شروع تازه ،بدون نگراني

ًگشاًي ،صًجيشُ يب جشيبًي اص افكبس ٍ تػبٍيش دلَاپس كٌٌذُ است كِ هؼوَالً ثِ آيٌذُ سثط داسًذً .گشاًي تشكيجي اص تفكر وسواسي دس هَسد

ًحَُي حل هسبلِ يب اجتٌبة اص هسبلِ ٍ فاجعه سازي دس خػَظ پيبهذّبي هسئلِ است .ثِ ػجبست ديگشٍ ،قتي دس هَسد هسبلِاي ثِ طَس

ٍسَاسي فكش كٌيذ ٍ اص پيبهذ آًْب ثتشسيذ ٍلي كبس چٌذاًي ثشاي آى ًكٌيذً ،گشاى ّستيذً .گشاًي يك ًَع طشص فكش استً .گشاًي ثِ هجوَػِ

احسبسبتي كِ ثِ آًْب اضطشاة هيگَيين هٌتْي هيضَد .ايي احسبسبت ػجبستٌذ اص :تٌص ،ثينً ،بكبهي ،هطكالت جسوبًي چَى دسد هؼذُ،
سشدسد ٍ غيشُ.

اضطشاة يك «صًگ خطش» است .احسبسبتي كِ اضطشاة سا هيسبصًذ ،خطش سا گَضضد هيكٌٌذ ٍ هب سا ٍا هيداسًذ اقذاهي ثشاي سفغ خطش كٌين.
ظبّشاً ّذف ًگشاًي ايي است كِ هب سا ٍاداس كٌذ ساُحل پيذا كٌين ٍلي هؼوَالً ًتيجِ هؼكَس هيدّذ .آدمّبي ًگشاى هيتشسٌذ كِ اتفبق ثذي

ثيفتذ ٍ هضطشة ّستٌذ .ايي گشٍُ اص آدمّب ثِ جبي آًكِ كبسي كٌٌذ ،هسبئل سا ًطخَاس رٌّي هيكٌٌذ -يؼٌي هسبلِ سا فقط ثشسسي ٍ سجك ٍ
سٌگيي هيكٌٌذ .اضطشاة هٌبست ،اًسبى سا ثِ ػول ٍا هيداسدً ٍ -طبًِّبي آى ثِ تذسيج كبّص هييبثذ -دس حبلي كِ اضطشاة ًبهٌبست ثِ

غَست ًگشاًي ّوچٌبى اداهِ هييبثذ .اما چرا مردم نگران ميشوند؟

ضبيذ ثسيبسي اص آدمّب ثِ ايي دليل يكسشُ ًگشاى ّستٌذ ،كِ هيپٌذاسًذ ًگشاًي آًْب سا اص خطش هػَى هيسبصد .دس ًتيجِ داساي چٌيي ثبٍسّبيي

ّستٌذ « :ثبيذ هشاقت خطشات ثبضن» « ،اگش ًگشاى ًجبضن هوكي است كِ اتفبق ثذي ثيفتذ» « ،اگش ًگشاى ثبضن هيتَاًن جلَي اتفبقبت ثذ سا

ثگيشم» .ثِ ّويي دليل ًگشاًي ثِ يك ػبدت تجذيل هيضَد ٍ هتَقف كشدى آى سخت هيضَد .الجتِ ايي ثبٍس كِ « ًگشاًي هبًغ اص اتفبقبت ثذ
هيضَد» تقَيت ّن هيضَد ،چَى هؼوَالً اتفبق ثذي ًويافتذ ،ثِ ّويي دليل اًسبى ًگشاى ثِ ضكلي خشافي هتقبػذ هيضَد كِ چَى ًگشاى

ثَدُ اتفبق ثذي ًيفتبدُ است! الجتِ استدالل احساسي ًيض دس ايي هيبى ًقص داسد -يؼٌي چَى احسبس اضطشاة هيكٌن ،پس اتفبق ثذي

خَاّذ افتبد .چَى ًگشاًي تػَسات تشسٌبكي سا ثِ رّي هتجبدس هيكٌذ ،ايي تػَس كِ ٍاقؼبً خطشي ٍجَد داسد ،تقَيت هيضَد .افشاد ًگشاى،
حَادث هٌفي سا اغشاق آهيض پيص ثيٌي هيكٌٌذ ،تبييذ طلجي داسًذ ٍ ًسجت ثِ اثْبم ٍ ثالتكليفي كن طبقتٌذ.

