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 ی سه سطح خودآگاه 
 مقدمه 

حد  تا  است  داشته خودآگاه  یممکن  ناراض  دیباش  ی  همچنان  باش  یو  ناکام  . دی و 
 . ستین یموضوع اصل خودخودیبهدارد، اما  یار یبس  دیفوا  یخودآگاه کهدرحالی

صاحب مقدار زیادی از  که    کنندیاست: همه فکر م  یعال  عشقیمانند رابطه   یخودآگاه
 .کنند یکه دارند چه م داندینم کسچیه تی، اما در واقع آن هستند

خودکار هدایت    صورتبه)  خلبان خودکار  یاست که اکثر افکار و اعمال ما رو  نی ا  تی واقع
ا  (شود یم عادتستین  ی بد  زیچ  لزوما  هم    ن یاست.  روال.  و    هازهیانگ ها،  ها، 

 میستیمجبور ن  نیبنابرا  د، نبریم  به سمت جلو   یما را در طول زندگ  ،مان یهاالعملعکس
 نحوه انجام  و به  میتوقف کن  م،یکن یرا روشن م  ینی ماش  ای  مییشویم را    دستمانهر بار که  
 .می آن فکر کن

زمان برا   یمشکل  که  طوالن  یاست  خودکارحالت  در    ی مدت    و  م یریگیم رار  ق  خلبان 
ها،  که ما از عادات، روال  یزمان  رای. زمیخلبان خودکار هست  حلت  در  که  میکنیم فراموش  

  ما   آنها  ، بلکهم یکنیها را کنترل نمآن  ما  گرید  م،یخود آگاه نباش  یها و واکنش  هازهیانگ
 . کنند می  کنترل را

 ( meta-cognitionی ) فراشناخت  حاالت  یکم   تواندیم   ی فرد با خودآگاه  کی   کهدرحالی
،  خواهدیمو پول    رد یگ یمهر بار که خواهرم با من تماس    ...  بله ":  دیکند و بگو  نیتمررا  

نها در  انوشمیم  یادیز  مشروب   تی من  فرد   کی"  ،  نباشد  یممکن است تصادف  ن ی. 
و هیچ    کند ینمنگاه    گذشتهو به    زند یمضربه    مشروب  یفقط به بطر   یبدون خودآگاه

 . دیآینمسوالی برایش پیش 
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 ی خودآگاه   – 1

 تعریف خودآگاهی 

برا   ییتوانا  ،یخودآگاه " شناسا  یما  و  و    ق یدق  ییمشاهده  احساسات  افکار، 
 است.  ر،ی خ ایهستند  تی آنها بر اساس واقع  ایآ نکهیا  نییو تع مانیهازهیانگ

مهم  یکی  ی خودآگاه م  یشناخت روان  یهایژگیو   نیتراز  که  طول   دی توانیاست  در 
  ابد، ییم  می تعم  زیآن به دوست داشتن همه چ  یا ی. مزاد یکن  جادیدر خود ا  تانیزندگ

درک نقاط ضعف خود در محل   ایتعارض باشد    حالت  در  احساساتمان  تیریخواه مد
،  مراحل زندگی . در هر مرحله از  دی ده  م انجا  دیتوانیبودن در مورد آنچه م  بینواقع   ایکار  

 است. یضرور  مرحله آن و پیشبرد تحقق  یبرا  یخودآگاه

 ی خودآگاه   د یفوا 

 ( منبع )  کندیمغرور و عزت نفس کمک  ت، ی به خالق ▪
 ( منبع) کندیم   ینیب شی و فعال بودن را پ رشی، پذشخصی توسعه ▪
 ( منبع )  کندیم لیرا تسه یر یگ میتصم ▪
 شود یم  ترقیدق  (self-reportsفردی )  یهاگزارشو    هایسنج به خود    منجر ▪

 ( منبع )
 ( منبع)  الزم است یخودکنترل جادی ا یبرا ▪
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  ن ی و به ا  د یشو  ترخودآگاهباشد که    نیا  دی با  یشما در زندگ  یکارها  نیتربزرگ از    یکی
  ی . سطوح مختلف ستین  "چیه  ایهمه  "  یژگ یو   کی. اما "خودآگاه" بودن  دیببر  یپ  ایمزا

 .میبه آنها برس میتوانیموجود دارد که از خودآگاهی 

 به شما نشان دهم که آنها چه هستند.   دیبگذار

 ی سه سطح خودآگاه   -   2

 ذکر شده است: هشدار   ک یبه همراه   ی سه سطح از خودآگاه   ر ی در ز 

 ؟ د یکن ی م  کار چه شما   -   1سطح 

 روز گذشته، چند بار:   30وجود دارد. در    ی در زندگ  ی اد ی درد و رنج ز 

 ؟ ایدشده ریخود درگ کانیاز نزد یکیبا  ▪
 ؟دیا کردهنشدن  دهی شن ایانزوا،  ،ییتنها احساس ▪
 ؟دیادادهازدست  آن را  ای  د یکنیم  یثمر یباحساس    دیانجام ده  دیکه با  یکار   در ▪
 ؟ ایدشدهناسالم  ای دیابوده یانرژ کم ،اید شده غذا کم  ،دیادهیخواب کم ▪
 د؟ یاسترس دار یمالمسائل   ایمورد کار  در ▪
 د؟ی ستیخود مطمئن ن ندهیمورد آ در ▪
 ؟ ایدشدهناتوان   ای مار یب  ده،یصدمه د یاز نظر جسم ▪

  30به    با  یروز گذشته تقر  30از    د،ی احتمال وجود دارد که اگر همه آنها را جمع کن  نیا
 ! داردمکث   جای یلیخ موضوع نی . ادیرس دیمورد خواه

  ا یمکان    ا ی . ما ذهن خود را به زمان  میکنیم  یر یاز درد جلوگ  یحواس پرت   قیما از طر
و مصون    من یروزمره ا  یکه در آن بتوان از درد و رنج زندگ  میکنیم منتقل    یگر ید  یایدن

مان وسواس  بالقوه  نده  یآ  ا یدر مورد گذشته    م،یشویم   رهیخ  مانیها. ما به تلفنماند
فراموش   میکن یم  یسع  ایداد،    میکه هرگز انجام نخواه  میکنیم  ییهایز یربرنامه  م،یدار
ما  میکن ب  ، مینوشیم  ،میخوریم .  را  خودمان   ت ی واقع  روی  تا  میکنیمحس    یو 

  م ی کنیماستفاده    یق یو موس  هایباز ،  هالمیف،  ها کتاب. ما از  بگذاریم  سرپوشمشکالتمان  
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  شه ی هم  ز یو همه چ  داردوجود ن  یدرد  چیکه در آن ه  ندببر  یگر ید  یایتا ما را به دن
 آسان و خوب و درست است. 

تا ما را عاقل و شاد   میدار   ازیانحراف ن  یندارد. همه ما به نوع  یاشکال  یحاال، حواس پرت
 نگه دارد. 

