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استخراج شده   American psychologyاین متن از با شما صحبت کنیم.  قدرت سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

  دقیقه  4مدت زمان الزم برای مطالعه آن  .مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریماز این که بخشی از زمان خود را به  است

 تخمین زده میشود: 

ای بازیافتن توان خود در زمان های سختی، یکی از  یم. بریا استرس های زیادی هستهمه ما در این دوران درگیر تروماهای روانی 

بسیاری از ما عادت داریم در زمینه های مختلف است. مهم ترین پیشنهادهای روانشناسان، شناخت قدرت های دورنی و پرورش آنها 

بشر    حقوق، که آلن بدیو فیلسوف فرانسوی معتقد است. نشانه های مریضی و ناتوانی خود را بزرگ جلوه دهیمهای سختی، در زمان

 میکند. را محکم غربی با خلق سوژه های ضعیف و توسری خور به عنوان انسان شرقی، خودش پایه و اساس نژاد پرستی 

تنها با لیست  خوبی نسبت به خود داشته باشید و این احساس احساس زندگی بپردازید، بایدبه صورت موثر به  برای اینکه بتوانید 

کردن و شناخت قدرت های درونی شما امکان پذیر است. بسیاری از ما، زمانی که میخواهیم در مورد نقاط قوت خود صحبت کنیم، 

یست کرده است که شما باید آنها را تقویت کنید قدرت دورن انسان را ل 12انجمن روانشناسی امریکا گنگ و مبهمی داریم.  احساس

 یر است:  قدرت به شرح ز موفقیت کنید!. لیست این دوازده ، از داشتن آنها احساسو اگر این قدرت ها را دارید

 رت را در اختیار دارید.  های قدعشق، حمایت و احترام را از سمت خانواده خود دارید یکی از مهمترین منبع خانواده: اگر شما قدرت  -1

میتواند برگ  ارتباط شما با افراد مختلف و توانایی همدلی با افراد، یکی از قدرت هایی ایت که در محیط کار ارتباط اجتماعی:  -2

 برنده شما باشد.  
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 هستند. 
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 محسوب میشود. 
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