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شما آن را    یعنی رسد، ی به نظر مشکل م   انضباط شخصی اگر  
 د ی دهی اشتباه انجام م 

 مقدمه 

  ی که وقت   دانند یبرابر م  یخوب و اخالق  یزندگ  کیرا با داشتن    یانضباط شخص  یار یبس
  ی برا   یبهتر   ی هاراه  کهیدرصورت  . شودیم   ما یادیز  یباعث شرمسار   میخوریشکست م 

 شما وجود دارد. یو مستحکم در زندگ  داریپا  انضباط شخصی جادیا

افراد   یوقت بودم،  کالج  در  ا  ی من  ادعا    نترنتیدر  که    د یتوانیمشما    کردندیمبودند 
داشته    خاطر به.  دیکه حداقل دو ساعت در روز بخواب   دیآموزش ده  یخودتان را طور 

  ی تصادف   یزهایکه همه ما هنوز به چ  یزمان  گردد،یبازم  2000دهه    لیبه اوا  ن یا  د،ی باش
 . م یداشت  اعتماد و اعتقاد ،مدیخوان یم نترنتیکه در ا

وجود داشت    پربازده  حد  از  شی برنامه خواب ب  کیرفت:    شیصورت پ  نیداستان به ا
نظام دانشمندان  توسط  آزما   یکه  حال  در  آنها  بود.   یها تیمحدود  شیکشف شده 

رو   تیمحروم  بر  ا  یاز خواب  و  بودند  دادند.    زیانگ کشف شگفت  نیسربازان  انجام  را 
تار  یها تیظاهرًا شخص ناپلئون و داو  یخ یبزرگ  برنامه خواب    ی نچ یمانند  از  و تسال 

  رگذار یسازنده و تأث  اریبس  خیاست که در تار  لیدل  نیم و به ه  کردندیم  یرو یپ  یکسانی
از    شیب  ی حالت از بهره ور   نیبه ا   تواندیم من و شما(    ی عنی)  ی بودند. فرضًا، هر کس

دست   روزانه  چابد یحد  تنها  ظاهرًا،  ن  یز ی.  کاف   م،یداشت   ازیکه  ت  یاراده    م یبتوان  ابود 
"خود را عادت    یمافوق بشر   دیبرنامه جد  نیو با ا   میرا پشت سر بگذار  یخوابکم  یروزها

 .ی منطق نوعیبهشده بود و  دییدرست و تأ نهای ". ظاهرًا همه امیده

 . ظاهراً 

 نحوه انجام آن آمده است:   نجا ی نام داشت، و در ا   " برنامه خواب اوبرمن "طرح    ن ی ا
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 20شما از  یبهبود ترمیم و  درصد 80  یعنی، کندیم یرو یپ 80/20خواب از قانون  ▪
مواقع هوشیارکه    یدرصد  دست    دیهست  غیر  برعکس،  دی آیمبه  درصد   80. 

 . دیتنبل هست در واقع  د،یکه در خواب هست یمواقع
 15  باً یو تنها تقر  شودیم  دهینام  REMکارآمد از خواب، خواب    اریبخش بس  نیا ▪

هر دو    یازابهبدان معناست که    نی. ا( منبع)  کشدیدر هر بار طول م  قه ی دق  20تا  
  " دی مف"   ، خوابآخر خواب  قه ی دق  20در واقع فقط    خوابد،یکه بدن شما م   یساعت

تنها   د،یخوابیهشت ساعت در طول شب م  ی وقت  ،نی؛ بنابراشودیم محسوب  
.  د ی کن  ای که احساس آرامش و اح  شود یباعث م  دقایق  نیاز ا  قه یدق  100تا    80

اصالح   دیکار ناکارآمد است و با  نیکه ا   دندیرس  جهینت  نی به ا  نترنتی افراد در ا
 شود. 

دچار کمبود   شدتبهبود که اگر    نی)ظاهرًا( کشف کردند ا  یآنچه دانشمندان نظام  ▪
 REMبه خواب    دیشویم   هوشیکه ب  ایلحظهبدن شما بالفاصله در    د،ی خواب باش

. مردم در دهدیمجبران کمبود استراحت خود انجام    یکار را برا  نی. ارودیفروم
 کارآمد است.  العادهفوقکار  نیکه ا دندیرس جهینت نیبه ا نترنتیا

  هر چهار ساعت،  د،یچرت بزن قه یدق 20بود که اگر  نیبرنامه خواب اوبرمن ا دهیا ▪
هر و    و   روزشبانه  در  ده  ،یمتوال   یهاهفتهروزها  "آموزش  را  خود  تا دیمغز   "
که خواب   یسپس، هنگام...    برود   REMفورًا به خواب    ،دیکش یمکه دراز    ای لحظه
REM  د ی خواه  یابیاحساس آرامش و باز   ندهیساعت آ  4تا    3  یشما تمام شد، برا 

