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 ...برای آرامش ذهن و اعصاب جادویینکته  7

خییل رو عصابم هست! داره دیونم میکنه! میخوام از دستش سرمو بکوبم به 
دیوار... جمالیت مثل جمالت باال برای خییل از ما به یک دیالوگ همیشیگ 

تبدیل شده است. این تجربه های ناخوشایند میتوانند برای بعیض ها در 
رخ ، جمع دوستان و یا همه موارد باال  بعیض دیگر منزلمحل کار ، برای 

یک چیز ثابت است. میتونید حدس بزنید  مذکورهد. اما در همه ی شرایط بد
وجه مشترک تمام این اتفاقات چیست؟ بله ، دقیقا! خودمان وجه مشترک 

هستیم. در نتیجه بدون شک مهم ترین زمینه ای که باید بر روی آن تمرکز 

کنیم قدرتمند ترش سازیم خودمان هستیم. حاال که شاه کلید  کنیم و تالش

 نکته جادویی. 7حل این مشکل را پیدا کردیم ، بدون مکث بریم سراغ 

 

 

 



         بین المللی کوچ نوید ایرانیان    موسسه   

 حساسیت ها و زخم های کودکی -1

به روش خاص  شوندکه باعث یم دیدار تفکرایت ای هادهیخودتان ا یبرا شما

و  میمخصوص خودمان را دار یهاتیما حساس . همهدیخودتان رفتار کن
ها فقط مال شما و آستانه هاتیحساس نیچه هستند. ا میدانمطمئنا خوب یم

 دی. شما بااندو همگاین عمویم زین هاتیاز حساس یسر کیو 
که چرا به وجود  دیکن و برریس دیخاص خودتان را بشناس یهاتیحساس

خاص خودتان، شما را  ژیگیو کیبابت  د،یکه بچه بود زماین دیشا اند.آمده

در گذشته  د،یکه در حال گفتگو با او هست هم کیس دیشا ای کردندمسخره یم
گذشته را  یتمام دردها نکهیا یباعث آزار و رنجش شما بوده است. به جا

به  ار  ی. هر ارتباط فرددیدر زمان حال بمان دیکن یسع د،یمرور و مزه مزه کن
تان قصد دارد طرف مقابل دیبفهم دیکن یو سع دیکن یتلق دیجد یعنوان اتفاق

او، فقط واکنش نشان  یهابدون درک حرف نکهینه ا د،یبه شما بگو یزیچه چ
 .دیده
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 در گفت و گو هچرخش قهرمانان -2

خطر  یکه فرد مقابل، در حال وارد شدن به منطقه دیهست یطیدر شرا وقیت 

خود را از  یاست که گفتگو نیشما( است، کار هوشمندانه ا یهاتی)حساس
 دیریبگ ادیآن را  دیتواناست که یم مهاریت نی. ادیآن موضوعات دور نگه دار

 یلیخ به شما قدرت بدهد. یاتا در هر مکالمه
باشند و  توجهاز آدمها ممکن است یب

در  زند،یناخواسته اعصاب شما را بهم بر

دادن  رییبا تغ دیتوانشما یم یطیشرا نیچن
. مثال اگر دییایرفتارها کنار ب نیموضوع، با ا

که شما به آن  دیکش شیرا پ یموضوع کیس
زودتر بحث را  د،یرنجو یم دیدار تیحساس

تان در طرف مقابل از دیتوانیم د؛یعوض کن
 حایترج د،یمطرح کن مورد خودش سوایل

ها او باشد. آدم یکه مورد عالقه یزیچ
دوست دارند در مورد خودشان حرف بزنند و 

شما  تیکه موضوع مورد حساس دید دیخواه

 !شودکامال فراموش یم

 

 مشخص کردن نقاط مین گذاری شده -3

مثال در  د،یانجام ده یادر شروع هر رابطه دیتوانکه یم کار خویب کی 

 نیا ،یدوران نامزد یابتدا
و در مورد  دینیاست که بنش

 یلیخ شانیکه رو ییزهایچ

. با دیصحبت کن دیحساس هست
تان کار هم طرف مقابل نیا

در اربتاطات  شودمتوجه یم
 ییخود با شما چه حد و مرزها

و هم شما  کند تیرعا دیرا با
خود با او، از  در رابطه دیفهمیم

خاص طرف  یهاتیحساس
 نی. بنابرادیتان اجتناب کنمقابل

و برآشفته  تیاحتمال عصبان

شما به  یهر دو یشدن برا
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موضوعات را  نیکه هرگز ا دیبا هم توافق کن دیتوان. یمدیحداقل خواهد رس

به بیان ساده تر حواستان به  .دیتان را آزار ندهو طرف مقابل دینکش شیپ
 .نکنیدمین های ذهین و رواین یک دیگر باشد که ناخواسته آن ها را منفجر 

 

 عجوالنه واکنش نشان ندهید -4

 و کیس فتدیاتفاق ممکن است ب نیبه هر حال ا ها،تیبا وجود تمام رعا یگاه
نقاط حساس ما بگذارد و ما هم به  یو دست رو زدیاعصاب ما را بهم بر

به اعصاب  میبتوان سخیت

 نی. بهترمیخود مسلط بمان
 نیا دیبکن دیتوانکه یم یکار

 یگوشه کیاست که به 
و خودتان را  دیخلوت پناه ببر

 نیا یکار برا نی. ادیکن امآر 
ناراحت  دایشد است که وقیت

واکنش  د،یهست و عصیب

تا آرام  دی. صبر کندینشان نده
خوب  یراه دیو بتوان دیشو

 دایپ تانغلبه بر ناراحیت یبرا
دادن اکنش نشان و با .دیکن

 یزیعجوالنه و بدون تفکر، چ
و ممکن است وسوسه  آورد. درد، درد یمشودنیم رتانیجز تنش دستگ

شکل  ویبیمع یچرخه جهی.در نتدیکن یبا آزرده کردن طرف مقابل، تالف دیشو
رابطه ی شما به یک جهنم تمام  تان را بد خواهد کرد.حال شهیو هم ردیگیم

عیار تبدیل خواهد شد و به زودی آن رابطه به نابودی کشیده میشود. در 

و بالغانه  دیو برگرد دیرا پاک کن تانیهااشک د،یبکش قینفس عم کی نتیحه
 واکنش نشان دهید.

