چزا مثل گذشتٍ پزاوزژي ويستم؟!
ّ٘چكس تبكٌَى ًگفتِ است كِ صًذگٖ سبدُ است ٍ ثٖهطكلّ .ؤ هب دس هس٘ش پشپ٘چ ٍ خن صًذگٖ حتوبً ثبسّب ٍ ثبسّب ثب هطكالتٖ دست ٍ پٌدِ ًشم
كشدُاٗن؛اهب آٗب ٍالؼبً ّؤ آى هطكالت ثِساستٖ هطكل ثَدُاًذ؟ ثِ خض هَاسد خبصٖ دس صًذگٖ كِ هطكالت ثِ دسستٖ هطكل ثَدُاًذ ،دس ث٘طتش هَاسد ،پبسخ
ثس٘بسٕ اص هب "ًِ" خَاّذ ثَد ،چشاكِ خَد هب ثِ ٍاسطٔ ثشخٖ سفتبسّب ٍ ثبٍسّبٗوبى هطكالتوبى سا دٍچٌذاى كشدُاٗن ٍ .ثذٗي تشت٘ت ،احسبس خستگٖ ٍ
فشسَدگٖ داضتِاٗنّ .ؤ هب هٖ داً٘ن احسبس خستگٖ ٍ فشسَدگٖ چٌبًچِ تذاٍم ٗبثذ ،سٍال طج٘ؼٖ صًذگٖ سا ثْن سٗختِ ٍ ثبالخشُ اٗي افت اًشطٕ كبس دستوبى
هٖدّذ .دس كٌبس دالٗل فشدٕ ٍ ػوَهٖ ثس٘بسٕ كِ هٖتَاًذ اًشطٕ هب سا پبئ٘ي آٍسد ثِ ًظش هٖسسذ چٌذ دل٘ل ػوذُ كِ دس رٗل ثِ آًْب اضبسُ هٖضَد ،ثبٗستٖ
خذٕ گشفتِ ضًَذ ،هطبلت سا هطبلؼِ كٌ٘ذ ٍ ثجٌ٘٘ذ آٗب ضوب ً٘ض ثب آًْب هَافم٘ذ؟
 .1بيوظم بًدن
ثًٖظوٖ ٍ ثشًبهِ ًذاضتي استشسّبٕ ًبخَاستِإ اٗدبد هٖكٌذ ٍ ثِ هطكالتٖ دس توشكض ٍ ػولكشد هٌدش هٖ ضَدٍ .لتٖ ثًٖظن ٍ ثٖثشًبهِاٗن خ٘لٖ چ٘ضّب سا
فشاهَش هٖكٌ٘ن ،اضتجبُ هٖكٌ٘ن ٍ ثِهَلغ ٍ ثدب تصو٘ن ًوٖ گ٘شٗن .دس ًت٘دِ  ،خالل٘ت هب كَس ٍ تَاًبٖٗ هب ثشإ حل هسئلِ تضؼ٘ف هٖ ضَد .دس ٍالغ
،كَچك تشٗي كبسّب ثِ دسگ٘شّٕبٕ ثضسگٖ تجذٗل هٖضًَذ ٍ تَاًوٌذّٕبٕ هب سا ثشإ اًدبم دادى كبسّبٕ ثضسگتش تضؼ٘ف هٖكٌٌذ.
راٌ حل چيست؟


اگش هْبستْبٕ ثشًبهِ سٗضٕ ضوب ضؼ٘ف است ،هطكل خَد سا ثپزٗشٗذ ٍ ًظن سا ثِ صًذگٖ خَد ث٘بٍسٗذً٘ .بصٕ ً٘ست كِ ثِ فشدٕ خ٘لٖ هشتت ٗب تو٘ض
تجذٗل ضَٗذ .كبفٖ است ثب ثشداضتي گبهْبٕ كَچك ٍ اٗدبد ًظن ٍ ثشًبهِسٗضٕ دس چٌذ ح٘طٔ هْن صًذگٖ خَد سا اص ضش اتالف ٍلت سّب كٌ٘ذٗ .ك
دفتشچٔ ٗبدداضت داضتِ ثبض٘ذ ٍ توبم لشاس ٍ هذاسّب ،هاللبتّب ٍ ثشًبهِ ّبٕ ّفتگٖ خَد سا اص اثتذإ ّفتِ ثجت كٌ٘ذ.



