
ُرفقاخوش اومدین 



شکر گزاری 
چرا شکر گزاری

خدایا
...برایشکرت





امروز چی می گیم

اعتماد به نفس چیه؟
چرا مهمه

چیکار کنیم بره باال
معرفی دوره

قاتالن اعتماد به نفس



از 
نیپنگوئالتی 

تا
موتور هوندا



التی پنگوئنی



موتور هوندا



اعتماد به نفس و عزت نفس



تا موضوع مهم داریم3

اعتماد به نفس
عزت نفس

خویشتن دوستی



اعتماد به نفس
تواناییدانایی



عزت نفس
من ارزشمندم



خویشتن دوستی
دوستی و رفاقت با خودم



درخت خود باوری



یمداشته باشاعتماد به نفس قرار نیست در همه کارها 



؟نیستاعتماد به نفس چی 



به هر کاری بله گفتن



بروووو تو موفق میشی تو میتونی



حماقت کردن



احساس نیست ، رفتار است



؟چرا اکثرا اعتماد به نفس ندارن
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هر کی یه لگدی زد





امروز چی می گیم

اعتماد به نفس چیه؟
چرا مهمه

چیکار کنیم بره باال
معرفی دوره

قاتالن اعتماد به نفس



کجا کاربرد داره؟ اعتماد به نفس
و

عزت نفس



روابط خانوادگی و عاشقانه



رهکسی که اعتماد به نفس و عزت نفس دا

دارهکسی که اعتماد به نفس و عزت نفس ن

اداتنق گرفتن حق چالش رابطه درخواست

پذیرش و 
اصالح

وخشم
حمله

ولش کن
بابا

اعتراض
محترمانه

من حلش
می کنم

غرزدن و 
گرفاتر 

شروع رابطه
جدید 

...همه مردا
..همه زن ها

بهش میگم

خودش 
باید بفهمه



مسائل اقتصادی و درآمد



عزت نفس

ساعتما د به نف

درآمد یبشتر

چرخه اعتماد به نفس و عزت نفس



به شدت باعث رشد مالی میشه

درخواست افزایش حقوق
راه اندازی کسب و کار
شکست در کسب و کار

اخراج از  کار
پول گنده دستش میرسه

...و



همه جا تاثیر داره

بقیه مهارت ها



باالترسنهر چی 
بیشترتعهدمیزان 

کمترریسک 



امروز چی می گیم

اعتماد به نفس چیه؟
چرا مهمه

چیکار کنیم بره باال
معرفی دوره

قاتالن اعتماد به نفس





کارهای جدیدتجربه انجام 



راهــرو توی  
زندگی چند ات

رو   ات درب 
کردی ؟حاال باز 

دنیال تریله
استاد دانشگاه میالن

“

”





از  ......                 مثل       بعضی ها 
شرایط جدید

ترسنمی 



شما اینجا هستید

منطقه ترس

منطقه یادگیری 

منطقه رشد

منطقه امن

خروج از دایره امن چطور اتفاق می افته

منطقه امن



برای پیشرفت باید پاتو
از گلیمت دراز تر کنی ””



پذیرش خود همانطور که هستیم



...وقتی اثر انگشت تو خاصه

قطعا خودت هم خاصی



...تغییر نگرش

به یبرون
به درون
به گذشته

اشتباه می کنند-همه ضعف دارند
ترمیم کنید-کجا اشتباه کردید 

اشتباه گذشته مر بوط به گذشته



امروز چی می گیم

اعتماد به نفس چیه؟
چرا مهمه

چیکار کنیم بره باال
معرفی دوره

قاتالن اعتماد به نفس



اعتماد
به نفـس

نفـــسعــزت
و

به سبک
حرفه ای ها

دوره خیلی خفن



ماد در یک شرکت کار می کنید و چند وقت است می خواهید درخواست افزایش حقوق دهید اما اعت
.به نفس این کار را ندارید

لمه را نمی دهد حتی اولین کاجازه میخواهد در یک جمع سخنرانی کنید ولی ترس شما از خرابکاری 
جاری کنید

به اعتمادمتاسفانهاز فردی خوشتان آمده و می خواهید به او پیشنهاد برقراری رابطه دهید اما 
نفس این کار را ندارید

ا او بحث یکی از اعضای خانواده تان از شما انتقاد کرده و شما به دلیل کمبود عزت نفس به شدت ب
و او را ناراحت کرده اید و االن پشمانید

فردی از شما درخواستی کرده است و نمی توانید به او نه بگویید





استراتژی های علمی برای افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس
جلوگیری از زود ناراحت شدن و احساس گناه کردن

داشتن زندگی شاد و آرامش بیشتر در زندگی
ایجاد رابطه بهتر با همسر و بقیه اعضای خانواده

آموزش اعتماد به نفس ویژه کودکان و نوجوانان

در سالمتی جسم و ورحنقس اعتماد به نفس و عزت نفس 

(مهارت نه گفتن) چطور یاد بگیریم نه بگوییم 
نقش اعتماد به نفس و عزت نفس در افزایش درآمد



جزئیات دوره
جلسه نآالین3

پی دی اف جلسات
ویدئوی جلسات

برای پرسش و پاسخvipگروه 
آپدیت های رایگان

یک جلسه مشاوره با مدرس



هزینه سرمایه گذاری

هزار تومان300



تا تراول برای3حاضری 
رشد خودت هزینه کنی



...اندکی تفکر
قاب موبایل و گلس

یه شلوار
نفره3یه شام 

یه دوره آموزشی که متحولت کنه



اگه خوب نبود چی؟



امروز چی می گیم

اعتماد به نفس چیه؟
چرا مهمه

چیکار کنیم بره باال
معرفی دوره

قاتالن اعتماد به نفس



اعتماد به نفس
و عزت نفس

قاتل



پر توقعی  غیر معقول نشدنی

فاجعه سازی 
بی طاتقی

برچسب زدن