 " .م ی آگاه باش  ، خود  ی از حواس پرت   د یاست که ما با  ن ی ا   ید ینکته کل   "

  ، م ی کنیم خود را انتخاب    یکه ما عوامل حواس پرت  میمطمئن شو  دی ما با  ،گری دعبارتبه
را   یپرتکه حواس  میهست  یما را انتخاب کنند. ما کسان  یعوامل حواس پرت  نه اینکه
آن   یچه زمان  میبدان  دی . ما بامیباش  یپرتقادر به حذف حواس  نکهینه ا  م،یکنیانتخاب م

 لیو تعد  ی ز یلقمه برنامه ر  اندازهبه  یها تکهدر    دیما با  ی. حواس پرتمیکنیمچک    را
 .م یکن فرار یحواس پرت از میتوانینم شود. ما 

متوجه    نکهیبدون ا  هستند،   یاز حواس پرت  ییایروز خود را غرق در در  شتریمردم ب   اکثر
شب هنگام شام،    هستم،  گونهنیا  هم  من.  گذران زندگی هستند  چگونه در حال  شوند

ب را  تقو  آورمیم  رونیتلفنم  به  کنم    ممیتا  در   ویدئویی  یهایباز   یهاانجمن  یانگاه 
Reddit  شده که انگار من فقط    رهیبه من خ  یهمسرم طور   ن،ی ح  نی. در همرا مرور کنم

 . ی شبیه به اینز یچ ای  امکرده سکته مغزی

 . افتدیمدر روز اتفاق  ساعت 23فقط حدود  ن ی. اشومیم دارم بهتر 

  ی گر یو سپس برگه د  کنم،یرا باز م  بوکسی که ف   دهمیکار را انجام م  نیاوقات ا  یگاه  ای
باز م برا  URL  یز یو به طور غر  کنمیرا  که قبال  به آن نگاه    ی تیسا  بوک،سیف   ...  ی را 

اما   دهم،یکار را انجام م  نیا  دارم  که  شومیمتوجه نم ی. من حتکنم یم  پیتا   کردم،یم
 قطع اتصال است.  ی برا نحرکت خودکار ذهن م نیا

  معموال  . اما ما  میکنیمچگونه از زمان خود استفاده    میدانیمکه    میکنیمهمه ما فکر  
 . میکنیماشتباه 

  دهد ی)مطالعات نشان م   میدهیمانجام  کار    ،مانیکار   زمان  از  شتریکه ب   میکنیما فکر م
واقع کار  اکثر مردم حدود سه ساعت  روز    یکه  که کارها  هی بق  و   دهندیمانجام  در  یی 
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با    را  زمان خود  شتری ب  میکنیم. ما فکر  (منبع( )ارزد ینمبه لعنت شیطان هم    کنندیم
حضور   ،می آنچه که هست  از  شتری ب   میکنیم. ما فکر  میگذرانیموقت    زانمانیدوستان و عز

فکر    ،داریمواقعی   و    ،م یکنیمما  آنچه    ترباهوشمتفکرتر  و    میهست  واقعا  از  متفکر 
 . باهوشیم

 .میبد هست اریر بسوام نیاست که همه ما در ا نیا قت یاما حق

تمام حواس    کنندیم  یسع  و   کنندیمرا اتخاذ    یا رانهیسختگ  کردیاز افراد رو   یاکنون، برخ 
زندگ  یپرت از  ا  ی را  کنند.  حذف  مد  یافراط   یکم  ن یخود  اگر  و   تیریاست.  زمان 

و منفجر کردن    خودتانبمب به  کیمانند بستن   کردی رو  ن یبود، ا نید  کی ی خودآگاه
خر  کی حوری   ۷2  یبرا  طرفهکی  طیبل  کی   مانند  یا دهیعقکه    کردیمجلوه    دیمرکز 

فقط   ،دی هست خودتانواقعا   دیکنیمتصور  کهدرحالی .پشت آن قرار گرفته بود ،بهشتی
در اطراف خود    یادی به افراد ز  ند یفرا  نی)و احتماال  در ا  دیرو یم  یبیخودتخربه سمت  

 (.د یزنیم بیآس

و    یآگاه  جادی بلکه صرفا  ا  ست،ین  یشکست دادن حواس پرت  ، یهدف از حواس پرت
در تمام   ویدئویی  یهایانجام باز   یبرا  مارگونهیب  رفتار  یجا است. به  یکنترل حواس پرت

باشد به    ترسالمو    تر بخشتیرضا که    یاگونهبهزمان آزاد خود را    دیتوانیطول روز، م 
دارد،    ازین   کار  نیمغز شما به ا  رسد یم  ظر. اگر به ن دیاختصاص ده   ویدئویی  یهایباز 

ا  د ی دانیماما    د،یاز تلفن خود دور شو  یمدت  یبرا  دیدهیماجازه   را انجام    نیکه  کار 
 . دی در صورت لزوم دوباره آن را مهار کن دیتوانیمو    دیدهیم

ا برا   نجایهدف در  اما  با  نیاز ب  یحذف اجبار است.  ابتدا  اجبار آگاه    دیبردن اجبار  از 
چه    د؟ی در آن شرکت کن   دیخواهینمکه    د ی کنیمشرکت    یتیدر فعال  ی. چه زماندیشو
  همکاران   یا   خانواده است؟ دوستان  آیا دلیل آنو چرا؟    د یکنیمچک    یاز نظر ذهن  یزمان
 ؟ است

انظار عمومسال بار که در  به همراه داشته    پادیآ  کی  رفتم،یم  یها عادت داشتم هر 
.  ام شدهبرهنه از خانه خارج    کردمیماحساس    آن  بدون  باشم و هدفون در آن بگذارم.
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در   یخاص  ازی عالقه دارم، ن  یقیبه موس   گرانیاز د  شتری واقعا  ب  کردمیها، فکر مسال  یبرا
 . فهمندینم سادگیبه گرانی وجود دارد که د یبد  یهادرونم به آهنگ

 ، نداشتم   ی روی موقعیتاجبار است. من کنترل  کی  نیمشخص شد که ا  تیاما در نها
کمتر   دلیل این کاربود.    گرانیمحافظت و جدا کردن خودم از د  یبرا  یهدفون من راه

ترس ساده بود. بودن در   یک  در مورد  شتریو ب  به موسیقی  انتهایب  اقیاشت  کی در مورد  
  نگاه دیگران   احساس اضطراب و در معرض شدیمبدون هدفون باعث    هابهیغراطراف  

 داشته باشم. ، قرار گرفتن

سطح    نی اول  نی. ادی داشته باش  پیش خود  فقط آنها را  د،ی مشاهدات را قضاوت نکن  نیا
خودآگاه  ا  کیاست،    یاز  از  ساده  کجا    نکهیدرک  به  شما  زمان   رودیمذهن  چه    ی و 

 ن یا  ایآ  نکه ی و ا  کندیم  یرا ط  رهایمس  نیکه چرا ا   دیبپرس  دیبتوان  نکهی. قبل از ارودیم
که    دی آگاه باش  ییرهایاز مس  دی ، بارسانندیم  بیآس  ا ی  کنندیمبه شما کمک    رهایمس

