
آفرین مطکل یک با آمذن کنار  

 

 ٍ این ضذُ هَاخِ آفشیي هطىل ٍ سشسخت افشاد تا خَد صًذگی دس ها ّوِ

 گًَِ ایي تا آهذى وٌاس ٍ ّوىاسی تِ هدثَس هَالغ اص تسیاسی دس هتاسفاًِ

این تَدُ افشاد  ٍ ضذى ػصثی تاػث اٍلات اوثش دس افشاد ایي تا تشخَسد .

. ضَد هی ها خاًَادگی حتی ٍ اػیاختن صًذگی دس اختالل ایداد حتی

 چٌیي حضَس تا دضَاس ٍ سخت ضشایظ ّویطِ وِ است ایي ٍالؼیت

ضَد هی تذتش ٍ تذ افشادی . 

 داسین، آًْا تا ها وِ استثاعی ًَع تشحسة گشٍُ ایي تا استثاط تشلشاسی 

 سا خَد اعالػات تایذ تٌاتشایي تاضذ، دسدسشساص ٍ سخت تسیاس تَاًذ هی

 ایي دس تا تشدُ تاال افشادی چٌیي تا استثاط ساسیتشق سٍش دسخصَظ

ضَین ػصثی ٍ سٍحی صذهِ ٍ لغوِ ووتشیي دچاس استثاعات . 

 است ایي وٌذ، هی خغَس رّي تِ افشاد ایي تا تشخَسد دس وِ سَالی اٍلیي

 ایي تا افشاد ایي تا استثاط تشلشاسی چشا ٍ تَدُ ساص هطىل ایٌمذس چشا وِ

است؟ دضَاس ٍ سخت اًذاصُ  

 وِ آهَختِ چٌیي آًْا تِ افشاد ایي ضخصی صًذگی تداسب هَاسد تشخی دس

 خَد اص سا سفتاسی چٌیي ضذى دیگشاى خطن لشتاًی اص خلَگیشی تشای

 واس ٍ صًذگی تشای وِ ایي اص افشاد ایي اص تشخی دیگش هَاسد دس. دٌّذ تشٍص

 افشاد هَالغ تؼضی دس. تشًذ هی لزت وٌٌذ، ایداد هطىل دیگشاى

 ضوا تشای استثاط، تشلشاسی لحظِ دس تَدى ػصثاًی دلیل تِ آفشیي هطىل

 خض وِ ّستٌذ گشا هٌفی ٍ غوگیي افشادی دیگش گشٍُ. وٌٌذ هی هطىل ایداد

 گشٍُ، آخشیي اها ٍ ضٌاسٌذ ًوی وشدى صًذگی تشای دیگشی ساُ ضیَُ، ایي

 یلذستوٌذ احساس وٌٌذ، هی دسست هطىل دیگشاى تشای ٍلتی وِ ّستٌذ افشادی

 تشای تَاًٌذ هی وٌٌذ، اسادُ وِ صهاى ّش وِ داًٌذ هی آًْا صیشا وٌٌذ؛ هی غشٍس ٍ

 سا خَد ًظش هَسد فشد اػصاب ٍ تاضٌذ آفشیي هطىل داسًذ، دٍست وِ ّشوس

 چگًَِ ٍالؼا اها وٌٌذ؛ هختل سا اٍ خاًَادگی صًذگی حتی ٍ دادُ لشاس فطاس تحت

 تا ساتغِ ایداد تشای ساّىاسّایی آیا ؟ضذ سٍ سٍتِ افشاد ایي تا صًذگی دس تَاى هی

 ایٌدا دس داسد؟ ٍخَد سٍحی فطاس ایداد ٍ ساصی حاضیِ ًَع ّیچ تذٍى افشاد ایي

 تا تتَاًین تا پشداصین هی افشاد ایي آفشیٌی هطىل دفغ تشای سادُ ساّىاس چٌذ اسائِ تِ

ضَین تشخَسداس تشی تخص آساهص صًذگی اص آًْا ٍ خَد تیي استثاعی تؼادل ایداد . 

