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. بهایی معادل سالمت روان خود

از خودشــان و . آنهــا اغلــب  افســرده و   پــر اســترس هســتند
.خواسته هایشان فاصله گرفته اند

:الزم است بدانیم که
از خـوب بـودن همیشـه مـا را    . گاهی می توانیم خوب نباشیم

.رفتار غیر دوستانه و نامهربان دیگران مصون نمی کند
نها را همچون احساسات خوشایند اگر احساسات منفی داریم، آ

.از آنها فرار نکنیم و از آنها نترسیم. طبیعی بدانیمخود،
بـی جهـت افسـرده و    . احساسات منفی خود را مخـابره کنـیم  

.انیممضطرب و یا به لحاظ عاطفی و روانی ناخشنود نم

به یاد داشته باشید که شما به عنوان یک انسـان حـق   
زمان شـما  . دارید وقت و زمان خود را مدیریت کنید

مـی توانیـد آن را بـراي خـود     . متعلق به شماسـت 
.نگه دارید و آن طور که دوست دارید صرفش کنید

:  باورهایی مثل. به جنگ باورهاي کهنه و قدیمی بروید
لی باشم تا دیگران مرا دوست بدارند، باید همواره من باید عا

.در خدمت دیگران باشم تا احساس مفید بودن بکنیم
هزاران ......واگر نه بگویم دوستانم را از دست خواهم داد

باور دیگر که همچون یک سمفونی قدیمی در روان ما نواخته     
.دمی شود و ما را اسیر توهمات خود ساخته مان نگه می دار

زمانی که از شما درخواستی می شود سریعاٌ جواب آري 
فرصتی براي فکر کردن و تصمیم گرفتن از فرد مقابلندهید، 

که دخوب خوب فکر کنیدر فرصت مذکور، . براي خود بگیرید
کمک کنید؟ آیا زمان کافی دارید؟       آیا واقعاً می خواهید 

آیا برنامه خاصی براي خود ندارید؟
آیا انگیزه . هرگاه درخواستی از شما می شود خوب فکر کنید

شما از قبول کردن این درخواست فقط ترس از دست دادن 
فرد مقابل است؟ آیا می ترسید از شما مایوس شود و یا اینکه 

ز داشتن افراد ناراضی در محیط اجتماعی خود می ترسید؟ ا
اگر این طور باشد شما بیش از اینکه به فرد درخواست کننده 
کمک بیندیشید به خود اندیشیده و ساختار شخصیت خود را 

. در قالب یک مهر طلب تحکیم می کنید
سعی کنید با افراد جدیدي آشنا شوید که براي آنها مهم 

را برخی از درخواستهاي آنها نه بگویید و انتخابنباشد اگر به 
.دانندحق مسلم شما ب
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بیماري راضی کردن دیگران
لطفاً مرا دوست بدارید



آیا هر انسان کمک کننده اي مهر طلب است؟
آیا هر کمکی با انگیزه مهرطلبی صورت  می گیرد؟

می کند چون ضرورت کمک خود را کمکانسان نیکوکار-
در موقعیت جاري به خوبی درك کرده و از تاثیر این کمک 

تا نیاز او کمک می کند . زندگی فرد مقابل آگاه استبر 
ضروري کسی را برآورده سازد او کمک نمی کند تا از قهر 
و خشم و سرزنش دیگران بگریزد و یا اینکه از دشمن تراشی 

.براي خود فرار کند
دیگران نه نمی گوید چون می ترسدبهانسان مهرطلب -

.             که دوستی آنها را از دست بدهد و دشمن پیدا کند
را با مقیاس میزان رضایت اطرافیان        او عزت نفس خود

می سنجد و از اینکه کسی او را دوست نداشته باشد احساس 
.بی کفایتی می کند

کمک می کند چون دوست دارد کمک کند انسان نیکوکار-
.و مشکلی را حل کند

کمک می کند چون می خواهد دوست انسان مهرطلب-
.داشته شود

ان بـه شـکل اجبـاري           پیامد هاي راضـی کـردن دیگـر   
.می تواند بسیارخطرناك باشد

. چنین افرادي افکار وسواسی آزار دهنده اي پیدا خواهند کـرد 
از خود می پرسند آیا به انـدازه کـافی خـوب بـودم؟       اًآنها دایم

آیا او راضی بود؟ آیا از من رنجیده خاطر شد؟ 
عـدم  افراد مهرطلب همیشه محکوم به تحمل استرس ناشی از

.رضایت جمعی از اطرافیان خود می باشند
مهرطلب ها نمی خواهند یک خوب معمولی به نظر آینـد آنهـا   

در پـس پـرده   اغلـب  می خواهند یک خوب فوق العاده باشند، 
خوب و خوشـایند بـودن یـک سیاسـت حمایتگرانـه خوابیـده       