 کند.  یذهنتان دوست دارد ط

 د؟ یدار  ی چه احساس   -  2سطح  

  د، یهست  یکه چرا عصبان  پرسدیماز شما    یکس  یو وقت  ایدشده  یعصبان  حال تابه  ایآ
! من کامال  خوبم! من قصد داشتم ستمین  نهاوی! من دستمین  وانهی: "من ددییگویم  نیچن

 "! ؟یهست ی! چرا عصبستمین وانهیکنم! من د خرد  دمیصفحه کل قیرا از طرمانیتورم 

 ی خود را از حواس پرت  شتریاست که هرچه ب  نیا  شوندیمکه مردم اغلب متوجه    یز یچ
از آنها   یمدت طوالن   یکه برا  یاز احساسات  یار یبا بس  شوندیممجبور    شتری دور کنند، ب

 . ندیای کنار ب ،کردندیم  یدور 

. کند یم  دمدمی مزاج از افراد را    یار یمدت بس  یطوالن  شنی تیاست که مد  لیدل  نیبه هم 
برا  ینیاساسا  تمر  شنی تیمد بر   یکه تمرکز کمتر   یاگونهبهآموزش ذهن شما    یاست 
همه    بااز افراد    یکه برخ  شودیم   نیا  جهیشما داشته باشد. نت   آنی و فوریتجربه    یرو 

 . شوندیم مواجه ،درونشان وجود داشته در   هامدتکه  یاحساسات
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ها به  و ساعت  دیذهنتان را آرام کن  نکهیا  جایبهدارد، اما    یمشابه  ریتأث  زین  یدرمان روان  
  ی آرام به  ،ی میمرد/خانم واقعا  خوب و صم  ک یو    دی اکاناپه نشسته  یرو   د،یشو  رهیخ  وارید

  شما   که ذهن  ی، تا زمانبارهاوبارها.  کند یم  ییاحساستان راهنما  سمت درک   شما را به
 . یکن هیناراحت گر یابچهو مثل  ی بزن وزخندپ  جاهمهشود و  میتسل تیدر نها

 خود   "یست یاست که شما واقعا  شروع به کشف "ک  ییجا  یسطح دوم از خودآگاه  نیا
  ، خود هستند   افتنیدر حال    ندی گویم  یاست که مردم وقت  یهمان سطح  نی . ادی کنیم

نسبت   یچه احساس   اقعا  که و   شوندمی  متوجه  هاآند.  کنن یدر مورد آن صحبت مدارند  
نگه  احساسات را از خود پنهان    ن یا  هاسال  ،دارند، و اغلب آنها   شانیبه اتفاقات زندگ

 . اندداشته

 شودیم. آنها آنچه را که به آنها گفته  کنند یمگیر    یخودآگاه   1سطح    یاکثر مردم رو 
خود را با   حواس  بارهاوبارها. آنها  کنندیمرا دنبال    هادستورالعمل. آنها  دهندیمانجام  

پرت   مزخرفات  اجازه  کنندیمهمان  خود  به  هرگز  آنها  و    اندنداده.  احساسات  که 
 ابراز کنند.  ، گذرد یمخود را نسبت به آنچه در اطرافشان  یفرد  یها واکنش

ا  یهنگام از  آنها  درک شوندیم  دور  (ی خودآگاه  1سطح  )   ها نهی زم  نی که  به  شروع   ،
و هرگز    ،نیغمگ   یلیحساس هستم و خ  واقعا  من    ،یمانند: "اوه لعنت   کنندیم   ییزهایچ

  ف یباعث ضع  نیا  کردمیمفکر    رایز  ،احساس را داشته باشم  نیبه خودم اجازه ندادم ا
است    یز یاز چ  ی. اما در واقع غم و اندوه من بخششودیم  به نظر رسیدنم  زی انگرقت  ای

 " .کند یمکه مرا متفاوت  

را    زیادی  هارفتن است. مردم اغلب سال  ی برا  یند یمکان ناخوشا  یخودآگاه  2سطح  
تا    بردی. زمان مکنند یم  یسپر   دوم از خودآگاهی سطح    شیمایپبررسی و  در درمان با  

  ی ز ی آنها چ  پذیرش. بازگشت به آن احساسات و  دیبا تمام احساسات خود راحت شو
 .طلبدیم  یادیاست که تمرکز و تالش ز

  کنندیم. آنها فکر  شوندیمنگه داشته  دوم خودآگاهی  در سطح    ز یاز مردم ن  ی ار ی اما بس
 . شوندیماست و تا آخر عمر در احساسات خود گم  قیبه همان اندازه عم 2سطح 
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 : افتد ی ماتفاق   ل ی به چند دل   انجام این کار   کنم ی ممن فکر  

ا  نیاول قدرتمند هستند،    نیمورد  احساسات  که  در   یافراد   یبرا  خصوصبهاست  که 
سرکوب    شانیزندگ   شتریب را  خود  شدن.  اندکرده احساسات  از    آنها  یناگهان   آگاه 

 خواهد شد.  آنها یزندگ در  یقی عم اترییباعث تغ یبه طرز باورنکردن احساساتشان

چگونه    نکهیها در مورد ااز داستان  یامجموعه  بافتناز مردم شروع به    یار یبس  جه،یدر نت
م  یخودآگاه  یینها  ، سطحسطح  نیا هم  کنندیاست،  احساس    ییزهایچ   شهیو  را 
ها  بدانند. آن  "یمعنو  یدار ی ب"بروند که آن را    شیممکن است تا آنجا پ  ی. حتکنندیم

مانند   پرطمطراق  عبارات  اقسام  و  انواع  با  را  نفس"آن    ا ی  "یمتعال  یآگاه"  ای  "مرگ 
 . کنندیم فیتوص "باالتر یآگاه"

 تله است.   یک  نیاما ا

 : د یکنی م کشف    ت یکه در نها   طور همان احساسات،  

 هستند،  پایانبیالف(  

 ندارند  ییمعنا چیب( لزوما  ه 

ا گاه  نی منظورم  که  ا   یاست  آنها  را    نیاوقات  گاهکنندیمکار  اما  ن  ی،    زیاوقات 
 خودخواسته و کامال  خودسرانه هستند. 