سبػبت خَاة خَد سا تٌظ٘ن كٌ٘ذّ ،شضت دس سبػت هؼٌٖ٘ ثخَاث٘ذ ٍ صجح دس سبػت خبصٖ ث٘ذاس ضَٗذ .ضبٗذ دس اثتذا اٗي كبس ثشاٗتبى هطكل ثبضذ
ٍلٖ خَد سا ثِ اًدبم دادى آى هتؼْذ كٌ٘ذ.



ّشضت پ٘ص اص خَاة ،ثشًبهِّبٕ سٍص ثؼذ خَد سا ٗبدداضت ٍ اٍلَٗتثٌذٕ كٌ٘ذ.



ّشضت پ٘ص اص خَاة ،ثشًبهٔ سٍص خَد سا هشٍس كٌ٘ذ ٍ آًچِ ثِ خَثٖ پ٘ص سفتِ اص فْشست خَد خبسج كٌ٘ذ ٍ آًچِ ثبلٖ هبًذُ ثشإ فشدا ٗب سٍصّبٕ
دٗگش ثشًبهِسٗضٕ كٌ٘ذ.



ثؼذ اص ٗك سٍص كبسٕ آًچِ اًدبم دادُ اٗذ ٗب ثبٗذ دس سٍص ٗب سٍصّبٕ ثؼذ اًدبم دّ٘ذٗ ،بدداضت كٌ٘ذ.



ثؼذ اص ّش كالس داًطگبّٖ ،آًچِ آهَختِاٗذ ٍ آًچِ ثبٗذ پٖگ٘شٕ ضَد سا ٗبدداضت كٌ٘ذ.

