آزردگي خاطر فرسودهات ميكند...

ٍقتي آصسدُ خاطش هيضَيذ دس ٍاقغ تِ تيػذالتيايي مِ فنش هيمٌيذ ػليِ ضوا ضذُ استٍ ،امٌص ًطاى هيدّيذ هثالً «ػادالًِ ًيست مِ ّويطِ
ًياصّاي خَدت سا تِ ًياصّاي هي تشجيح تذّي» .گاّي هوني است فشض مٌيذ مِ مسي ضوا سا تشك يا تِ ضوا خياًت مشدُ ٍ تِ ايي ًتيجِ
تشسيذ مِ هستَجة چٌيي سفتاسي ًثَديذ .آصسدگي خاطش هيتَاًذ تا احساسات ديگش ّوشاُ ضَد :آصسدگي خاطشّ ،وشاُ تا احساس دلسَصي ًسثت

تِ خَد – هثالً «هي فقط هحثت تَسا هيخَاستن ،دس حق تَ تذي ًنشدم چشا تاهي اييجَسي سفتاس مشدي؟» آصسدگي خاطش ّوشاُ تا افسشدگي –
هثالً «تايذ آدم تياسصضي تاضن مِ اييطَسي تا هي سفتاس مشدي ».آصسدگي خاطش ّوشاُ تا خطن – هثالً «تَ تيضؼَسي مِ احساسات هي سا ًاديذُ

گشفتي».

ٍقتي آصسدُ خاطش هيضَيذ ،اغلة اص تواس تا آى فشد خَدداسي هيمٌيذ ٍ تا اٍ حشف ًويصًيذ ،ايي دلخَسي يا گَضِگيشي تي سشٍصذا سا اغلة

اخن مشدى هيگَيٌذ .هوني است تا اخن تيسشٍصذا يا اخن ّوشاُ تا خطن (مَتيذى دسب اتاق) ٍامٌص ًطاى دّيذ ،يا تذٍى ايٌنِ تِ ّناتاقي خَد

تگَييذ هَضَع اص چِ قشاس است ،گاّي اٍقات تِ اٍ پشخاش مٌيذ (چَى اگش ضوا سا دٍست داسد تايذ تذاًذ مِ چِ چيضي تاػث ًاساحتي ضوا ضذُ

است) .تا ايي سفتاس اهيذٍاسيذ تِ ًَػي اٍ سا تٌثيِ مٌيذ ،هثالً «سؼي هيمٌيذ تِ خاطش سفتاس اضتثاّي مِ داضتِ دس اٍ احساس گٌاُ ايجاد مٌيذ ٍ
تؼذ هجثَسش مٌيذ اص ضوا ػزسخَاّي مٌذ ٍ اٍ سا تثخطيذ» .دسحاليمِ سؼي ًويمٌيذ تا صذاقت ٍ صشاحت تِ اٍ تگَييذ مِ اص چِ چيضي

دلخَسيذ .سٍاىضٌاسي هؼتقذ است مِ اخن مشدى ًطاى هيدّذ:

ضوا ٍاتستة تَجِ ٍ تاييذ ديگشاى ّستيذ .فشدي مِ اخن مشدُ ،پشخاش هستقين ًويمٌذ ٍلي ّواًٌذ يل مَدك خَاّاى اهتياص گشفتي اص ديگشاى

است .تشاي غلثِ تش آصسدگي خاطش ،تِ جاي ايٌنِ تِ تشداضتّاي خَد اص هَقؼيتّا تنيِ مٌيذ ،هثالً «دٍستن تِ ايي دليل اهطة تا هي صحثت

ًنشد مِ اص دست ماسّاي هي رلِ ضذُ است» ،تش ٍاقؼيتّاي ػيٌي اًگطت تگزاسيذ .هثالً «دٍستن اهطة صحثت ًنشد ،تْتش است تشٍم اص اٍ

تپشسن مِ آيا حالص خَب است؟» حتي اگش تا ضوا ًاػادالًِ سفتاس ضَدّ ،يچ قاًَى جْاىضوَل يا سسوي ٍجَد ًذاسد (هگش قاًًَي مِ دس رّي
ضواست) مِ تگَيذ ضوا ًثايذ تا هي ايٌطَس سفتاس مٌيذ يا ضوا تايذ تِ آًچِ هي اػتقاد داسم ،احتشام تگزاسيذ .هثالً «ّويطِ اص هي قذسداًي مٌيذ».

پزيشش چٌيي طشص فنش ٍاقغتيٌاًِاي احتواالً تاػث هي ضَد اص سفتاس دٍستتاى ًاساحت ضَيذ ًِ ايٌنِ آصسدُ خاطش گشديذ ٍ تِ جاي ايٌنِ اخن مٌيذ
تا جشئت تِ اٍ هيگَييذ دٍست داسيذ چِ سفتاسّايي سا تغييش دّذ .هثالً «خيلي هوٌَى هيضَم اگش ٍقتي تِ خَاتگاُ هيآييذ قثل اص ايٌنِ سشاؽ

هطالؼِ تشٍيذ چٌذ دقيقِاي تشاي ًظافت اتاق تِ هي مول مٌيذ» .تْتش است ٍقتي سا مِ تشاي اخن مشدى تلف هيمٌيذ ،دس ساُ تْثَد سٍاتط تا
ّناتاقي يا دٍستاى ديگش سپشي مٌيذ.
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