کردن پرسص   

 آفشیي هطىل سفتاسّای تشٍص تِ ضشٍع ضوا ًظش هَسد فشد وٌیذ هی احساس ٍلتی

 ایي عشح تا ًِ؟ یا ام ضذُ ضوا ًاساحتی تاػث هي آیا وِ وٌیذ سَال اٍ اص وشدُ،

 تا ٍ وٌذ وٌتشل ًتَاًستِ سا خَد ػصثاًیت وِ ضَد هی هتَخِ دلیما فشد سَال

 یا ٍ وشدُ خَد سفتاس وٌتشل تِ الذام اٍ ػصثاًیت دس ضوا دخالت ػذم تِ تَخِ

 دس است هوىي گشٍُ ایي افشاد اص تشخی. تىٌذ ّن ػزسخَاّی ضوا اص ضایذ

 ضوا تِ وِ دٌّذ تشٍص خَد اص سفتاسی تَضیحی ّیچ تذٍى ضوا سَال تا هَاخِْ

 اگش. ضَیذ خالظ آًْا ػصثاًیت ضش اص تا داسیذ احتیاج چیضی چِ تِ تفْواًٌذ

 هوىي حتی استثاط ًضدیىی دلیل تِ تاضذ، ضوا خاًَادُ اػضای اص یىی وَسهز فشد

 ضذُ اٍ سًدص تاػث وِ چیضی اص ٍ پشداختِ خَد هطىل عشح تِ تش ساحت است

 ٍ ػصثی ٍالؼا وِ فشدی تِ سَال ایي عشح هَاسد تشخی دس. تضًذ حشف است،

 اسسفت چٌیي تشٍص تاػث هَخَد همتضیات ٍ ضشایظ ٍ ًیست آفشیي هطىل

 ٍ خَد اػوال ٍ سفتاس سٍی تفىش تا تا وٌذ هی ووه است، ضذُ اٍ دس ًاٌّداسی

وٌذ تصحیح سا خَد سفتاس ٍ پشداختِ خَد ػصثاًیت هْاس تِ صا تطٌح ضشایظ . 

 آًْا ضَیذ، آصسدُ ٍ ػصثی تیطتش ضوا ّشچمذس ًىٌیذ فشاهَش

 ایي تا تشخَسد دس وٌیذ سؼی پس. ضًَذ هی تش ًضدیه ّذفطاى تِ

 ٍ آسام سا خَد آًْا، گفتاس ٍ اػوال تِ اػتٌایی تی تا تیواس، دافشا

داسیذ ًگِ هٌغمی  

باضیذ مسلط خود اعصاب به  

 افشادی، چٌیي تا تشخَسد دس خَد داضتي ًگِ آسام تشای تالش تا

 سٍاتظ دس اختالل ایداد ٍ خَد اػصاب وشدى هغطَش اص

 حذ تا تیشٍى ٍ خاًِ هحیظ دس خَد اختواػی ٍ خاًَادگی

 داسًذ دٍست تؼوذی عَس تِ وِ وساًی. وٌیذ خلَگیشی صیادی

 هَسد فشد وٌٌذ هی سؼی ّویطِ تاضٌذ، ساص هطىل دیگشاى تشای

 تاػث تٌگٌا دس اٍ دادى لشاس تا ٍ اًذاختِ سختی تِ سا خَد ًظش

 ایي ضشایظ، ایي دس. ضًَذ اش خاًَادُ ٍ اٍ ًاساحتی ٍ ػزاب

 سؼی ٍ ضذُ اسضا احساسی ًظش اص ضوا وشدى ػصثاًی تا افشاد

 فشاّن سا ضوا ػصثاًیت ٍ ًاساحتی هَخثات تیطتش وِ وٌٌذ هی

 آًْا خَد آساهص حفظ تا تا تىٌیذ سا خَد تالش توام پس. وٌٌذ

 ًىٌیذ فشاهَش. وٌیذ ًااهیذ خَد ًْایی همصَد تِ سسیذى اص سا

 ّذفطاى تِ آًْا ضَیذ، آصسدُ ٍ ػصثی تیطتش ضوا ّشچمذس

 تیواس، افشاد ایي تا تشخَسد دس وٌیذ سؼی پس. ًذضَ هی تش ًضدیه

 ًگِ هٌغمی ٍ آسام سا خَد آًْا، گفتاس ٍ اػوال تِ اػتٌایی تی تا

 هتَخِ سا آًْا خَد، سفتاس ٍ اػصاب وٌتشل تا ّوچٌیي. داسیذ

 تشای دلیلی آًْا ٍ گزاسیذ هی احتشام آًْا تِ ّوچٌاى ضوا وِ وٌیذ

ًذاسًذ یا هغشضاًِ ّای تشخَسد چٌیي اداهِ . 