 

 

 

 

 



         بین المللی کوچ نوید ایرانیان    موسسه   

 مسائل را شخصی نکنید -5

 نی. اگر اردیگندارد و شما را هدف نیم یموارد فرد مقابل منظور شتریب در

با شما ندارد، بلکه فقط  یو بد رفتار است، پس واقعا کار ندیآدم کال ناخوشا
 یو رفتار یتیشخص یهاژیگیویک سری و  کندیم ریخودش س یایدر دن

 دیتوانکه یم یکار نیبهتر .ردیگدرونش نشات یم قیدرد عم کیدارد که از 
شما نشسته،  یکه جلو یآدم بد رفتار نیموضوع است که ا نیدرک ا دیبکن

 نیدوروبرتان هستند که چن یاعده دیندارد! فرض کن یوجود خارج

 نیاز آنهاست اما اگر امکان اجتناب از ا یکار، دور نیدارند، بهتر ییهاژیگیو
تنها  دیافراد را ندار

 هاست ک نیراه ا
را به  یزیچ چیه

و  دیریخودتان نگ
اشخاص را آدم  نیا

 اگر !دیحساب نکن
هم دلسوز و  یلیخ

 دیمهربان هست

فراتر از  دیتوانیم
زننده و  یرفتارها

 نیا یآزاردهنده
و  دینیافراد را بب

تا به  دیابیب فرصیت
 دیاو کمک کن

مشکلش را حل 

کند. با آنها به گفتگو 
و نسبت به  دینیبنش

 ایبی شهیر
و  عصباین یلیتان خ. اگر هم فرد مقابلدیشان عالقه نشان دهمشکل

تا آرام شود  دیکمکش کن دیدار یبداند که شما سع دیپرخاشگر است، بگذار
کردن  دایداشتن در پ یی. توانادیشروع کنرا  تانیواقع یگفتگو دیو بتوان

 تانانیمهارت با ارزش است و اطراف کیو کمک به آنها،  گرانیمشکالت د
قائل  یادیارزش ز تانیکرده و برا یمحترم و مهربان تلق شما را انساین

اما به یاد داشته باشید در این مسیر برای گرم کردن دیگری  خواهند شد.

 خود را به آتش نکشید.
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 انتظارات باال از دیگری -6

به یاد داشته باشید که هر چه صمیمیت و عمق روابط بیشتر میشود ، 
باال تر رفته و همین  ناخودآگاه انتظارات

موضوع باعث ایجاد تعارضات و دلخوری 
های بسیار زیادی میشود. بهترین راه حل 

برای ایجاد آرامش در زابطه های صمییم 
از طرف مقابل  کاهش انتظارات خودمان

است. الزم به ذکر است که انتظارت در 
مسائل مایل نیست و این  یک رابطه فقط

یتوانند در مسائل عاطفی نیز انتظارات م

باشد. به قول معروف " آرامش امروزم را 
مدیون انتظاری هستم که از هیچکس 

 ندارم "

 

 شما مسئول باور های غلط دیگران نیستید -7

ثابت  یقیبه هر طر ای دیکن هیرفتار خودتان را توج د،یده حیتوض دینکن یسع
 یزیآدم به هر حال چ نی! چون ادیهست یاستهیکه شما آدم خوب و شا دیکن

 محدود خودش است. یباورها ند،یبکه او یم یزیتمام آن چ رایز دینخواهد د
و  دیکن شیرها د،یستین یگرید چکسیه یباورها و هاتعصب مسئول شما

 ییهاشباهت دشانیکه عقا دیباش ی! بهتر است به دنبال افراددینده یتیاهم
 یبا شما داشته باشد. سع

 شتریافراد ب نیبا ا دیکن

و از معاشرت با  دیآشنا شو
به  .دیلذت ببر شتریآنها ب

یاد داشته باشید رفتار و 
عقاید شما ناخواسته مورد 

نفری است که  5تاثیر 
بیشترین ارتباط با آن ها 

دارید ، در نتیجه به جز 
آرامش اعصاب تان برای 

سالمت باورتان نیز باید از 

 این افراد دوری کنید.
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 خودتان باشید رشد و تغییربه دنبال 

باشید که ما نمیتوانیم دیگران را تغییر به عنوان کالم پایاین به یاد داشته 

ین دهیم ، اما میتوانیم با تغییر و رشد خودمان بر دیگران تاثیر بگذاریم. به بیا
با ما رفتار نمیکند ، بلکه این رفتار ماست  دیگر میتوان گفت هیچکس سرخود

میگوید چه طور با ما رفتار کنند. مهم ترین بخش پیایم که در که به دیگران 
ین راستا ما به دیگران ارسال میکنیم ، نوع رفتار ما با خودمان است. ا

نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که خودمان هیچ ارزیش برای خودمان قائل 

ان را دریابید و نباشیم اما دیگران برای ما ارزش قائل شوند. در نتیجه خودت
 شوید. کمتر درگیر دیگران

 

 نویسنده : حسین سادونی

  