 . دیتوله سگ نگاه کن نی، به امثالعنوانبه

 عکس سگ 

د با  عکس  دنیاحتماال   خوب  این  آدی داشت  خواهید  ی احساس  حاال  احساس   نیا  ای. 
لعنت  ییمعنا ا  یدارد؟  بس   کیفقط    نینه،  اما  است.  سگ  هر    یار یتوله  به  مردم  از 

 .گذارندیمآن  روی را  یشیژرف اند نام  ،د یآیمکه به وجود   یاحساس

اغلب    ی خطا  کی  نیا اما  آنها فرض    بار فاجعهساده  برخ  کنندیماست.  از    یکه چون 
ح  العادهفوقاحساسات   و  با  یاتیمهم  احساسات  همه  و   العادهفوق  دی هستند،  مهم 
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و   یاتیح اینباشند.  به  موضوع  بسستین  هاسادگی  لی  ب  یار ی.  احساسات    هوده یاز 
 !یتحواس پر عامل اصلی فقط  ایهستند 

  نسبت به باشند.    یحواس پرت  عامل   توانندیم  زی. احساسات ندی دیمن را شن  حرف  بله
 . گریاحساسات د نسبت به ؟ه چیزهاییچ

کدام    دیده  صی تشخ  دیاست که بتوان   ن یا  یجان ی هوش ه   یحس قو  پرورشاز    یبخش
به    دی عمل کردن مهم هستند و کدام احساسات را با  ی برا   د یکنیم که تجربه    یاحساسات

 . شتری احساس کرد و نه ب فقط  شناخت و  تیرسم

  ت ی واقع  نیا  آن تلهو    احساسات وجود دارد  در مورد  گرید  فیتله کوچک ظر  کی  د،ی نیبب
تجز که  تحل  هیاست  د  کی  لیو  احساس  ا  یگر ی احساس،  بنابراکندیم  جادی را   ن ی؛ 

که    دیریخود قرار بگ  از احساسات  دور تسلسل باطل  و  پایانبیحلقه    نیدر ا  دیتوانیم
 . کندیم لیتبد  فتهیخودشفرد واقعا    ک یشما را به   یپس از مدت جتا  ینت

 Endless Navel-Gazey Spiralبیش از حد )   ی نگر درون   پایانبی   چ ی مارپ  هشدار: 
of Doom ) 

کوه بزرگ  کیاز  یاز هند قرن شانزدهم وجود دارد که در آن مرد جوان  یمیقد  یداستان
با حک  رودیمباال   باال  ی کهم ی تا  زندگی    آن  یدر  ا  ،کردیمکوه  کند. ظاهرا    ن یصحبت 
 بود.  ایجوان مشتاق درک اسرار دن نی او  دانستیمرا  زیهمه چ میحک

  ی ز ی به مرد جوان سالم کرد و از او دعوت کرد تا از او چ  میکوه، حک  یبه باال  دنیبا رس
اما    م،یاستادهیا  ایبزرگ، ما بر دن  میحک":  دی بپرسد. مرد جوان سؤال خود را از او پرس

 " است؟ ستادهیا یز یبر چه چ ایدن

 بزرگ قرار دارد."   لیف  یبر پشت تعداد  ای بالفاصله پاسخ داد: "دن میحک

جوان   پرس  یالحظهمرد  سپس  و  کرد  اما  دیفکر  "بله،  چ  یرو   هالیف :    ی ز یچه 
 ؟"اند ستادهیا

 دارند." بزرگ قرار  پشتالک کی بر پشت  هالیف "پاسخ داد:  دیدوباره بدون ترد  میحک
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  ه ی تک   یز یبزرگ بر چه چ  پشتالک: "بله، اما  دینشده بود، پرس  یمرد جوان که هنوز راض
 ؟" دارد

 است."  ایستاده یتر بزرگ  پشتالک  روی بر پشتالک  نی پاسخ داد: "ا میحک

 " ...  شودیم گونهکرد: "اما چ دنیشده بود شروع به پرس دی نااممرد جوان که 

 " ها هستند. پشتتا آخر الک ، متوقف شو  جانینه، نه، هم"حرفش را قطع کرد:  میحک

  سه یمقا  از یپ  ک یرا با پوست کندن    یلعنت نکردن، من خودآگاه  فیهنر ظر  کتاب   در
  ه یال  کی  شهیهم  د،ی کنیاحساس میا آن را    دیکنیم  فکر به آن  که    یز یبه هر چکه    کردم

و هر چه عم  ریز  گرید دارد،  را   یشتر یب  یهاهی ال  د،یبرو   ترقیآن وجود  پیاز  پوست   از 
 . دی افتیم هی به گر خودخودبهشما   در ادامه این روند ادیز  احتمالبه  و   ،دی کنیم

  پایان بی  چینوع مارپ  نیبه ا  تواندیم  است،  یخودآگاه  در مورد  که  ییهادنیپرس  از خود
  ی دیمف  زیچچیه  ،ترقیسطوح عم  تنهانهاز موارد،    یار یدر بسو    هی به ال  هیمنجر شود. ال
اضطراب، استرس و   جادیباعث ا  تواندیها مآن  باز کردنبلکه صرفا     د،نکنیرا روشن نم

 شود.  شتریب یقضاوت شخص

 : روم ی م   چ ی مارپ ی گر پرسش   ی هاه یال  به بخش   ن ی ، من در حال نوشتن امثالعنوان به 

 :  1 ه ی ال

سرم    کنم،یم  یاحساس خستگ  -  سمینویجمله را م  نی االن دارم ا  نیکه هم  دانمیمن م
  ن ی امشب به رختخواب بروم، ا  نکهیمشتاقم که قبل از ا  نیاست، اما همچن  گنگ  یکم

 کنم.  را تمامقطعه 

 :  2الیه  

  ریاخ  یدر عادات کار   یروند بد   کار به   نیا  انجام   من از اضطراب خودم آگاهم و نگرانم که
بهتر   دیبخوابم شا  یاگر کم   دارم؟یصبح ب  1:30چرا من ساعت    اصال  .  تبدیل شودمن  
 . سمیبنو

 :  3الیه 
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کار کردن در ساعت   .رم یگ یمدارم به خودم سخت    دی من از قضاوت خودم آگاهم. شا
 . امدادهکار را بارها انجام  نیدارد؟ من ا یبامداد چه اشکال  1:30

 :  4الیه  

احساسات خود در مورد احساسات و    بااحساسات    ترکیبکه از    امشدهاکنون متوجه  
 احساسات در مورد احساسات در مورد احساسات آگاه هستم.

   : 5الیه  

 قابل درک است.  سختیبهمن  4 هیال  یکه آگاه دانمیم نی من همچن

 :  6الیه  

 خود هستم. یمن نگران قابل درک بودن سطوح آگاه

 :  ۷الیه  

 کنمیم از حد انتقاد  شیب د یشا کنمیم احساس 

. 

. 

 :  193الیه 

 ست؟ین طورنی ااست،  پشتالکگند تا آخر  نیا

ا  یار یبس به  شهیکه هم  نیاز مردم در دام  گرفتار    ،نگاه کنند  ترقی عمسطح    کی  باید 
سطح    کیاست که فراتر از    نی ا  قتی، اما حقرسدیمکار مهم به نظر    نی. انجام اشوندیم
عمل نگاه و    است  پشت الک از عذاب است. تا آخر    زیانگغم  چیمارپ  کیفقط    نیا  ن،یمع
احساس اضطراب،    ، دهنده باشد   نیاز آنچه که تسک  شتریب   یگاه  خودخودیبه  ترقیعم
 . کندیم  جادیا یو خود قضاوت  ید یناام

است فقط    کافی  ،دی کنیمو آنها را بررسی    دی کنینگاه م  زهیقصد و انگ  یهاهی به ال  یوقت
 . د یتا شروع به تکرار کن  دییایب نییپا  هیچند ال
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که اضطراب    مییبگو  دیی ای . بدیممکن است در مورد رابطه خود با مادرتان مضطرب باش
  ن یو شما به ا  کندیم از حد قضاوت    شیکه مادر شما ب   شودیم  یناش  تیواقع   نیاز ا