العمل عکس بدون اما دهید پاسخ  



 اص تفىشی ًَع ّیچ تذٍى ٍ ػصثی فطاس تحت فشد وِ پاسخی یا ٍاوٌص تِ

 تا ٍاوٌص ایي اگش وِ آى حال. گَیٌذ هی الؼول ػىس دّذ، هی تشٍص خَد

. ضَد هی ًاهیذُ پاسخ ضَد، دادُ تشٍص صا استشس ضشایظ اص دٍس تِ ٍ تفىش

 دّیذ، هی ًطاى الؼول ػىس فشدی گفتاس یا ػوالا هماتل دس ضوا وِ صهاًی

 حادتش سا آهذُ پیص هطىل ٍ ضذُ اٍضاع ضذى تش پیچیذُ تاػث ػول ایي

 وٌیذ، تؼذیل سا ضشایظ تتَاًیذ وِ ایي اص لثل ضوا صهاى ایي دس. وٌذ هی

 ًسثت ضوا وِ صهاًی اها وٌیذ؛ هی هتطٌح هٌفی خْت دس سا خَد احساسات

 هطىالت دفغ تَاًایی اص دسٍالغ دّیذ، هی پاسخ یفشد گفتاس ٍ اػوال تِ

 تشاحتی حالت ایي دس. ضذ خَاّیذ تشخَسداس اهَس تْتش وٌتشل ٍ هاصاد

 خٌثی ٍ هذیشیت سا ساص هطىل فشد تَسظ آهذُ پیص هطىالت تَاًیذ هی

 سا آهذُ پیص اٍضاع ضوا ضشایظ ایي دس. یاتیذ تسلظ اٍضاع تش ٍ وٌیذ

 تا اها ضذ؛ خَاّیذ ّذایت هسالِ تش ساحت حل سَی تِ ٍ وشدُ صدایی تطٌح

 وٌیذ هی احساس ٍلتی. ًىٌیذ پاسخگَیی تِ الذام ًیست الصم وِ خایی

 دٍس حاد ضشایظ اص سا خَد هذتی تشای ّستیذ فطاس تحت ٍ ػصثی تسیاس

 ٍ تاصیاتیذ سا خَد سفتِ دست اص آساهص وَتاُ هذتی اص تؼذ تتَاًیذ تا وٌیذ

وٌیذ پاسخگَیی تِ الذام هٌغك ٍ تفىش سایِ دس تَاًیذ هی آى اص تؼذ . 

کنیذ خودداری جذا تحریک از  

 یا ٍ واسی خاظ ضشایظ دلیل تِ ساص هطىل فشد تا وِ هدثَسیذ اگش

 تغییش تاػث وِ اٍ سٍحیِ حساس ًماط وٌیذ سؼی تیاییذ، وٌاس خاًَادگی

 ٍ اٍ ّن تا وٌیذ پشّیض آى تحشیه اص ٍ وشدُ وطف سا ضَد هی اش سٍحیِ

 اعالػات است تْتش ّوچٌیي. تاضیذ داضتِ تیطتشی آساهص ضوا خَد ّن

 سؼی ٍ تثشیذ تاال افشاد ایي تا تشخَسد ًحَُ دسخصَظ سا خَد ضخصی

 ّش لثَل هَسد وِ وٌیذ اًتخاب سا هَاسدی آًْا تا استثاط تشلشاسی تشای وٌیذ

 آًْا تا چگًَِ وِ ّستٌذ تش ساحت وٌیذ سَال آًْا اص. تاضذ ضوا دٍی

 خضٍ آفشیي هطىل فشد اگش. وٌیذ ضشٍع آًْا تا همغغ ّواى اص ٍ ضَد تشلشاس استثاط

 ّستیذ تاخثش اٍ ّای حساسیت اص ضوا عثیؼتا ضواست، فاهیل یا ٍ خاًَادُ اػضای

 آًْا اًدام اص ٍ وشدُ تیٌی پیص سا افشاد ایي وٌٌذُ  تحشیه واسّای تَاًیذ هی ٍ

 افشاد اص یىی تا خَب استثاط یه ٍعضش تشای ًمغِ تْتشیي. وٌیذ خَدداسی

است هتماتل اػتواد ٍ لذسداًی ػطك، همغغ اص ضشٍع ضوا، تِ ًضدیه . 

کردن ترک  

 پی دس ّوچٌاى اٍ ٍ ًطذ ٍالغ هَثش افشاد ایي تا هماتلِ تشای تاال هَاسد اص ّشیه اًدام اگش

. ضَیذ دٍس ایظضش آى اص ٍ وشدُ تشن سا فشد آى تَد، ضوا اریت ٍ آصاس خْت اػوالی اًدام

 صًذگی خضءالیٌفه وِ ساص هطىل فشد تا استثاط تشای. وٌیذ هطغَل دیگشی چیض تا سا خَد

 سا خاًَادُ ػضَ چشاوِ تخَاّیذ، ووه اٍ اص ٍ هشاخؼِ هطاٍس تِ وٌیذ سؼی ضواست،

وشد حزف خَد صًذگی اص تَاى ًوی .  

 ًثایذ ٍ ّستیذ احتشام تا تَام ّای تشخَسد تْتشیي سضاٍاس ضوا ًىٌیذ فشاهَش

. تگیشد لشاس دیگشاى سَءاستفادُ هَسد ضوا ػَاعف ٍ احساسات وِ تذّیذ اخاصُ

 ساُ دًثال تِ ٍ تضًیذ تیشٍى خادُ اص تشیذُ سا ضوا ًفس صًذگی خادُ سشتاالیی اگش

تاضیذ دیگشی خذیذ .  

www.tebyan.ne  

 

 

 

 

 

  

 

بخص بنام خالق هستی 
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