 کرد.
 د یتوانیمعمالً    د،یهر چهار ساعت ادامه ده  یاقهیدق  20که به چرت زدن    یتا زمان ▪

 .  هستیداوبرمن   کی شما اکنون  ،میگویم  کی. تبردیبمان داری ب شهیهم  یبرا
طول   دی از خواب شد  تی هفته محروم   2تا    1نکته وجود داشت: ظاهرًا    کی اما   ▪

 د ی". شما مجبور بودیابید  قیبا برنامه خواب اوبرمن "تطب  درستیبهتا    کشدیم
  قهی دق  20که هر بار فقط    دیو خود را مجبور کن  د، یبمان  داریتمام شب را، هر شب ب 

و   د یدادیماشتباه انجام  کارتان را    ی ا اگر در هر نقطهو    شش بار در روز  د،ی بخواب

۲

https://www.instagram.com/novinlive/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapid_eye_movement_sleep


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

از    د یو با  رفتیماز دست    زیهمه چ   ، دی کشیمدقیقه طول    20بیشتر از    چرتتان
 . دیکردیم نو شروع 

 باشد.  یخودکش به منزله ممکن است زیالکل ن استفاده ازو  ستیمجاز ن نیکافئ  ▪
افراد   انیدهگانه قدرت اراده در م  ورزش  نوعیبهبرنامه خواب اوبرمن    ن،یبنابرا ▪

: یینها  جهیبا نت  انضباط شخصی    یبرا  یینها  یآزمون   .شد  لیتبد  ینترنتیا  اریخود
  ه ی بق  یهر روز. برا  در طول  مولد در روز،  یدار یساعات ب  افزایشدرصد    30تا    20

در   یاضاف   میسه ماه و ن  ایدر هفته    یمانند داشتن دو روز اضاف   نیشما ا  یزندگ
 کیاز    شیفرد، ب  ی یکدر طول زندگ   یعنی  است!  کنندهوانهید  نیسال است. ا

ب ساعت  کن  را  یهایزی چ  تمام.  شد یمتولید    یاضاف   ی دار یدهه  که   دیتصور 
در خواب   هیبق  کهدرحالی  د،یانجام ده  یزندگ  در  شتریب  زمان  دهه  کیبا    دیتوانیم

 هستند. 

ها، من وسواس  بار. سال  نیکار را انجام دهم. چند  نیکردم ا  یاحمق سع  کیمن مثل  
 به برنامه خواب اوبرمن داشتم.  یابیدست ی برا  یادیز

 ، من به طور مداوم در آن شکست خوردم. هاسال یو برا

 فهرست مطالب 

 و اراده انضباط شخصی یا  یانضباط شخص ▪
 ؟کندینمکار  محض قدرت اراده  چرا ▪
 کند یم تخریبشرم ما را  چگونه ▪
  رشیپذ قیاز طر انضباط شخصی  ▪
 بدون اراده  انضباط شخصی  ▪

 و اراده   ی انضباط شخص یا   انضباط شخصی    – 1

 قدرها آنشب    کی   ی برا  دن ی. نخواب ایدکردهرا تجربه  شبانه    یخوابیب  کیاحتماالً قبالً  
 . در کار باشد ییداروها ای و  هااالجلضرباگر  خصوصبه. ستیهم سخت ن
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دوره   کیاز خواب    دیشد  تی آنچه سخت است شب دوم و سوم و چهارم است. محروم
ذهن ما واقعًا چقدر شکننده است. در روز سوم، در   دهد یماست که نشان    ناخواسته

در روز روشن    ابانیکرد. هنگام راه رفتن در خ  دیخواه  دنی شروع به خواب  ستادهیحالت ا
آن    نکهیا   ای  دی کنیممادرتان را فراموش    اممانند ن   یاساس  قیزد. شما حقا  دیچرت خواه 

 ؟نه  ای دیاخوردهروز غذا 

روز چهارم دچار هذ  با شما صحبت م  دی کنیتصور م  د،یشو یم  انیدر    کنند یکه مردم 
نم  کهدرحالی صحبت  شما  م  کنند،یبا  نوشتن    دی کنیباور  حال  در    ید لیمیا  ک یکه 
  به   که قرار بود  دیآورینم  ادیبه    یکه حت  دی شویو سپس متوجه م  د، یستین  کهدرحالی
کس بزنید   یچه  عادت  ایمیل  من  نش  کی  مداشت.  اتاق  دور  راه   واررهیدا   منمیساعت 