  ک ی   شما  که  دیبه او ثابت کن  دیکنیم  یسع  دانهی که ناام  دیشویمعادت ناخودآگاه مبتال  
  در   دیهست  قیشما ال  کنید که  اثبات   مادرتانبه    که  از ین  ن ی. ادی ستین  تکه از یک کیک

برا  لیتما ر  یشما  داشته شدن  ا  شه یدوست  پس  را مضطرب  ، درک  نیدارد.  تر شما 
  ی شما برا   ل یآن م  یربنا یزکه    کردن مادرتان  یبه راض  لیاز م   یاضطراب ناش )  کند یم

  جا نیهم. وقت آن است که  میهست  شرفتی اکنون در حال پ  (دوست داشته شدن است 
 .  (منبع) می دهنهستند و ادامه  پشتالککه تا آخر  میی وو بگ متوقف شویم

 ست؟ ی شما چ ( )ضعف   نقاط کور   -  3سطح 

ب چه  و    شتری هر  احساسات  شو  یها خواستهاز  آگاه   ز ی چ  کیمتوجه    شتری ب  د،یخود 
 . دیهست دردنخوربهچیزهای : شما پر از دیشویموحشتناک  

از آنچه    یها و اعمال ما صرفا  بازتاب از افکار، استدالل  یاد یکه درصد ز  میشویما متوجه م 
 است.  میکنیدر آن لحظه احساس م

دعوا    رمیبعدازظهر با سردب  نکهیا   لیو به دل  کنمیرا تماشا م  یلمیاگر من با همسرم ف 
 یسع  شتریهر چه همسرم بو    متنفرم  لمی که از ف   رمیگ یم  میبداخالق باشم، تصم  کردم،

  کنم یمکه با او در مورد آن بحث    نیخوب بوده است، از ا  لمیکند من را متقاعد کند که ف 
 . شودیم پیدا  من تی عصبان هیتوج یبرا یناگهان راه رایز  ،برمیملذت  شتریب

دوستشان    شتریکه ب  یبا کسان  اغلبکه چرا ما    دیادهی پرساز خود    حالتابهاگر    هرحالبه
  سه ی ک  کی   عنوانبهاز آنها    میتوانیماست:    لیدل  نیبه ا   یتا حد  ،م یکنیمدعوا    میدار

چه آنها سزاوار   ،میکنیمکه احساس    را  یتا همه مزخرفات   میاستفاده کن  یبوکس عاطف
 . ( با آنها توجیه کنیمنه عموال  م  )کهنه  ا ی  باشندآن 

متفکران را  خود  ما  م  یهمه  حقا  م یدانیمستقل  اساس  بر  استدالل    ق یکه  شواهد  و 
  ح ی و توض  هیوقت خود را صرف توج  شتری است که مغز ما ب  نیا   قتیاما حق  کنند،یم
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 د ی ر ینگ  ادیکه    یتا زمانو    کندیگرفته است، م   میقبال  اعالم کرده و تصم  قلبمانآنچه که  
 رفع آن وجود ندارد.  یبرا  یراه ،دیگویمچه   تانکه قلب

ذهن خودآگاه ما    نکه ی در مورد ا  ی ادی مطالب ز  تیسا   نیمن هم در کتابم و هم در ا
 .  امنوشتهچقدر ناقص است، 

 خالصه داستان:  ک ی ارائه    ی اما برا

نوبت به    یوقت  خصوصبهاعتماد و اغلب اشتباه هستند،    قابل  ریخاطرات ما غ ▪
  ش ی پ   یما برا  ییمکان خاص باشد. توانا  ایزمان    کیاحساسمان در    یادآور ی
 بدتر است.  یحت ندهیافکار و احساساتمان در آ ینیب

هر چه   ،یقاعده کل  کی  عنوانبه. در واقع،  میریگ یمما دائما  خودمان را دست باال   ▪
  م،یبهتر باش   یز ی و هر چه در چ  ،یمبهتردر آن    می کنیمفکر    م،یبدتر باش  یز یدر چ

 باورمان بدتر است. 
ما   نکهی تر کنند نه اخود مطمئن  تی ما را از موقع  توانندیشواهد متناقض اغلب م ▪

 .میسوال ببر ریکنند که آن را ز قیرا تشو
  ی که از قبل با باورها  شودمیمتمرکز    ییزهایچ  یفقط بر رو  ی عیتوجه ما به طور طب ▪

 ک ی   قا  ی دق  توانندیاست که دو نفر م  لیدل  نی ما هماهنگ هستند. به هم  یقبل
 دار طرفرا تماشا کنند و دو خاطره کامال  متناقض از آن داشته باشند )دو    داد یرو 

اند که توپ را در داخل شده  متقاعدکه هر دو    دیریرا در نظر بگ  هم  مخالف  یورزش
 (. اند دهی خارج از محدوده د ای

بهبود   یبرا  یکوچک  یهادروغما فراهم شود،    یبرا  یکه فرصت  یاز ما، زمان  یار یبس ▪
را به خودمان    ها دروغ  نیا   ی ، ما حتاوقات )معموال (  ی. گاهمییگویمخود    جینتا
 . مییگویم

فا  نهیدر مورد هز  یر یگ  میآمار، تصم  نی ما در تخم ▪ استدالل در مورد   ای  ده،ی و 
در واقع هم افسرده کننده و هم   نی . امیاز مردم افتضاح هست  یادی ز  تیجمع
 .میموضوع بد هست نیاست که چقدر در ا دارخنده
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مانند   مااست که    نی اساسا  نکته ا  .شومیممتوقف    جانیهمادامه دهم، اما    توانستمیم
است که ما در مورد آن    نیندارد. نکته مهم ا  یاشکال  نی او    میمانیم یک دستگاه مکنده  

 ن یا  ری. در غستندینقطه ضعف ن  گرید  م،ی. اگر نقاط ضعف خود را بشناسمیخودآگاه باش
 .میشو یمذهن خود  وبیمع  یهاسمی مکان ریصورت، ما اس

 : شود ی م خالصه    ز ی ذهن به چند چ ده ی چ ی پ  ی هات یمحدود از   یی رها 

 د یداشته باش   ی تر ف ی ضعنظرات    -  1

 ا یوجود دارد که شهود    یادیاحتمال ز  د،یمتخصص نباش  نهیزم  کیکه اگر در    دیبدان
( قبل از صحبت  گرانی که به خود )و د  نیشما کامال  اشتباه باشد. عمل ساده ا  اتیفرض

ا":  دییکردن بگو کار    ."مورد اشتباه کرده باشم  نی ممکن است در  بالفاصله  انجام این 
  یبه معنا  نی. اگیردقرار    بیشتر  ی کنجکاوبا  و    ترباز  ییذهن شما را در فضا  شودیمباعث  
 است.  تی با واقع ترکینزدو داشتن ارتباط   یر یادگی ییتوانا

 د ی ر ی بگ   یخودتان را کمتر جد  -   2

که   میدانیمما  و    به احساسات مختلف است  یشما صرفا  واکنش  ی افکار و رفتارها  شتریب
  ی را کمتر جد   خودتان  دیهستند. خب، شما با  یمعنیب   ای  احساسات شما اغلب اشتباه و 