توقع امنيت يكي ديگش اص سَختّبي ًگشاًي است؛ يؼٌي هؼتقذ ثبضين كِ صًذگي ثبيذ كبهالً اهي ثبضذّ ،وِ چيض ثبيذ تضويي ضذُ ثبضذ ٍ

ّيچ خطشي ًجبيذ صًذگي داًطجَيي ،هسبيل ضخػي ،هسبيل خبًَادگي هب سا تْذيذ كٌذ .اگش ّوِ چيض سا ثِ جبي ترجيح ،يك ًيبص ثيچَى ٍ
چشا ثذاًيذً ،گشاًي ثش ضوب هستَلي هيضَد .هطكالت خَد اًگبسُ

ثشداضت اص خَدهبى ًيض دخيل است .ػذُاي هيپٌذاسًذ كِ ٍظيفِي

آًْبست كِ ًگشاى ثبضٌذ ٍ اگش ًگشاى ثبضٌذ «هسئَليت پزيش» ّستٌذ .ايي ػذُ هيگَيٌذ « اگش ًگشاى ًجبضن ،آدم ثيهسئَليتي ّستن» .هي-

تَاى ًگشاًيّب سا ثِ دٍ غَست كارساز ٍ دردسرساز دس ًظش گشفت .ثشاي هتَجِ ضذى تفبٍت ثيي ايي دٍ ًگشاًي ثِ هثبل صيش تَجِ كٌيذ:

تػَس كٌيذ قشاس است ثشاي ًخستيي ثبس دس سبل تحػيلي جذيذ سشكالس حبضش ضَيذ ،ضوب هوكي است ضت قجل اص خَدتبى ثپشسيذ «چقذس
صهبى ثشاي سسيذى ثِ كالس ًيبص داسم؟» «چطَس هيتَاًن ثب پيصثيٌي تشافيك ثِ هَقغ ثِ كالس ثشسن؟»« ،آيب هسيش سا هيضٌبسن»« ،آيب

لجبسّبي هٌبسجي ثشاي حضَس دس كالس آهبدُ كشدُام» ،ايي ًگشاًيّب الجتِ اگش ًگشاًي هحسَة ضًَذ دس ّش غَست كبسسبص ّستٌذ چَى ًَػي
دٍساًذيطي هحسَة هيضًَذ ٍ ّذفطبى پيطگيشي اص هسبيل ًبخَضبيٌذ است.

دس هقبثل تػَس كٌيذ صًجيشُ افكبس ضوب ثذيي سوت سَق پيذا كٌذ« :چي ميشه اگر ديش ثشسن»« ،چي ميشه اگر ساُ سا گن كٌن»« ،چي

ميشه اگر ًتَاًن دٍستي ثشاي خَدم پيذا كٌن» « ،چي هيطِ اگش  .»......الجتِ ايي احتوبالت دس حذ يك احتوبل ٍجَد داسًذ ٍلي ًگشاًيّبي

دسدسشسبص احتوبالت سا قطؼي ٍ فبجؼِثبس تلقي هيكٌٌذ ٍ ّيچ ساُحلي ثشاي آى هتػَس ًيستٌذ.

چٌبًچِ ًگشاًي ٍ اضطشاة ضوب خيلي صيبد است ٍ دس حَصُّبي هختلفي اص صًذگيتبى آى سا احسبس هيكٌيذ ّوچٌيي فكش هيكٌيذ كٌتشل
كوي ثش آى داسيذ ٍ ثب ًطبًِّبي ديگشي هبًٌذ؛ ثيقشاسي ،هطكل دس توشكض ،ثِ سبدگي خستِ ضذى ٍ هطكالت خَاة ،تٌص دس هبّيچِّب ٍ
صٍدسًجي ّوشاُ است ،هشاجؼِ ثِ يك هتخػع سٍاًطٌبسي هيتَاًذ ثِ ضوب دس حل ايي هسبلِ كوك كٌذ.