 .2بار اضافي بٍ ديش كشيدن
ػالٍُ ثش ثًٖظوٖ ،ثبس اضبفٖ ثِ دٍش كط٘ذى ٍ هسئَل٘تپزٗشٕ ث٘ص اص تَاًبٖٗ ،ػبهل دٗگش ًبخطٌَدٕ استٍ .لتٖ ثب ٗك دست چٌذ ٌّذٍاًِ ثشهٖداسٗنٗ ،ب
خَدهبى اص پب دسهٖآٗ٘ن ٗب ٌّذٍاًِّب ثِ صه٘ي هٖافتٌذ ٍ اص ث٘ي هٖ سًٍذٍ .لتٖ ثبس اضبفٖ ثش دٍش داسٗن ،چَى ًوٖتَاً٘ن ّ٘چٗك سا ثِ دسستٖ ثِ همصذ ثشسبً٘ن،
كنكن فشسَدُ هٖضَٗن ٍ سّبٗطبى هٖكٌ٘ن ٗب دچبس افسشدگٖ ٍ استشس هٖضَٗن ٍ ثٌبثشاٗي دس ًْبٗت اًگ٘ضُّبٗوبى سا اص دست هٖ دّ٘ن ٍ استؼذاد ٍ ًجَؽهبى ثِ
خَثٖ ًوبٗبى ًوٖضَد .گَٖٗ ّؤ كبسّب ً٘وِكبسُ سّب ضذُاًذ.
راٌحل
ثْتش است تَلف كٌ٘ن ٍ ثجٌ٘٘ن كدب ّست٘ن .اٍلَٗتّبٕ خَد سا فْشست كٌ٘ن ٍ سؼٖ كٌ٘ن هطبثك ثب اٗي فْشست حشكت كٌ٘ن .ثذٗي تشت٘ت هتوشكض هٖ ضَٗن ٍ
دس هس٘ش دسست حشكت خَاّ٘ن كشد .اگش تؼذاد كبسّبٗتبى صٗبد ً٘ستٍ ،لٖ ثشًبهٔ ثضسگٖ پ٘ص سٍ داسٗذ كِ ث٘ص اص تَاًبٖٗ ضوبست ثبٗذ آى سا ثِ ثخصّبٕ
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كَچك تشٕ تمس٘ن كٌ٘ذ ٍ ضبٗذ الصم ثبضذ هسئَل٘ت ثؼضٖ لسوتّب سا ثِ افشاد دٗگشٕ ٍاگزاس كٌ٘ذّ .وچٌ٘ي الصم است ٗبد ثگ٘شٗذ كِ دس هَاسدٕ "ًِ"
ثگَٗ٘ذ ٗب ثؼضٖ كبسّب سا ثِ "صهبى دٗگشٕ" هَكَل كٌ٘ذ .ثذٗي تشت٘ت ثش هجٌبٕ اٍلَٗتّبٗتبى حشكت خَاّ٘ذ كشد ٍ اص سشدسگوٖ ٍ آضفتگٖ سّب خَاّ٘ذ ضذ.
 .3بدين عشق ي عالقٍ كار كزدن
اگش كبسٕ كِ اًدبم هٖدّ٘ن ثب ػطك ٍ ػاللِ تَام ًجبضذ ٍ ثب ضكَُ ٍ ضكبٗت ٍ غش صدى ّوشاُ ثبضذ ،ثس٘بس سختتش اص آًچِ ٍالؼبً ثَدُ است خَاّذ ضذّ .ؤ هب
اٗي تدشثِ سا داضتِاٗن كِ ٍلتٖ ثِ كبسٕ ػاللِ داضتِاٗن تحت ّش ضشاٗطٖ آى سا اًدبم دادُاٗن ثذٍى آًكِ ضكبٗتٖ داضتِ ثبض٘ن ،اهب اهبى اص سٍصٕ كِ ٗك كبس
سبدُ ثذٍى ػاللِ پٖگ٘شٕ ضَد.
ساٌ حل
اگش هٖتَاً٘ذ صٗش ثبس كبسّبٖٗ كِ ػاللِإ ثذاى ًذاسٗذ ً،شٍٗذٍ .لٖ اگش هدجَسٗذ ،كبس سا ثشإ خَد ض٘شٗيتش كٌ٘ذ ٍ ثشإ اًدبم دادى آى كبس هؼٌبٕ خَثٖ ثشإ
خَد ث٘بفشٌٗ٘ذ .اگش كبسٕ كِ اًدبم هٖدّ٘ن ثشاٗوبى ثٖهؼٌب ثبضذ ،سخت پ٘ص هٖسٍد.
 .4ريسكپذيز وبًدن
ًپزٗشفتي هخبطشُ ،تكشاس دائن كبسّبٕ ّو٘طگٖ ٍ ث٘شٍى ً٘بهذى اص حبض٘ٔ اهي ثبػث هٖضَد دس دام تكشاس گشفتبس ضَٗن ٍ ،اگش اٗي تكشاس ثب اضتجبّبتٖ تَام ثبضذ
دس سشاسش صًذگٖهبى گستشش هٖٗبثذ ،هب سا دچبس خستگٖٗ ،كٌَاختٖ ٍ هطكل هٖكٌذ ٍ دس ًْبٗت اًشطٕ سٍاًٖ صٗبدٕ اص هب هٖگ٘شد.
راٌ حل
ثبٗذ اص حبض٘ٔ اهي خَد ث٘شٍى ث٘بٗ٘ن .گبّٖ ثبٗذ خطشّبٕ كَچك سا پزٗشفت ،چشاكِ هوكي است پبداش ٍ ًت٘دٔ ثس٘بس خَثٖ ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذً .وٖتَاً٘ن
