواال  لهیشود ما به وس   یکه فرد با شکست رو به رو م  یزمان

.شود   یدر سطح نا خود آگاه انجام م  ش یواال  نیکه ا  

.پخته و سازگارانه استوار است  یدفاع   سمیمکان  کی  شیواال  

  دهیکش  ی مجاز  یماند به سمت فضا   ی بهره م  یو محبت پدر مادر ب   ی قیحق  ی ا یفرزندانمان از دن  یوقت

.شوند  یم  

چه ؟  یعنی  م یده   رییرا تغ  مانیباورها  دیما با-  

. میده   رییو خودمان را تغ   میمبارزه کن  کیمبی کورتکس و ل  با  

.میشده ا  تی دچار موفق  میکن  ی ما شکست ها را تجربه معن  اگر  

   اتفاق  ک یبعد از شکست ها آن ها را به    میتوان  یذهن ما است و ما م   دهییزا  ی اتفاق مثبت و منف  هر

. میبکنتبدیل  مثبت    



 

م؟ یپس از ضربه داشته باش  ی ما تعال  چگونه   

دیداشته باش  یریپذ  سکیر-1  

دیخالق و نوآور باش-2   

دیو صبر داشته باش  ییبایشک-3   

یمعنا در زندگ  افتنی-4   

است  زیچ نیهم ترم  ن یا  دیداشته باش  یسازگار  یدر زندگ*   

.دادن است  ی آگاه   یاب ی  تیهو یقدم برا  نیاول  

است  یافتنیچشم است و  یابی  تیهو  . 

. دیکن  ی، دور   تیهو   ح یصح یریانداختن شکل گ  ر یعوامل به تاخ  از  

.زمان گذشته و حال ما است   ن یب  وندیما پ  ی فرد  تی هو  ی در بازساز  تیموفق  

 

 