با    ،دیرسیفرامزمان چرت زدن    ی نگه دارم. وقت  داریخودم را ب  نکهیا  ی، فقط برارفتمیم
خواب  افتادمیم  هوشیب  کردم، یم  برخورداشیا   نظر   دمیدیم  عمیق  یها و  به  که 

خواب    ازبعد، زنگ ساعت من را    قهیدق  20. سپس،  دی کشیپنج ساعت طول م  دیرسیم
 ی ا دانهیناامو به طرز    کردمیم  ی را سپر   یکه من سه ساعت بعد   یی، جاکردیم  داریب

خودم را متقاعد کنم که احساس   کردمیم  ی، سعگفتمیم و به خودم دروغ    کردمیم  رییتغ
انجام    این کار   دوباره  است  صبر کنم تا به آن برگردم. قرار  توانمینمو    کنمیمآرامش  

 م؟ هبد

نها شکست    ت، یدر  که  بار  هر  بگذارم.  سر  پشت  را  چهارم  روز  نتوانستم  هرگز  من 
.  کردم یم  دیشد  یدی خودم احساس ناام  بر روی  ، از فقدان اراده و عدم کنترلخوردمیم

ا بودم  معتقد  با  یکار   نیمن  که  ا  دیاست  از  دهم.  انجام  در    یبرخ  نکهی بتوانم  افراد 
 ی، من را عصبانتوانستمینممن    و انجام دهند    راکار    نیا  توانستندیمظاهرًا    نترنتیا
 در من وجود دارد.  یکه مشکل یعنی این نی. احساس کردم اکردیم

انتظاراتم از    ،کردمیم خودم را شکنجه    شتریهر چه بو    کردمیمپس خودم را شکنجه  
 . شدیم تریواقع ریخودم غ

 ............ 
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اراده   قیرفتار خود را از طر   ایدکرده  یسع  یاز زندگ  ی در مقطع  شما نیز   ادیز   احتمالبه
. احساس بد  دیشکست خورد  ی به طرز بد   زیشما ن  اد،ی ز  احتمالو به  دیده  ریی محض تغ

 . افتدیم اوقات اتفاق  شتریاست که ب یز ی چ نی! انداشته باشید

. اگر  کنند یم  نگاهاراده    از  ریناپذییجداچیزی    عنوانبه  انضباط شخصی  مردم به    شتریب
 ی اسموت  کی، هر وعده  شودیم  داریصبح از خواب ب  5که هر روز ساعت    مینیرا بب  یکس

  بااراده او را بسیار    ،کند یم  ورزش، سه ساعت  خوردیم  ایزردآلو، پاپا  انه،یراز  ا،ی آووکادو، چ
درست مانند    ،رسندیمهدف    نیبه ا  میمستق   خودآزاری  قی. آنها از طرمیکن یمفرض  

 ت ی هدا  یا بردهوجود دارد که آنها را مانند    ریناپذیر یس  یدرون  طانی ش  کی  این است که
 که چه باشد.  ستیرا درست انجام دهند، مهم ن زیتا همه چ کندیم

ا ن  نیاما  چن  رایز  ستیدرست  واقعًا  بشناس  یکس  نی اگر  چ  د، یرا  واقعًا    یز یمتوجه 
 .برندیم شد: آنها واقعًا از آن لذت  دیترسناک در مورد آنها خواه

کتک    را ی، زشود یم با شکست مواجه    محض اراده    منظراز    ینظم و انضباط شخص  دن ید
معکوس    جه ی . در واقع نتستیکارساز ن  یکاف   اندازهبهتالش نکردن    لیزدن خودمان به دل

رژ  یسع  حالتابهکه    ی که هر کس  طورو همان  دهدیم به شما خواهد   ردیبگ  میکرده 
 . کندیم را بدتر  کارفقط  معموالً  موضوع نیگفت، ا

  د، یسخت کار کن  یل ی. اگر خکندیمعمل    چه ی ماه  کی است که اراده مانند    ن یمشکل ا
  ا ی   د،یجد  یی غذا  میرژ  کی. هفته اول با متعهد شدن به  رودیم  نی و از ب  شودیمخسته  

.  رود یم  شیپ  یعال  زیهمه چ  د، یجد  یروال صبحگاه  کی  ای  د،یجد   ینیبرنامه تمر  کی
اواخر    یپرخور   مانند،  د یگردیمبر    تانیمیقد  یهاشسوم، شما به رو   ای اما در هفته دوم  

 ... شب و 

  را بلند پوند    500  هوزن   یک  و   د یوارد باشگاه شو  بارنی اول  یبرا  دیتوانینمکه    طورهمان
ب   4ساعت    دیتوانینم  د،یکن از خواب  برنامه    یکار   و   د، یشو  داریصبح  مانند  مضحک 