ٗكخب ثٌطٌ٘٘نّ٘ ،چ خطشٕ سا ثِ خبى ًخشٗن ٍ دس حسشت صًذگٖ ثْتش ثبض٘ن.
 .5سيادي جدي بًدن ي جدي گزفته َمٍ مسائل
هاللبت پضضك ،اًدبم دادى كبسّبٕ ثضسگٗ ،ب هاللبت هبفَق كبسّبٕ خذٕ ثِ حسبة هٖآٌٗذ .آٗب صًذگٖ ّن ثِ اٗي اًذاصُ خذٕ است .الجتِ ٍالؼبً ً٘ست.
صًذگٖ هْن استٍ ،لٖ ّؤ لحظبت ٍ سٍٗذادّبٗص ثِ اٗي حذ خذٕ ً٘ست .گبّٖ هب ّؤ سٍٗذادّبٕ صًذگٖ سا ثِ اًذاصٓ ّن خذٕ هٖگ٘شٗن .هثالً ًپختي ضبم
ثشإ خبًَادُ ٗب آهبدُ ضذى ثشإ سفتي ثِ سفش ،دس ػ٘ي هْن ثَدى ،اگش خ٘لٖ خذٕ گشفتِ ضَد ثِ ثشًبهٔ سٌگٌٖ٘ تجذٗل هٖضَد كِ تٌص صٗبدٕ ثش هب تحو٘ل
هٖكٌذ.
راٌ حل
آساهص سا توشٗي كٌ٘ذ .كوٖ ساحت ثبض٘ذ .تفشٗح ٍ ًطبط سا ثِ صًذگٖ خَد ث٘بٍسٗذ ٍ حذالل دس صهبىّبٖٗ خذٕ ثَدى سا سّب كٌ٘ذً .گشاى ًجبض٘ذ كِ دٗگشاى
دسثبسٓ ضوب چِ فكشٕ هٖكٌٌذ ،آًْب ثِ ّشحبل دسثبسٓ ضوب افكبسٕ خَاٌّذ داضتٍ ،لٖ هب اص افكبس آًْب خجش ًذاسٗن ضبٗذ چٌذاى ّن ثِ هب خشدُ ًگ٘شًذ .ضوي
احتشام ثِ حمَق دٗگشاى ،تفشٗح ٍ ًطبط سا ثِ خَدهبى سٍا ثذاسٗن.
.6گيز افتادن در عادت
ٍلتٖ ّو٘طِ كبسّبٕ ٗكٌَاخت سا اًدبم هٖدّ٘نّ ،و٘طِ ّوبى ًتبٗح ّو٘طگٖ سا هٖگ٘شٗن .اگشچِ داضتي ًظن ٍ سٍال هشتت ثشإ صًذگٖ ثس٘بس هف٘ذ استٍ ،لٖ
تغ٘٘ش ًذادى اٗي سٍالّب ثِ فشسَدگٖ ٍ ٗكٌَاختٖ هٌدش هٖضَد .اگش ّو٘طِ غزاّبٕ ٗكٌَاخت ثخَسٗن ،لجبسْبٕ تكشاسٕ ثپَض٘ن ،فؼبل٘تّبٕ تكشاسٕ اًدبم
دّ٘ن ،دچبس ٗكٌَاختٖ ضذُاٗن.
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راٌ حل
تغ٘٘شات كَچكٖ دس صًذگٖ خَد اٗدبد كٌ٘ن .ثشإ اٗي كبس خالل٘ت داضتِ ثبض٘ن ٍ ثب اٗدبد ٗك حشكت خذٗذ دس صًذگٖ ،اص ٗكٌَاختٖ ث٘شٍى ث٘بٗ٘ن .هثالً دس
طَل ٗك هبُ طشص پختي ٗك غزإ خذٗذ سا ٗبد ثگ٘شٗن .اص هس٘ش خذٗذٕ ثِ داًطگبُ ثشٍٗن .ثشإ تؼط٘الت ثِ ٗك هٌطمِ ٍ ّتل خبظ ًشٍٗنً ،مبط دٗگش سا
ث٘بصهبٗ٘ن ،حتٖ اگش دس ًْبٗت تؼط٘الت لجلٖ خَد سا ث٘طتش ثپسٌذٗن.
ثِ خبٕ اٌٗكِ سبػتّب پبٕ تلَصَٗى ثٌطٌ٘٘نٗ ،ك هْبست خذٗذ ٗبد ثگ٘شٗن.
اگش خبٖٗ ّست٘ذ كِ دٍست ًذاسٗذ هس٘ش خَد سا ػَض كٌ٘ذ ،اگش دس ٗكٌَاختٖ هبًذُاٗذ ،ثبٗذ تغ٘٘شات سا ضشٍع كٌ٘ذّ .ؤ تغ٘٘شات اص خَدهبى آغبص هٖضَد.
كمي تامل كىيد ي ببيىيد چزا مثل گذشتٍ شاد ويستيد .چزا مثل گذشتٍ پزاوزژي ويستيد؟ آيا داليل مذكًر دربارة شما َم صدق
ميكىد .آن را پيدا كىيد ي بٍ سبك خًدتان چارٌاي بيىديشيد.
(ثشگشفتِ اص ًطشِٗ "پ٘بم هطبٍس" دفتش هطبٍسُ ٍ سالهت ٍصاست ػلَم ٍ هشكض هطبٍسُ داًطگبُ تْشاى  .سبل )4931
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