سياه و سفيد نبينيم

آدلر از رٍاًطٌاساى ترجستِ ٍ اٍل٘ي فردٕ تَد وِ از درجِتٌذٕ ٗا پَ٘ستار ًام ترد .تس٘ارٕ از هطىالت ت٘ي فردٕ ٍ سَءتفاّنّا تخاطر اٗي است

وِ خَد را تِ دٍ گسٌِٗ هحذٍد هٖوٌ٘ن .حال آًىِ اگر تِ گسٌِّٗإ دٗگر ً٘س فىر وٌ٘ن اٍضاع هتفاٍت خَاّذ ضذ.

فردٕ را در ًظر تگ٘رٗذ وِ هؼتمذ است ّر اًساًٖ ٗا خَضثخت است ٗا تذتختّ ٍ ،و٘ي فرد ٍلتٖ تا دٍست خَد دچار اختالف هٖضَد خَد را

فردٕ تذتخت ٍغف هٖوٌذ ٍ زهاًٖ وِ اٍضاع خَب پ٘ص هٖرٍد خَد را خَضثختترٗي اًساى جْاى هٖداًذ .در حالٖ وِ خَضثختٖ ٍ تذتختٖ،
هطلك ً٘ست ٍ هوىي است هثالً ووٖ خَضثختٗ ،ا ًسثتاً تذتخت تَد.

فردٕ را در ًظر تگ٘رٗذ وِ ٍلتٖ هرتىة اضتثاُ هٖضَد خَد را فردٕ ًاداى هٖداًذ اگر از اٍ تخَاّ٘ن ًاداى تَدى را درجِتٌذٕ وٌذ تِ اٗي ترت٘ة
وِ از ًمطٔ تس٘ار ًاداى تا ًمطٔ تس٘ار داًا جإ خَد را هطخع وٌذ ٍ دالٗل آى را تگَٗذ ،هتَجِ هٖضَٗن وِ در ترخٖ هَلؼ٘تّا ووٖ ًاداى ٍ

در ترخٖ هَالغ هٌطمٖ ٍ داًا ػول هٖوٌذ ٍ گاّٖ ً٘س هوىي است از رٍٕ ًاداًٖ رفتار وٌذ .تا اٗي درجِتٌذٕ هتَجِ هٖضَٗن اغلة ها در ٗه
پَ٘ستار حروت هٖوٌ٘ن ٍ ًورُ هطلمٖ ًذارٗن.
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فردٕ را تػَر وٌ٘ذ وِ ًاهسدش ًاهسدٕاش را تا اٍ تِّن هٖزًذ .اٗي ضىست ترإ اٍ دضَار ٍ طالتفرساست .اٍ احساس هٖوٌذ طرف هماتل از

احساسات ،ػور ،اًرشٕ ٍ غذالت اٍ سَءاستفادُ وردُ است .اٍ فىر هٖوٌذ اٗي هػ٘ثت فمط ترإ اٍ اتفاق افتادُ است ٗا از خَدش هتٌفر هٖضَد
ٗا از ًاهسدش ٍ ترإ هثال تِ خَد هٖگَٗذ:

" حتواً اضىالٖ در هي تَدُ وِ هرا ترن وردُ است .پس هي خ٘لٖ تذم" ٗا "تا اٗي رفتارش ًطاى داد وِ آدم تس٘ار پستٖ است .پستترٗي اًساى

رٍٕ زه٘ي".

اوٌَى از خَد تپرس٘ذ اگر پستترٗي اًساى رٍٕ زه٘ي را ّ٘تلر ،هَسَلٌٖ٘ ،غذام حس٘ي ٍ تس٘ارٕ از جٌاٗتواراًٖ وِ دستضاى تِ خَى تطرٗت
آلَدُ است ،تذاً٘ن ٍ تاالترٗي ًورُ را وِ  011است تِ آًْا اختػاظ دّ٘ن ،در اٗي غَرت تِ فردٕ وِ تِ دالٗل هٌطمٖ ٍ خاغٖ ًاهسدش را ترن

هٖوٌذ تاٗذ چِ ًورُإ داد .تِ اٗي ترت٘ة تِ اّو٘ت درجِتٌذٕ پٖ هٖترٗذ ٍ لضاٍت سالنترٕ خَاّ٘ذ داضت ٍ ّ٘جاًات خَد را وٌترل خَاّ٘ذ
ورد.

تِ ّو٘ي ترت٘ة ٍلتٖ وسٖ را تْترٗي اًساى ورُ زه٘ي در ًظر هٖگ٘رٗن ٍ از اٍ تت هٖسازٗن از خَد تپرس٘ن اگر پ٘اهثراى تاالترٗي ًورٓ اًساً٘ت

را وِ  011است تگ٘رًذ ،اٗي فرد چمذر تِ ً 011سدٗه است .تا اٗي رٍش آرهاًٖ وردى ٍ تتسازٕ ووتر اتفاق هٖافتذ ٍ ٍالغتٌ٘اًِ درتارٓ افراد
لضاٍت خَاّ٘ن ورد .تا اٗي ًگاُ پَ٘ستارٕ ،ارزٗاتٖ ٍالغتٌ٘اًِترٕ از اطراف٘اى ٍ ً٘س هح٘ط زًذگٖ خَد خَاّ٘ن داضت.
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