اوبرمن ده  را  خواب  برادیانجام  موفق  ی.  شانس  با  ت،یداشتن  شما  طور   دی اراده  به 
 . آموزش داده شود یطوالن یدوره زمان کیدر   وستهیپ
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قدرت    منظررا از    ی. اگر انضباط شخصکندیم پیچیده    ی معما  کی   گیرما را در   نیاما ا
ا  مرغتخم  ایمرغ    ت یوضع  م،ینی اراده بب انضباط اراده، به    جادیا  ی: براکند یم  جاد ی را 

داشتن نظم و انضباط، به مقدار    ی. اما برامی دار  ازین  یطوالن   یدوره زمان  کیدر    شخصی  
 . خواهیم داشت  ازیاراده ن  یادیز

  م؟یچگونه شروع کن م؟یبکن  دیبا کارچه؟ باید باشدکدام اول  ن،یبنابرا

انضباط شخص  و  و دریچهاز    یمشاهده نظم  اراده    منظر  ا  کیقدرت    جاد یپارادوکس 
نظم و   جادیا  د،ید  میکه خواه  طورهمان.  ستیساده که درست ن  لیدل  نیبه ا   کندیم

 متفاوت است.  کامالً  ینیتمر ،خود  یانضباط در زندگ

 ست؟ ی کارساز ن   محض بر اراده   هی چرا تک  -   2

ما   ماتیبر تصم   توانندیم  هادهی . منطق و استین  دهی ا  ایبر منطق    یما مبتن  یرفتارها
 . (منبع ) میکنیم کار چهکه  کنندیم نییاحساسات ما تع   ت،یبگذارند، اما در نها ریتأث

و از آنچه که احساس   کند یمدر ما ایجاد   یکه احساس خوب  میدهیمرا انجام  یما کار 
  ی که حس خوب   میرا انجام ده  ی کار   میتوانیکه نم  یتنها راهو    میکنیمدارد اجتناب    ی بد

  ی موقت   تیتقو  قیدارد، از طر  یکه احساس بد   میرا انجام ده  ییدارد، و در عوض کارها
 است.  "درست"خود و در عوض انجام آنچه    تاحساسا  و  هاخواسته انکار -ت  اراده اس

 نکه ی ا  ی. براشدیم  دهیخود د  ینوع انکار و نف  نیبر حسب ا  لتیفض  خ،یدر طول تار
  ل یتما  دیبلکه با  ،دیکردیمرا از خود سلب    یلذت  هرگونه  دی با  تنهانه  د،ی باش  یانسان خوب 
برا را  ن  یخود  خودتان  به  زدن  راهباندیدادیمنشان    زیصدمه  شما  که    دیداشت  ی. 

 خوردند ینمغذا    یمتوال  هاسالو    شدند یمحبس    هااتاق  درو روزها    زدند یمخودشان را  
 ل ی بدون دل  ای  لیکه بدون دل  دی از مردان داشت  ی. شما ارتشکردندینمصحبت    یحت  ای

 ی حت  ایکه تا زمان ازدواج    دیرا داشت  ی. افراد د یفرستادیمهم  را به جنگ    شخصی آنها
 جالب نیست.  اصالً این . کردندیم یخوددار  یاز رابطه جنس العمرمادام

 ی روین"  کهاین بود  بر    یکه فرض ما مبن   گرفتیمسرچشمه    جااز آن  کیکالس  کرد یرو   نیا
انضباط که    کندیمباور عمل    نی بر اساس ا  این فرمول  .است  "یاراده = انضباط شخص 
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 ؟ یخوایرو م  غذا. اون  د یآیمطرد احساسات فرد به دست    ایانکار    قیاز طر  شخصی  
  خود دادن به    ی! شما سزاوار گرسنگی! تو لعنتشیطان تو رو وسوسه کردهعالمت بد!  

 !دیهست

را   -و عواطف خود    الی رد ام  ایانکار    ییتوانا  یعنی  -مفهوم قدرت اراده    کیکالس  کردیرو 
است.    یفرد خوب  د،ینه بگو   غذای خوشمزهبه    تواندیم که    یکرد. کس  بیبا اخالق ترک

 است. اخالقیبو  شکست خوردهیک انسان   ،تواندینمکه  یکس

 انضباط شخصی  به    ک یکالس   کرد ی رو 

 = قدرت اراده = انکار خود = انسان خوب   انضباط شخصی  

 که   (درستیبه)  ه شدداد  صی. تشخهمراه بود  تینحسن  با  اراده و اخالق  یختگیآم  نیا
  فته یخودش  یهااحمق، همه ما به  گره بزنیمخود    یز یغر  یها خواستهبه    خود را  یوقت
؛ میخوردیم   یرا در فاصله ده متر   یز یهر چ  باً یتقر  ،میتوانستی. اگر ممیشویم  لیتبد

  لت یاز فض  یمفهوم  خ، یو پادشاهان در طول تار  لسوفانیف   ،یرهبران بزرگ مذهب  نیبنابرا
ما    یهازهی و انکار انگ  ت ی که شامل سرکوب احساسات ما به نفع عقالن  کردندیم  غیرا تبل

 به نفع توسعه قدرت اراده بود. 