کیست کـه بخواهـد یـک چنـین آدم خـوبی را      ":است
ناراحت کند؟

شاید با راضی کردن دیگران در ابتدا خوشنود به نظر برسد 
.ولی در دراز مدت روان آدمی افسرده و فرسوده می گردد

همیشه در جاده راضی کردن دیگران قدم زدن ما را  
.از ادراك زیبایهاي دنیاي اطراف غافل می سازد

و همدلی کردن با ایشان و اشتباه نکنیم کمک به دیگران
گاهی به دل دیگران رفتار کردن از وظایف انسانی ماست ولی 
اگر عادت کردیم همیشه به دنبال راضی کردن دیگران باشیم 

و از نه گفتن بهراسیم خود را به انسانهاي وابسته تبدیل       
می کنیم که زنده ایم براي خدمت کردن به دیگران، آن هم 

جبار و با این پشتوانه فکري که باید راضی کنم خدمتی از سر ا
تا مرا دوست داشته باشند، نه خدمتی دلخواه و با این باور که 

.کمک کنم تا غمی بزدایم و مرحمی باشم
جالب است بدانیم در پس ظاهر فداکار و خسته افراد 
مهرطلب چهره اي خودخواه و حتی خود شیفته نهفته 

پیشنهاد و یا خواسته اي سرباز افرادي که می ترسند از. است
زنند چون می ترسند که کسی در این دنیا پیدا شود که وجود 
مقدس و فداکار آنها را انکار کند و جایی بگوید که من فالنی 

افراد مهرطلب اغلب .  را دوست ندارم چون به من جواب نه داد
زمانی که . برخالف نیاز خود به تامین نیاز دیگران می پردازند

ه ساعتی استراحت نیاز دارند پیشنهاد قدم زدن در پارك را ب
د و زمانی که نیاز به تنهایی بر آنان غالب نبه راحتی می پذیر

د در جمعی دوستانه شرکت کنند و نشده است قبول می کن
وقتی دوست دارند به دیدن فیلمی بروند که آخرین روز اکران 

دهند و زمانی آن است به خواسته رفتن به مهمانی تن در می
که دوست دارند در بازار خرید سال نو کنند در خانه 

زمانیاین افراد. می ما نند تا از خواهر زاده ها مراقبت کنند
می خواهند امتحانی سخت را از سر بگذرانند و نیاز به که

مخصوص براي مطالعه دارند ناگهان پیشنهاد پختن غذاي
پذیرند و علیرغم احتیاج داشتن به سی نفر را به راحتی می

.جزوه درسی آن را به راحتی در اختیار دیگران می گذارند

بیماري راضی کردن دیگران
!مرا دوست بداریدلطفاً

آیا برایتان مهم است که همه شما را دوست بدارند؟
رید؟آیا همیشه به تایید دیگران نیاز دا

ست؟آیا معتقدید که نیاز دیگران مقدم بر نیاز شما
احساس می کنید اگر پیوسته به دیگران خدمت آیا

....نکنید احساسات بدي به شما هجوم می آورد؟و
اگرگرفتاراعتقادات و باورهاي مذکور هستید به مطالعه نوشـتار  

ــد  ــر بپردازی ــاري              . زی ــی بیم ــعی در معرف ــته س ــن نوش در ای
هر طلبی یا راضی کردن دیگران داریم و در ادامه راهکارهایی م

.براي رهایی از مهر طلبی پیشنهاد می دهیم
مهر طلبی چیست؟

گاهی اوقات اسیر ذهنیتی می شویم مبنی بـر اینکـه بایـد بـه     
ایـن خطـاي   . گونه اي رفتار کنم که همه از من راضـی باشـند  

بایـد مـرا   شناختی از این باور سرچشمه مـی گیـرد کـه همـه    
در واقــع فــرد هویــت و عــزت نفــس خــود را          . دوســت بدارنــد

بر اساس میزان کاري که براي دیگران انجام می دهد و میـزان  
.رضایت آنها اندازه گیري می کند

در چنین حالتی بدون در نظر گرفتن خواسته هاي قلبی خـود  
ــه پــذیرش شــرایطی            ــرخالف میــل درونــی خــویش تــن ب و ب

.می دهیم که بتوانیم افراد بیشتري را راضی کنیم
مرد کارگري که براي راضی کردن همکارش قبول می کند 
کارهاي باقیمانده کارگاه را انجام دهد و دو ساعت بیشتر از 

وقتی به خانه می رود براي راضی کردن همسر . قبل کار کند
دلخورش قبول می کند با او و خانواده همسرش به پارك برود
و وقتی به خانه برمی گردد براي راضی کردن همسایه طبقه 

در ....باال یک ساعتی را با او به گپ زدن در راهرو می ایستد و
.انتهاي شب با خود می اندیشد که توانسته همه را راضی کند


