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بيمارگونه ممكن است بدبيني تشديد فضاي . فانه را بپذيرند، و با كساني كه نقد منصفانه دارند همدلي كنندمنص
افراد . دها كمك كند، بازمانرا غيرقابل اعتماد بداند و از برقراري ارتباطي كه به رشد آن اطرافياناكثر  فرد باعث شود

 كه است آن نگرمثبت و سالم انسان هاينشانه جمله از .سالم، داراي قدرت بازنگري و تجديد نظر هستند
كساني   .كند كار خويش ساختار ارتقاي براي و بياموزد، بشنود، است منتظر است، خويش اصالح پذيراي
 يقدرت نو شدن دائماين . اندماندهمتوقّف هاي پيشين خود در سالاحتماالً ، "من همين هستم"گويند كه مي

 است از سر دانش متفكّرانه نگرياين مثبت. مواجه شوددنياي اطرافش با نگرشي مثبت  انيازمند آن است كه انسان ب
كنند برخالف نظر كساني كه گمان مي. اي دوري از واقعيات نيستنبه مع نگري متفكّرانه مثبت .غفلت روياز  نه و

-نگري، بخشي از قواي ذهني ما را كاهش مينيم كه عادت منفيدابايد بدبين بود تا از خطرات دور ماند، امروزه مي
از ديدن بسياري از  گاه نگر،به همين دليل افراد منفي. گذاردباقي ميواقعي دهد و ظرفيت كمي براي تحليل دنياي 

ي را نگري، چرا كه هر چيزتري است تا مثبتنگري نيازمند دانش كمعالوه بر اين، منفي .واقعيات محروم هستند
نگري و در نظر گرفتن توان بر اساس نقائص كوچك قابل مشاهده به سرعت رد كرد، و تنها با تفكّر و جامعمي

  . رغم نقائص ظاهري آن، پي بردتوان به مثبت بودن چيزي، عليمجموعه مزايا و معايب است كه مي

ها مواجه است، و با مديريت ها و ويروسكتريزا مانند باطور كه بدن ما در روز همواره با ورود عوامل بيماريهمان
نيز دائماً عواملي  انسان كند، در عرصه روانزا محافظت ميايمني، بدن را از غلبه عوامل بيماريدستگاه هماهنگ 

جمالت منفي و تفسيرهاي . دهنددر صورت عدم مديريت صحيح، ما را به سوي بيماري سوق ميوجود دارند كه 
 محتاج بدن،سالمت  مانند ،حفظ سالمت روان نيز. هستندزا  بيمارياز اين عوامل  برخينااميدكننده از مشاهدات، 

  . و فعاليت دائمي قدرت تحليل و تفكّر است مديريت صحيح

-و از اين رو بيشتر به عالمتهاي رواني توسعه يافت، شناسي جديد، با هدف درمان آشفتگياي از روانبخش عمده
ه هنوز هم معناي غالب را در علم كاند، شناسي مرضي ناميدهاين را روان. ها معطوف استشناسي و درمان بيماري

اند بر خصوصيات انسان سالم شناسان، مايل بودهدر مقابل، بسياري از حكماي گذشته و نيز روان. شناسي داردروان
زه، اعتقاد ما بر اين است كه براي حركت به سوي سالمت، ابتدا بايستي انسان سالم را در اين حو. تمركز نمايند

چه از آن. هاي انسان سالم، انواع انحراف از آن به صورت بيماري قابل شناسايي خواهند بودبا شناخت ويژگي. شناخت
  .توان برشمردرا مي انسان سالم هايدر اينجا بيان شد، بخشي از ويژگي

  .شناسدقابل توجهي ميرا به ميزان  اشداراي نوعي خودآشنايي است، يعني خود طبيعيمعموال ًانسان سالم ) 1(

- بيني مثبت است، يعني اصولي دارد كه مشاهدات خود را بر اساس آن مينوعي جهانداراي  عموماًانسان سالم ) 2(
- اجزاي مختلف زندگي و شخصيت او را به هم ارتباط داده و يكپارچه و منسجم مي است كه فهمد و همين نگرش

  .سازد

ش، داصالح خونيز كه نسبت به افكار، رفتارها و است،  بر خويش مديريت نوعيداراي معموالً انسان سالم ) 3(
  .نمايدمسئوالنه ايفاي نقش مي

* 

٢