تا  کندیم کار    کیکالس  کردیرو   ... ا  نیا  کهدرحالی  خوب،.  حدی!  باعث    ک ی   جادی امر 
 . کند یممیدی و احساس شکست  ادچار ناما را    از طرف دیگر، اما  شودیم  ترباثباتجامعه  

  یی زهایتا در مورد همه چ  دهدیم دارد که به ما آموزش    یمتناقض  ریتأث  کیکالس  کردیرو 
 ن ی . اساسًا به دنبال امیداشته باش  یاحساس بد   ،کندیم  جادیدر ما ا  یکه احساس خوب
را به ما ب  یشرمسار   قیاست که از طر که ما از خودمان    نی ا ای  اموزدی نظم و انضباط 

در مورد همه    یاست که وقت  نی ا  دهی. امیکه هست  میهست  یفقط همان  رایز  می متنفر باش
لذت    ییزهایچ ما  به  متنفر   قدرآن  ،دیم شرمنده ش  یکاف   اندازهبه  دهندیمکه  از خود 

خواسته  میخواه از  و  خواه  یهاشد  وحشت  قرار   م یخود  صف  در  فقط  که  داشت 
 . شودیمگفته   که به ما میکنیرا که م یو کار  میریگیم

 کند ی م  تخریب : شرم شما را  د یدانست ی نم   حال تابهاگر   –  3
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معکوس    جهی نت  درازمدت، اما در  دهد یمجواب    یمدت  یشرم برا   قیمردم از طر  هیتنب
: رابطه  میاستفاده کن  ارهیس  نیمنبع شرم در ا  نیترجیرا از    دییای، بمثالعنوانبه.  دهدیم

 . یجنس

 : است که   ل ی دل  ن ی به ا   ن ی را دوست دارد. ا   ی مغز رابطه جنس 

 است  یعال یالف( رابطه جنس 

 داشته باشیم  لیرا م اینتا   میاافتهیتکامل یکیولوژیب( ما از نظر ب

 هستند.  و دلیل کامل حیتوض شان یکخوداین دو دلیل 

فقط باعث    نیدر درازمدت ادامه داد. ا  توانینمبر انکار خود را    یمبتن   انضباط شخصی  
 . گرددیم یبیمنجر به خود تخر تیو در نها شودیم در عملکرد  شتریب اختالل جادیا

 ک یکالس  کرد ی در مورد رو  قت یحق 

 ( انضباط شخصی )  - =    ی ب ی = خود تخر   ی انکار خود = اختالل عاطف 

. مگر  دیبه باشگاه برو   دیتوانینم  د،یچند روز حوصله ندار  ی. اگر برانجاست یمشکل ا
  اراده و    زه یانگ  تیدر نها  ولی  ،در شما ایجاد کند   یاحساس خوب  نوعیبهباشگاه    نکهیا

  ی خودتان را برا   دیتوانیم. شما  دیمانیاز رفتن باز م  گری داد و د  دیخود را از دست خواه
اما وقتی آن کار احساس خوبی در شما   ،با قدرت اراده پیش ببریدهفته    کی  ایروز    کی

 ایجاد نکند، از آن دست خواهید کشید. 

هم فاز   بود  لیدل  نیبه  چند  خواب  کابوس  پا  یکه  فاجعه  با  مداوم  طور  به    ان ی من 
نداشت.   یملموس   دهی فا  چیاز خواب ه  تی ماندن و محروم  داری . تمام شب بافتییم
 ن یتمر  کی  نینکرد. ا  جادیا  انیو هذ  یجز بدبخت  یز ینکرد چ  جادیا  یحس خوب  چیه
تمام شد و احساساتم بر من مسلط   امارادهقدرت    تیدر نها  ،نی؛ بنابرابود  خودآزاری  یبرا

 از هوش بروم.  یشد و باعث شد که حدود شانزده ساعت متوال

رو  برا  یعاطف  کردیهر  بر    د یبا  انضباط شخصی    یسالم  با احساسات شما کار کند، نه 
 خالف آنها. 
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بلکه در واقع بر عکس    ست،یانکار خود ن   ای بر اراده    ی مبتن  یانضباط شخص  ت،یدر نها
 خود. رشیآن استوار است: پذ