طرح شش مرحلهاي نگراني

كٌبس گزاضتي ًگشاًي سخت است .طشح ضص هشحلِاي سٍش هٌظوي ثشاي اص ثيي ثشدى ًگشاًي است.

ٍ -1قتي هتَجِ ضذيذ ًگشاى ضذُايذ ،صبر كٌيذ .ثشاي آىكِ ثب ًگشاًي هجبسصُ كٌيذ الصم است ثفْويذ چِ هَقغ ًگشاى هيضَيذ .اگش
قجالً فْويذُايذ كِ ٍاقؼب اص چِ چيضي ًگشاى ّستيذ اص هشحلِ  3ضشٍع كٌيذ.

 -2مشكل اصلي را پيدا كنيد .فْشستي اص ًگشاًيّبي خَد تْيِ كٌيذ ٍ ًگشاًي اغلي خَد سا اًتخبة كٌيذ .اص خَدتبى ثپشسيذ « ٍاقؼبً
ًگشاى چِ چيضي ّستن؟».

 -3واقعيت داشتن آن را وارسي كنيد .اص خَدتبى ثپشسيذ « :چقذس احتوبل داسد ،چيضي كِ اص آى هيتشسن اتفبق ثيفتذ؟» ٍ « اگش
اتفبق ثيفتذ چقذس ثذ است؟» « ،چِ ضَاّذي دس تبييذ آى داسم؟»

 -4ببينيد كه الزم است اقدامي انجام دهيد يا خير .اصخَدتبى ثپشسيذ « :آيب ثبيذ كبسي كٌن يب احتوبل ًذاسد اتفبق ثيفتذ؟ آيب اگش
اتفبق ثيفتذ ،كبسي اص دستن ثش هيآيذ؟».

ٍ -5قتي احتوبل داسد چيضي كِ اص آى هيتشسيذ سخ ثذّذ ،ثشاي حل آى اقذام كٌيذ.
ٍ -6قتي ثِ كوك ساّجشدّبي سٍاًطٌبختي ًتيجِ گشفتيذٍ ،اقؼيت ًذاسدً ،گشاًي خَد سا سّب كٌيذ .ثشاي ايي هٌظَس هيتَاًيذ ثشاي
خَدتبى « زمان نگراني» دس ًظش ثگيشيذ ثِ ايي هؼٌي كِ ّشگبُ هَضَػبت ًگشاى كٌٌذُاي ثِ رّيتبى سسيذ آى سا دس حذ چٌذ
كلوِ يبدداضت ٍ ،فكش كشدى ثِ آًْب سا ثِ صهبى ديگشي ثشاي هذت  15تب  33دقيقِ هَكَل كٌيذ .تَجِ داضتِ ثبضيذ كِ صهبًي سا كِ

ثشاي ًگشاًيّبي خَد اختػبظ هيدّيذ ثب صهبى خَاة ضوب فبغلِ صيبدي داضتِ ثبضذ.

ثب تَجِ ثِ ايٌكِ تغييشات صًذگي هقذاسي اضطشاة ثِ ّوشاُ هيآٍسد ،ثشسسي كٌيذ ٍ ثجيٌيذ چٌبًچِ دس ضشٍع سبل تحػيلي ،ايي اضطشاة ثِ

ًگشاًيّبي ٍاّي هٌجش ضذُ استّ ،ش چِ صٍدتش ثشاي ثشطشف ًوَدى آى اقذام كٌيذّ .وكبساى هب دس هشاكض هطبٍسُ داًطجَيي دس خذهت ضوب
ّستٌذ.

شروع تازه را بدون نگراني آغاز كنيد.
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