 . دیریبگ

 واقف شوید خود    و نادرست  مزخرف  ی الگوهابه  -   3

مجادلهشومیم  یعصبان  یوقت مغرور    گر  ،  وقتشومیمو    ساکت ،  شومیم  نی غمگ  ی. 
چ  یهاکی ت.  دهمیمانجام    یادیز  ویدئویی  ی هایباز و    شومیم   ی وقت   ست؟ یشما 

 ؟ دی کنیم  تیباناحساس عص  ی؟ وقت رودیم ذهن شما به کجا    دیکنیم  ینی احساس غمگ
  یی خود را شناسا   یا مقابله  یهاسمیمکان  د یریبگ  ادی  چه؟   دیشویم  گناهکار؟ مشتاق؟ 

کار شما    نیا  ،د یکنیمدفعه بعد که حواس خود را از احساسات خود منحرف    رایز  ،د یکن
سالم و شاد هستم، چند ساعت   یمتوجه شدم که وقت  شیها پ. سالکند یم  پریشانرا  

کردن، تمام   یبه باز   کنمیمشروع  ی. اما وقتبرمیم ذتل ویدئویی  یهایدر هفته از باز 
در   یاست که از مشکل  لیدل  نیبه ا   شهیهم  با  یتقرگرفتن کار،    دهیماندن و ناد   داری شب ب
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  نم ی شده است تا بنش  لیمن تبد  یسرنخ بزرگ برا  کی به    نی. اکنمیماجتناب    امیزندگ
 . افتدیم خودم  یبرا  یو بفهمم چه اتفاق

 د ی را بشناس  د ی کنی م  جاد ی خود ا   ی که برا   ی مشکالت   -  4

ا  نیتربزرگ  احتماال   که    نی مشکل من  مورد عصبان  توانمینماست  غم خود    ا ی  تیدر 
به    حمله کردن با    ای  کنمیمفرار    از آنها  ویدئویی  یهایباز   قیاز طر  ا یصحبت کنم. من  

 کنند ینمبه من    ، هیچ کمکیالتیتما  نیا  یهر دو  .شومیم  یتهاجم  و   منفی  انمی اطراف 
 توانم ی. مبازشناسی کنمخودم را    ،کنمیمشروع به انجام آنها    یکه وقت  امگرفته  ادیمن  و  
که با    یشویم  مانیپش   شهیو هم  یکن یکار را م  نیا  ین ی غمگ  یمارک، وقت  یه ":  میبگو
 .حرف بزنم ی کی با  تا رومیمبعد  " . یصحبت نکرد یکس

 ید باش  بین واقع   -  5

ن  وبیمع  یروان  یها واکنشحذف    منظوربه  کارها  نیاانجام   در مورد    نی. استیشما 
بتوان تا  است  آنها  شو  دیدرک  سازگار  آنها  ما    طورهمان.  دیبا  همه  و   هامهارتکه 

که در   میدار  یهمه ما احساسات  م،یهست  گران یکه در آنها بهتر از د  میدار  ییهاتیفعال
خشم خود   تیریبد هستند اما در مد یدافراد در شا ی. برخمیهست گرانیآنها بهتر از د

از خوشحالمشکل دارند،  خشم خود    کنترل  با  گران یخوب هستند. د خود لذت   یاما 
  کنترل رقابلیغ، اما از احساس گناه  کنندینم  یهرگز احساس افسردگ  گری. افراد دبرندیم

  وپنجه دست  یاما با احساس افسردگ  کنندینمهرگز احساس گناه    گرانی. دبرند ی مرنج  
هستند؟ به کدام احساسات    چهشما    فیو احساسات ضع  ی. احساسات قوکنند یمنرم  

چگونه    ؟دی آیمشما از کجا    یهاقضاوتتعصبات و    نی تربزرگ   ؟دی دهیم  یفیپاسخ ضع
 د؟ ی کن یابیدوباره ارز  ای  دیآنها را به چالش بکش  دیتوانیم

 از انجام آن است.  ترساده اریکار بس نیالبته گفتن ا

 م ی ده  ش ی خود را افزا   ی چگونه خودآگاه   -   3

  Yبه    دیتا بتوان  دیانجام دهرا    Xبه شکل "   کردن  هیتوص  یبرا  قرصی  پروپا  دارطرفمن  
مختلف    یهادر بخش  ی. هرکسستمین  یگر ید  زیهر چ  ای"  د یرا احساس کن  Zو    دیبرس
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  باید   متکبرانه  یکم  رسدیمبه نظر    نیقرار دارد، بنابرا  ی متفاوت  یها خود در نقطه  یزندگ
 انجام دهند.  دیبا ی کار چه قا  یکه دق  میبگو  گرانی به د

در    شتریب   ییراهنما  ی از مردم به کم  یار یکه بس  شدمکه گفته شد، من متوجه    طورهمان
  ی که حت  دی کنیماز خود    ییهاقسمتکه شروع به کشف    یزمان  رای ز  ،دارند   ازین   نهی زم  نیا

ایجاد    برای شما  کننده )و ترسناک(  جیگ  اریبس  حالتی  تواندیم  ،وجود دارند  دی دانستینم
 . کند

انجام    د یتوان ی م است که    یی ذکر شده از کارها   ی کوتاه  ست ی ل   نجا ی در ا   به همین علت، 
 . د یشو   تر آگاه روزمره خود   ی تا در زندگ   د ی ده

 د یکن   ن ی را تمر   ی ذهن آگاه  -  1

با تمرکز،   گذرد یمشما  طیمشاهده آنچه در ذهن، بدن و مح  نیصرفا  تمر  یذهن آگاه 
 است.  افتدیمآنچه اتفاق   رشیاز همه، پذ ترمهموضوح و 

با رو   یبا درجات  دی شما  تمرکز  در    یاز  فکر    کیآنچه  به آن  و احساس   دی کنیملحظه 
بدن    ی: آنها کجا دی آن افکار و احساسات را روشن کن  دی. سپس بادی کن  دقت  دی کنیم

رخ   دقدهند یم شما  را  قا  ی،  احساس    آنها  تنگ  ،گرم  -  د یکنیم چگونه  باز،    ، سرد، 
 . رهیو غ دار یپا ایزودگذر هستند   ... رهیو غ  آورترس ،زی انگجانیه

  کند یاست که به شما کمک م  یی از ابزارها  یکی   شن،یت یکه قبال  اشاره کردم، مد  طورهمان
هدف    خودخودیبه  نیتمر  کی  عنوانبه  شنی تی. اما مد(منبع)  دی کن  نیتمر  ترخودآگاهتا  
و    دی کنیمکه چگونه نسبت به آنچه فکر    آموزدیمبه شما    سادگیبه،  انجام آن .  ستین

 ی حواس پرت  گونهچیهساکت و بدون    کهدرحالی  عموال  م   د،یباش  ترآگاه  دیکنیم احساس  
  تواند یم  یاز نظر فن  شنی تی)اما مد  آن را انجام دهید  دیتوانیم،  د یانشسته  ای  یرونیب