 خود   رش ی پذ   ق ی از طر  انضباط شخصی    -  4

است که   نیشما ا  ی و مشکل اصل  دیکاهش وزن هست  یدر حال تالش برا  دی فرض کن
  ی شما سع   یهست  یبستن   طانیش   هی . تو  دیکن یممصرف    یبستن  تریهر هفته حدود سه ل

را با دوستان خود امتحان    ییغذا  یهامیرژ. شما  دیاراده متوقف شو  قیاز طر  ایدکرده
به شرایدکرده د  دیا گفتهخود    یزندگ  کی. شما  بستن   گر یکه  تالش   یهرگز  در   ی نخرد، 
 خود. یهایکاست خاطربهسرزنش کردن او   یبرا دانهیناام

 . دینکن  مصرفرا  بستنیاز  یکه هزار کالر  گذردینم  یروز  ،کندینمکار  زی چچیهاما 

 . دیآن از خود متنفر هست خاطربهو 

 یها یناکاماست که    نیا  انضباط شخصی    یقدم اول برا   .مشکل شماست   نی اول  نیو ا
  د ی کنیم  یروادهیکه ز  دیریبپذ  د ی . شما بادی جدا کن  یاخالق  یهایناکام خود را از    یشخص

  ل ی تما  یلاشک ا  ای. همه ما به شکل  کند ینم  لیوحشتناک تبد  یلزومًا شما را به فرد  نیو ا
در خود  می کن  ی رو ادهی زکه    میدار را  ما شرم  ما  ایمکردهپنهان  . همه   م ی توانینم. همه 
کن  یهازهیانگ را مهار  ما  و    میخود  را دوست    یلعنت  یکاسه بستن   کی  یهرازگاههمه 
 . میدار

پذ  نیا چ   تردهی چ یپ  اریبس  رشینوع  آن  نظر    یز یاز  به  که  حترسدیماست  ما    ی. 
. افکار دائمًا در  میکنیخود قضاوت م  یهایناکام  خاطربهکه چگونه خود را    میدانینم

 " هستم   یچون من آدم وحشتناک"  م،یمتوجه شو  نکهیبدون ا  یدارند و حت  انیسرمان جر
 .میچسبانیماز آنها  یار یبس  انی را به پا

 مانند: 

... فرد وحشتناک هستم    کیمن    رای"من آن پروژه را در محل کار خراب کردم، ز ▪
 " 
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خواهند بود،    نجای ا  گرید  قهیدق  20است و پدر و مادرم    ختهی رهمبهآشپزخانه    کل" ▪
 " ...  هستم یمن آدم وحشتناک رایز

 یمن آدم وحشتناک  رایز  ستم،یکار خوب هستند، اما من خوب ن نیدر ا گرانی"د ▪
 " ...  هستم

م  احتماالً " ▪ فکر  ز  کیکه من    کنندیهمه  آدم وحشتناک   رایاحمق هستم،   ی من 
 " ... م هست

  ی ها قضاوت  نیمطلب به ا  نیخواندن ا  نیدر ح  االننیهمممکن است    یجهنم، شما حت
فرد    کیمن    رای... ز  کنمیمقضاوت    طوراینخودم را    شه ی! مرد، من همدیخود دست بزن

 وحشتناک هستم.

 :  نجاست ینکته ا 

است   ش اینلی. دلدیآیمبه وجود    ، هایقضاوتخود    نیاز ا   یناش  مارگونهی آرامش ب  ینوع
 توانمیکه نم  رمیبگ  می . اگر تصم کنند یمخالص    ماناعمال خود  تی که آنها ما را از مسئول

من    ییوحشتناک" توانا  تی"شخص  نیا  -وحشتناک هستم    یفرد  رایرا رها کنم ز  یبستن
 ست، یدست من ن  ی از نظر فن  ن، یبنابرا  ،بردیم  نیرا از ب  ندهیآ  ربهبود د  ای  رییتغ  یبرا

 میاجبارها  ا ی  هاهوسدر مورد    توانمینم  یکار   چیکه ه  یعنی این  نیا  ست؟ین  طوراین
 ؟مکن یانجام دهم، پس لعنت به آن، چرا سع

  ترس و اضطراب   ینوع  میکه ما از باور خود به وحشتناک بودن خود دست بردار  یزمان
 تیمسئول  رایز  ،میکنیمخود مقاومت    رشی. ما در واقع در برابر پذدیآیمبه وجود    در ما

