فهرست
همذهه
ؼاْ ٞب  ٚپیبٔؽٞبی آ٘بٖ ث ٝزٌ ٝجبٞت ؼاـ٘ؽ؟
ؼاْ ٞب ٔی تٛا٘ٙؽ ثب٠ث ؼـؼوف ٌ٘ٛؽ

بخص اول :چگونه بر خالف عالیك خود عول هی کنین؟
فصل اول :چگونه با هولعیت های دضوار برخورد هی کنین؟
ـاوه ٚ ٚ ٚقاـت أٛـ غبـخٝ
ؼاْ ٞب ففاٌیف ٔی ثبٌٙؽ.
ٌفوت ایٙتُ
تبثیفات ـٞجفی یىىٛیٝ
قیبٖ ؼاْ ٞب

فصل دوم :کارهایی که ها را به دام هی انذازد.
ـٚي ٔجتٙی ثف ٔٛـؼ ؼوت زپ -ؼوت ـاوت
ـإٙٞبیی ثفای پف وفؼٖ ؼوت زپ  ٚؼوت ـاوت
ٍ٘فٌی اِٚی ٝؼـثبـٙٔ ٜبِٞ ٝ١بی ٔٛـؼی و ٝؼـ اؼأ ٝغٛاٞؽ آٔؽ
ٔٙبِٛٔ ٝ١ـؼی ٔ :1ػفی وفؼٖ ٔم ِٝٛاِٚیٝ
ٔٙبِٛٔ ٝ١ـؼی  :2ثبقایىتبؼ ٜاق یبؼٌیفی
ٔٙبِٛٔ ٝ١ـؼی ٔ :3ؽَٞبی ـلبثتی
ٔٙبِٛٔ ٝ١ـؼی  :4تىٟیُوبقی
ٔٙبِٛٔ ٝ١ـؼی ٔ :5ؽیف ٚاضؽ آی تی ٌ ٚف ٜٚآی تی
ٔٙبِٛٔ ٝ١ـؼی  :6ؼاٍ٘دٛیبٖ اْ ثی ای پیٍففتٝ
٘تیدٌٝیفی

فصل سوم :هنطا دام ها
یه ٘ٝفی ٝوًٙ
ٔؽَ ٝ٘ 1فی ٝؼـ وبـثفؼ :اوتؽالَٞبی ؼفب٠ی
ٔؽَ ٝ٘ 2فی ٝؼـ وبـثفؼ :اوتؽالَٞبی ِٔٛؽ
زٍ ٝ٘ٛؼاْ ٔیوبقیٓ؟
ٚقاـت أٛـ غبـخٝ
ایٙتُ
ٔبفٛق  ٚقیفؼوت ٔ ٚىبِ ٝپٌٛب٘ؽٖ ٔ٠ٛٔٛبت اِٚیٝ
ٔؽیف  ٚؼایف ٜفٙبٚـی ا٘ال٠بت
ؼاٍ٘دٛیبٖ اْ ثی ای
زٍٝ٘ ٝ٘ٛفی ٝؼـ وبـثفؼ ٔؽَ  ٚ 1اوتؽالَ ؼفب٠ی ث ٝؼاْ ٔٙتح ٔیٌ٘ٛؽ؟
وفؼـٌٕی ؼـ ـاث ٝٙثب ؼاْٞب
٘تیدٌٝیفی

بخص  :2چگونه رویکردهای عرفی از کنار دامها هیاىبر هیزننذ؟ و چه بایذ
کرد؟
ٔمؽٔٝ

فصل چهارم رهبری و دامها
ـٚیىفؼ وٕی
ـٞجفی :ـٚیىفؼ تبـیع وٙدی
ـٞجفی :ـٚیىفؼ ویفی
تٛا٘بییٟبی خبؼٚیی
تٙبلٕبت ـٞجفی
تجؽیُ ٌؽٖ ث ٝـٞجفی ٌبیىت ٝثفای ٔؽیفیت تٕبؼٞب
ـٞجفاٖ غٛؼٌیفت ٚ ٝؼیٍف ا٘ٛاٌ ٞػّیت
خىتبـ ٔالضٌ ٝٝف ()A1
تٟ١ؽات ـلبثت
٘بـوبییٞبی پمًٞٞٚبی خبـی ٔؽیفیت

٘تیدٌ ٝیفی:

فصل پنجن فرهنگ ،رهبری و دام ها
ففٞ ًٙٞبی ِٔٛؽ  ٚغیف ِٔٛؽ
پف٘ٚؽ ٜا٘ؽی
پف٘ٚؽ ٜـٚیبَ ؼاذ ٌُ
زٍ٘ ٌُ ٝ٘ٛیبق ث ٝتغییف ؼاٌت؟
ففآیٙؽ تغییف ؼـ وبقٔبٖ ٌُ
٘تبیح ٚال١ی ٌُ
زٍ٘ ٝ٘ٛیفٚی ٍٔتفن ث ٝؼاْ افتبؼ.
٘ٝفی ٝتغییف ٌُ
ففآیٙؽ تغییف ؼـ ٔطبِف ٜؼاْ ٞب
تفبٚتٟبی اوبوی ثیٗ ففٍٟٙٞب  ٚؼأٟب
ٍٔٙب اِّی ؼاْ ٞب ،فف٘ ًٙٞیىت

فصل ضطن :تحکین یافته های جذیذ
ؼـغٛاوت وٕه اق ٍٔبٚـاٖ غبـخی
ٔٛـؼ اِف
ٔٛـؼ ة
وبوتی ٞبی ٍٔبٚـ ؼـ پیبؼ ٜوبقی اوتؽالَ ِٔٛؽ
اختٕبٍٔ ٞبـوتی
ففایٙؽ تٙبوت اوتفاتمیه
ٕٞىبـی ثؽ ٖٚا٠تٕبؼ
ـٚیىفؼٞبی وبغتبـی

تیٕٟبی ایىه
وبقٔبٟ٘بی ؼٌٚب٘ٝ
پتب٘ىیُ ا٘ىبٖ
وفٔبی ٝـٚاٍ٘ٙبغتی
تىی ٝـٚی ٘مبٖ لٛت
اوتفاتمی ٞبی یبؼٌیفی
٘تیدٌ ٝیفی
خٕ ٟثٙؽی
ؼأٟب ٔ ٚػّٕ ٝا٘ىبٖ
زٛ٘ ٝـ آپٛٞ ِٛٛا وٙیٓ؟
ٔػّٕ ٝا٘ىبٖ

کتابناهه