 انجام شود(. یطیدر هر مح

  د ی استفاده کن  دیآموزیم  شنیت یرا که از مد  ی خودآگاه  ی هااست که مهارت  نیهدف ا
 رش یو پذ  شتریبا وضوح ب  شتری با تمرکز ب  د،یروزمره خود به کار ببر  یو آنها را در زندگ

 آنچه در هر لحظه در حال وقوع است.  شتریب
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 د یس ی بنو ،  د یکن ی م که کشف را    یی زها ی چ  -   2

  د، یبفرست  لیم یخود ا  یبرا  د،یکن  ی وبالگ راه انداز   کی   د، ی دفتر خاطرات داشته باش  کی
نوشتن   د، یکار را انجام ده  نای   شده  که  طور  هرد، فقط  یسیبنو  ادداشتیدر دفترچه  

 جزء فعال مغز به آن اضافه شده است.   کیمراقبه است که  ه یشب اریبس

ذهن   کندیمدارد که شما را مجبور    مکانیسمیاست که نوشتن    دلیل این موضوع این
  دیآگاه شو  دیکنیم و احساس   دیکنیمدر مورد آنچه فکر  قا  یو دق دیخود را متمرکز کن

 گفت:   اوکانر ی فالنر  سندهیکه نو طورهمان

 ."کنم ی م به چه فکر    دانم ی نم   ، نخوانم  م ی گو ی م که آنچه را که    ی تا زمان   را ی ز   سم ی نو ی م "من  

  قدرها آن  ی حت  ای  بایز  ستیالزم ن  د،یشو  مند بهره  نوشتن  یایاز مزا  دیبتوان  نکه یا  یبرا
  ی برا   یکاف   اندازهبهاغلب    ،کاغذ   یافکار خود بر رو  ی. عمل ساده سازماندهدیسی خوب بنو

نگه    در ذهنتانهمه آن را    نکهیدر مورد افکار و احساسات شما است تا ا   شتری ب  تی شفاف 
 . دیدار

 شه یو به دنبال مشاوره هستند و من هم  زنندیم  لیم یاز افراد هر روز به من ا  یار یبس
ا  نکهی از ا ا  یطوالن  لیم یچه تعداد  با  : شوم یم  زدهشگفت  دهندیم  ان ی جمله پا  نیرا 
کردن همه    پیداد، اما فقط تا  د یاست و احتماال  پاسخ نخواه  یطوالن  نیکه ا  دانمیم"

 " .دارم من ی کهت ی وضع دگاهی کرد. از د  یادیآن به من کمک ز

بتوانند آنها را در قالب    نکهی مشکالت خود را قبل از ا  دی است که آنها با  نی آن ا  لیدل
 . کردندیمارسال کنند، در ذهن خود درک  لیمیا  کیکنند و آنها را در  ان یکلمات ب 

 موثر. یساده ولروشی 

 د ی کن   افت ی در   گران ی بازخورد صادقانه از د -   3

کور شما اشاره کند    ضعف یا   تا به نقاط  دیکه کامال  به او اعتماد دار  یدرخواست از شخص
برا  کی   تواندیم   ن ی اما همچن  ،شما باشد   یخودآگاه  روندارتقاء    یراه واقعا  قدرتمند 
 باشد. نیز دردناک  العادهفوق تواندیم
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  خصوص بهبه ما دارند،    در مقایسه با خودمان   یبهتر   دگاه یاغلب نسبت به ما د  گران ید
"  منی )منظورم از "ا  منی ساده و ا  ی از آنها به روش  دنیما. پرس  کیدوستان و خانواده نزد 
به ناموس    نیتوه  لینکردن به اخته کردن آنها با قاشق به دل  د ی منفجر نشدن و تهد

 منجر شود. ی ودآگاهدر خ یزرگب یبه دستاوردها  تواندیم شماست( 

حداقل نه در ابتدا    کنم،ینم  هیهمه توص  یاست و من آن را برا  یا حرکت حرفه  کی  نیا
 . دیکن می خودتان مورد درنقاط ضعف از  یکه تازه شروع به کشف برخ یزمان

و از آنها    دی مورد اعتماد خانواده خود برو   یاز اعضا   یک ی   ایدوست خود    نیاگر نزد بهتر 
که در مورد آن مطمئن    تانیزندگاز    یبخش  ای  شما، و  ت یکه در مورد شخص  د یبخواه

هم آسان   قدرهاآن  ، کنند یممطالبی که بیان    دنیشن   ،کامال  صادق باشند. احتماال    دیستین
 نخواهد بود. 

فراموششان    میدهیم  حی که ترج  میاز خود دار  یند یناخوشا  یهاهمه ما بخش  د،ی نیبب
از   که میدهیمانجام    یا احمقانه  ی. همه ما کارهامیدار ی در خودن یاط ی. همه ما شمیکن

 . میزنیمصدمه  گرانیبه د ی. همه ما در مقطعمیهست مانیپش آنها

  ی قضاوت کند، خوب، ابتدا رو  نهایهمه ا  خاطربهشما را    یکس  دیستیاگر حاضر ن  نیبنابرا
 .  دیو نوشتن کار کن یذهن آگاه 

   : د یبتوان  د یشما واقعا  با 

   دیرا به شما بگو قتیکه حق دیاعتماد کن  یالف( به کس

 .  دی احساس حمله نکن ،ند یگویمآنچه به شما  دنیب( زمان شن

است که    یز یچ  نیا   کنمیمکار را انجام دهند، اما من فکر    نیا  یراحت به  توانندینمهمه  
 آن کار کرد.  یرو دیبا

 ( است ی ر ی )خودپذ  خود  رش ی پذ   ، یهدف خودآگاه   -  4

و    دن کنیو به آن فکر م  دنخوانیرا م   نهاید که همه اننوع خاص از افراد وجود دار  کی
مزخرف خود  یفکر   یالگوها  ،احساسات  ترفندها   ،مزخرف  کوچک   یتمام 
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و همه    کنندیمپیدا  ذهن خود را به    کور  یها و مکان  دن شناسیرا م   شانخودخواهانه
م انجام  را  تمر  یابیخودو    دندهیکارها  رو  ذهن  .دن کنیم  نیز  نیو  به  را    ی خود 

آشغال    کیخواهد بود: "من    نی ا  نهای بزرگ آنها از همه ا  جهیباز کنند و نت  احساساتشان
 هستم."  لعنتی

  ی رمنطق ی غ  یهاسمی مکانو به تعصبات و    د یخود را خواهند د  ی درون  وبیآنها تمام ع
 کنترل خواهند کرد.  را خود فی و احساسات ضع یخواهند برد و حواس پرت یخود پ

 از خود متنفر شوند. شودیمباعث   این کارها،همه   ماانج  و از آن متنفر خواهند شد.