  ر یی)و تغ  میهست  ندهیدر آ  رییقادر به تغ  تنهانهکه ما    دهد یمنشان    رایترسناک است. ز
بلکه شا  شهیهم را تلف    یار ی بس  دیترسناک است(   ز ی ن  نیاو    ایمکردهاز گذشته خود 

است که   یزمان  گریتله کوچک د  کی. در واقع،  کند ینمدر ما ایجاد    یهرگز احساس خوب
گرفتند این موضوع    م تصمی  اینکه   از  پس  اماد،  ستنین  ی که آدم وحشتناک  رندیمردم بپذ

بپذیرند خود    را  از  را  سوال  پسال  چرا   که  پرسندیماین  ا  شیها  موضوع   ن یمتوجه 
 هستند! یفرد وحشتناک  که ندیگویم ! بنابراین دوباره به خود اندنشده

۱۰

https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

که به    یزمان   ،میخود جدا کرد  یاخالق  یهاقضاوتکه احساسات خود را از    ی اما هنگام
 شود یماحساس بد در ما    جادی باعث ا  یز یکه چ  لیدل  نیکه فقط به ا  میدیرس  جهینت  نیا

ا هست  ستین  یمعن   نیبه  بد  ما  اندازها   چشمانمان،  میکه  چشم  باز    یدیجد  یبه 
 . شودیم

  ی رفتار   یهاسمیمکانکه احساسات صرفًا    دهدیمنشان    این دید جدید  ،مثالعنوانبه
. درست  یا تغییر کنند  شوند  اصالح  یگر ید  زیمانند هر چ  توانندیمهستند که    یدرون

که هر روز   کندیم  یادآور یکه قرار دادن نخ دندان در کنار مسواک به شما    طورهمان
ایجاد شده در    احساس بد  ،یاخالق  یهاپس از حذف قضاوت  د،یصبح نخ دندان بکش

  ی ا زانندهی انگ  ای  ادآوری  سادگیبه  تواندیم  بستنی مصرف مجدد کلوچه و    لی به دل  شما
 به مشکل باشد.  تریاساس یدگ یرس یبرا

پوشاندن   ای ردنبردن، بی حس ک بین ازدر  یکه اجبار سع ای یبه مشکل عاطف دیما با
 - . چرا؟ خوب، خوردن  دیخوریم  یبستن  یک تغار. هر هفته به اجبار  میآن دارد بپرداز

بدن را به ارمغان    یاست. راحت  کنندهحسیب   ینوع  -و ناسالم    نیری ش   یغذاها  خصوصبه
گاهآورد یم هیجانی"   عنوانبهاوقات    ی.  شناخته  (  emotional eating)"  خوردن 
از  یبرا  یالکل  ک یکه    طورهمانو    شودیم الکل   یناطیش  افکار  فرار  مشروبات    ی خود 
 .خوردیمخود غذا  افکار منفیفرار از  ی، پرخور برانوشدیم

 ست؟یآن شرم چ ست؟یچ یا افکار منفی نیاطیآن ش  ،حاال

و    قی. آن بخش عمد یری: آن را بپذترمهمو از همه    بدهیدآدرس    او. به  یدکن   ش یدایپ
پ  کیتار را  خود  آن  د ی کن  دایزشت  با  ده  ، شوید   رو روبه.  اجازه  خودتان  تمام    دیبه 

  ن یکه ا  دیری. سپس بپذدیکن  درکرا که با آن همراه است،    یاحساسات وحشتناک و بد 
  او با    دیتوان یمخوب است. شما    نیاو    رودینم  نیاز وجود شماست و هرگز از ب  یبخش
 . او هینه بر عل د،یکار کن

 .  افتدیماست که جادو اتفاق  ییجا نجایو ا

 : افتد ی مدو اتفاق   د، ینسبت به خودتان ندار   یاحساس بد   گر ی د  ی وقت 
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 مقادیر فراوان ناگهان آن    ن،یحس کردن وجود ندارد بنابرا  یب  یبرا  ی ز یچ  گرید .1
 . رسندیمبه نظر  یمعنیب یبستن

  ن یبنابرا  د،ی دوست دار. برعکس، شما خودتان را  د ینی بینمخود    هیتنب  ی برا  یلیدل .2
 ی از آن، مراقبت از خود احساس خوب   ترمهم.  دی از خودتان مراقبت کن  د یخواهیم

 . دارد

  جاد یا  یداخل   تحریک  گری ندارد. د  یحس خوب  گرید  ی بستن  تغارآن    ،یبه طرز باورنکردن
 . دیکن ینفخ و بداخالق ،یمار یکه شما احساس ب شود ی. در عوض، باعث مکندینم