  ک یخود را    د،یکه دار  یگر یاحساس د  ایهر فکر    خاطربهاست که قدم زدن و    یهیبد
  ی که ما اوج سالمت عاطف  ستی ن  یز یآن چ  قا  یدق  ،کردنخطاب    ارزشیب  آشغال   تکه
 است.  اشتباهخود کامال   به قضاوت کردن لیتما ن ی. در واقع، امینامیم

دل به  کردن خود  و    ا ینادرست احساسات    تیر یمد  لیقضاوت  افکار مغرضانه  داشتن 
ز  یکخودخواهانه،   که    دیکنیاحساس م  د،یکنیم  یقضاوت  نی چن  یوقت  رایتله است، 
 نهاویجور د  کیمن واقعا  در آن جلسه    ،ی"وا  ،دی کنیم. شما با خود فکر  دیخودآگاه هست

 ق یتشو  یو صدا   "گنده هستم.  آشغال  تکه  کیشده بود. من    دی تهد  وجودم  رایبودم ز
 ی لعنت   سیقد  کی که    دیکنیشما احساس م   رایز  د،ی آیدر سر شما به صدا در م  یکم

 . دیناقص و مزخرف هست واقعا    گرانید برابرچقدر در   دیدانیکه م دیهست

 .ستیموضوع ن اصل نیا  نهاما 

 " . رودی م هدر   ،خود نشود   رش ی اگر منجر به پذ  ی خودآگاه  "

افراد    ی، بلکه برخکندینمهمه را شادتر    ی: خودآگاه کند یمرا ثابت    نیا  زین  ق یتحق  یک
همراه باشد، شما صرفا  از    یبا خود قضاوت  یعال  یاگر خودآگاه  رای . زکند یم  تر بدبخترا  

 . (منبع) دیشویم ترآگاه دیقضاوت هست ستهیکه شا ییهاراههمه 

دارند. شما    شهی هم  ،یشناخت  یهایر یو سوگ  یعاطف   یهاانیطغ  نیا وجود  در همه 
داشتن آنها لزوما  افراد    یبرا  گرانیکه د  طورهمان.  دیستی ن  یداشتن آنها آدم بد  خاطربه
 .یفقط انسان هست نیز . آنها فقط انسان هستند و توستندین یبد
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 ن یترو احمق  نیدر جهل دارد. اگر به شرورتر  شهیر  هایبدکه همه    دیگویم افالطون  
ا  ،کرده باشیدتصور کرد فکر    توانیکه م  یافراد  به  که   لیدل  نی آنها احمق هستند نه 

 . کنندیم  یها خوددار که از اعتراف به نقص لی دل نیدارند، بلکه به ا  ییهابیع

اخ د  یخبر   را  یمن  مورد    دمیرا  همه    پردازهینظر  کیدر  است  معتقد  که  توطئه 
اشده  یساز صحنه  ی جمع  یهایرانداز یت جوامع  نیاند.  به  واقع  در  ا  یمرد    ن یکه 
داده سفر    جمعیدسته  یهایرانداز یت قربان  کندیمرخ  با  در  شودیم مواجه    انیو  او   .

 . کندیمخطاب  و آنها را دروغگو  ستدی ایمکودکان مرده  نی مقابل والد

ا  یفی تعر  توانمینممن   از  ارائه  "  کثیفانسان    یک"  ای"شر"    یک  عنوانبهمرد    نیبهتر 
 دهم.

انتخاب ناخودآگاه    کی بلکه    ست،یانتخاب آگاهانه ن  ک ی  جهی، شرارت او نتحالنیباا
 است.  خبریبافکار خود  یبودن و آشفتگ  یرمنطقیاست. او از غ

  ن ی اعتراف به ا  رایز  ،ترساندیماو را    2قرار دارد. احتماال  سطح    1در سطح    سختی بهاو  
و    یزهایچ  نیا  -   جمعی دسته  یهایرانداز یتکه    تی واقع   ی معنیب وحشتناک 

 فیتوصرقابلیغ  یاو را به شکل  لی در اطراف او رخ دهد و بدون دل  تواندیم  -  زیآم خشونت
برآ  تواندینمکه ذهنش    کندیم  دیتهد آن  عهده  به سطح  و    دیاز  قطعا    کینزد  3او 
از    یادهی چ ی پ  یهاشبکهتوطئه او    یهایتئور دهد که    صیکه بتواند واقعا  تشخ  ستین

 نیمحافظت از خود در برابر ا  ی هستند که برا  رممکنی غ  اتیو فرض  یرمنطقی غ  یباورها 
 .اندشده یطراح  2احساسات در سطح 

که او    دین یب یم.  دیشویم  متأسفآن مرد    ی برا  با  ی، تقرشودمیشکل نگاه    نی به ا  یوقت
با روان  د یچقدر  نظر  ا  یاز  چگونه  و  بکشد  روان  نیرنج  کارها   یرنج  انجام  به  را    ی او 

 . دهدیمهستند، سوق    حوادث  انیقربان  واقعیکه به طور    یبا افراد   آورشرموحشتناک و  

 . دی خوش آمد یبه همدل

  ی ها بی ع  رشیخود ما رخ دهد. تنها با پذ  رشیمتناسب با پذ  تواند یمفقط    یهمدل
نگاه    گرانیاحساسات و ذهن د  ی هابی به ع  میتوانیعواطف و ذهن خودمان است که م
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. "اوه، او هم مینفرت از آنها، نسبت به آنها احساس ترحم کن  ایقضاوت    جایبهو    میکن
که او از چه    کنمیماعتقاد داشتم. من تعجب    زهایچ  نیلعنت شده است. من قبال  به ا

 " ؟ کندیمفرار   یز یچ

چون  .  کندیمو شفقت همه مشکالت جهان را حل    یکه همدل  ستیبدان معنا ن  نیا
 را بدتر نخواهند کرد.  یز ی مطمئنا  چ. اما کند ینم این کار را

 م یتوانیم فقط  نکهی، در مورد اشودیممطرح  یمیقد شهیاست که آن کل ییجا نجایو ا
  ی . خودآگاه میدوست داشتن خودمان دوست داشته باش  زانیرا به نسبت م  گرانید
. بله،  میریو بپذ   میتا خودمان را دوست داشته باش  کندیم  ایجادما    یفرصت را برا  نیا

گاه گ   یمن  بله، من  اشتباه مد  یاهاوقات مغرض هستم.  را    ت ی ریاوقات احساساتم 
 .  کنمیم

  همان با    توانمیم،  ام آمدهخود کنار    بیمن با آن معا  که ییازآنجاو    ندارد  یاشکال  نیاما ا
صورت است که   نیتنها در او    را ببخشم  ها بیعو آن    میایکنار ب  نیز  گرانید  در  بیمعا

 . شودمیممکن   یعشق واقع 

 ی حسیب به    یدائم  ازیبه ن  ،میکن یمامتناع    میکه هست  گونهآنخودمان    رفتنی از پذ  یوقت
که هستند    طورآنرا    گرانید  میتوان ینم  بیترت  نیما به همو    میگردیبرم  یو حواس پرت

آنها را    ،دهیم  جور دیگری جلوهتا آنها را    می گردیم  ییهابه دنبال راه  نیبنابرا  م،یریبپذ
به    لی. روابط ما تبدستندیباشند که ن یکه همان کس  میمتقاعد کن اآنها ر ای میده رییتغ

 خواهد شد.  خورده  و شکست ی سم تیمعامله مشروط و در نها
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