نظم و انضباط انجام    آوردندستبه  یرا برا  قیعم  یکاردرمان  نیا  دیستیلزومًا مجبور ناما  
به شما اجازه دهد که با    تواندیم   ،احساساتتان   رشیدرک و پذ   ، فقط سادگی به.  دیده

 نه بر ضد آنها. دی آنها کار کن

و   دی ریدوست خود تماس بگ نیکار وجود دارد: با بهتر  ن یانجام ا ی راه برا کی  نجا یدر ا
  ی دالر برا   2000به ارزش    یچک  د ی اوریب   رونیخود را ب  چک دسته.  دیای که ب  دیی به او بگو

که اگر دوباره    دیی. سپس به آنها بگو دیو به آنها بده   دیآن را امضا کن  د،یسیآنها بنو
 آن را نقد کنند.  توانندیم د،یبخور یبستن

به مشکل  یبزرگتر   اریبس  یمشکل عاطف  یخوردن بستنحاال    ، کند یمکه حل    ینسبت 
احساس    ی از خوردن بستن  یسحر و جادو، خوددار   قیاز طر  ییگوو    خواهد کرد  جادیا

 خواهد داشت.  یخوب  اریبس

پر از افراد    یدر اتاق  ی. وقتکندیمصورت عمل    نیبه هم  زین  یاجتماع  یر یپذ  تیمسئول
است. چرا؟ چون    ییتنهابهاز انجام آن    ترآسان  اریمدت بس  یطوالن  شنیتیمد   د،یهست

، آن  وقتی که در خانه هستیدمثل    دیخواهینم  د، یهست  تیپر از جمع  یدر اتاق  یوقت
 ی! فشار اجتماعرودیم   رون یو ب   شودیم  دبلن   قهیکه بعد از سه دق   دی باش  ییاحمق تنها

 ی برا  شنیتی از مد  تربزرگ   یمشکل عاطف  جاد ینکردن باعث ا  شنیت ی که مد  شودیمباعث  
 .کند  طوالنیمدت زمان  
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  ی برا   ییها راه:  دیمثبت انجام ده  تیتقو  قیکار را از طر  ن یا  دیتوان یم  نیشما همچن 
که در    دهدینشان م  قات ی. تحقدیاب یب   حی انجام رفتار صح   یپاداش دادن به خود برا

 : رندیگ یشکل م گونهنیا د ی جد یهاواقع عادت

 د ی دهیآن به خود پاداش م  انجام   ی و سپس برا  دیدهیشما رفتار دلخواه را انجام م
 . (منبع )

 بدون اراده   انضباط شخصی  :  جه ی نت   -  5

  جاد یرا ا  ییهاتیکه موقع   یو زمان  د،یکه بخش اعظم شرم خود را برطرف کرد  یهنگام
کسب  نسبت به انجام ندادن آن    یشتر یب  یعاطف  یایکه از انجام رفتار دلخواه، مزا   دیکرد

در    نکهیمطلق است، بدون ا  انضباط شخصی    میرسیبه آن م  تیکه در نها   یز یچ  ،کنید 
ه نهادیدهانجام    یتالش  چیواقع  در  شما  مواجه   تی.  اراده  بدون  انضباط  و  نظم  با 

 . دیشویم

 دارد.  یشدن حس خوب داریزود ب  رایز دی شویم داری شما زود ب 

دارد و    یحس خوب  پیچکلمخوردن    رایز  دیخوریم  پیچ کلمکراک    دنیکش  جای بهشما  
 دارد.  یکراک احساس بد دنیکش

 مهم بدتر است.  قتی حق کیچون دروغ گفتن از گفتن  دیکشیم از دروغ گفتن دست 

و بی عملی به  نسبت به نشستن    یورزش کردن احساس بهتر   رایز  دی کنیمشما ورزش  
 . دهدیمشما 

  ی درد اکنون معن  نیبرود. نه، درد هنوز وجود دارد. فقط ا نیکه درد از ب ستی ن طوراین
  ضد   رتا ب  دیکنیم. شما با درد کار  کندیم  جاد یهمه تفاوت را ا  ن یاو    دارد. هدف دارد

و شادتر    ترسالمو    تریقو  یبا هر تالشو    دیکن یمفرار از آن، آن را دنبال    جای بهدرد. شما  
 . دیشویم
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 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

  د ی هست  م یعظ  یهاتالشکه شما در حال انجام    رسدیمبه نظر    رون،یاز ب  ت،ینهاو در  
را  حالنیباا .  رد یگیمشما سرچشمه  اراده    ان یپایبمخزن    از که     وجه چیهبه، شما آن 

 . دیکنینم احساس 

 منبع: 

 markmanson.net 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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