
سن شخص، چندان به گذشـت زمـان بسـتگی نـدارد، بلکـه      *
خیلـی هـا   .ضع جسمی او مربـوط اسـت  بیشتر به طرز فکر و و

هستند که سال هاي زیادي را پشت سر گذاشته اند، اما هنـوز  
راه می روند و افکارشان هنوز خشک و غیر قابل انعطاف نشـده  

.است
در روزهـاي بـارانی وقتـی اشـخاص مسـن بـه       : به عنوان مثال

گودال پر آبی می رسند، نه فقط آن را دور می زننـد، بلکـه در   
ولـی  ! مدت شکوه و شکایت می کنند و غر مـی زننـد  تمام آن

کودکان به میان آب می پرند، آب را بـه اطـراف مـی پاشـند و     
هاي زنـدگی را وسـیله شـادمانی    » گودال«.خوش می گذرانند

هنگام راه رفتن پاهایتان حالت فنري داشته باشـد و  .قرار دهید
به خوشرویی، شیطنت، و سر زنـدگی .لبخند را فراموش نکنید

براي احساس خـوب  ! شما انسان زنده اي هستی.اهمیت بدهید
!داشتن، به هیچ علت و دلیلی نیاز نیست

براي اینکه زندگی پرمایه تري داشته باشیم، بهترین راه، ایـن  *
.است که دامنه عواطف و احساسات خود را وسعت دهیم

گذشت، دچار چند نوع عواطـف و احساسـات   که در هفته اي 
اید؟گوناگون شده 

نوشته اید، بررسی اکنون عواطفی را که  . شت کنیدآنها را یاددا
کمتر است، چند احسـاس دلپـذیر را   12کنید اگر تعداد آنها از 

.به آنها بیفزایید
بعضی ها از میان هزاران احساسی که می توانند داشته باشـند،  

فقط چند مورد را تجربه کرده اند
مرکـز توجـه و یـا تغییـر     توجه داشته باشید که فقط با تغییـر 

حالت جسمانی، می توانید قلمرو عواطف خـود را گسـترده تـر    
کنید، یکی از عواطف مثبت و دلپذیر را بطور دلخـواه انتخـاب   

طوري بایستید ، حرکت کنیـد، قیافـه بگیریـد و سـخن     . کنید
از تغییـري کـه   . یگویید که گویی دچـار آن احسـاس هسـتید   

!                                           ن پیدا می شود لذت ببریدبالفاصله در روحیه و احساستا

.
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بسمه تعالی

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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فرهنــگ جامعــه صــورتی از چیزهــاي مطلــوب را بــه همــه *
بـه مـا آموختـه انـد کـه روزي پـس از آنکـه        . ما فروخته است

ــرانجام     ــد، س ــاق افتادن ــه شــکل صــحیحی اتف ــایع ب ــه وق هم
کـه همسـر شایسـته خـود     ، هنگـامی  خوشبخت خواهیم شـد 

...هنگــامی کــه بقــدر کــافی پــول بدســت آوریــم ... را یــافتیم
ــودیم     ــل ب ــالمت کام ــمی در س ــر جس ــه از نظ ــامی ک ...هنگ

ــدانی  ــه فرزن ــامی ک ــتیم هنگ ــه  ...داش ــامی ک ــهنگ خره االب
.بازنشسته شدیم

ــم، احســاس  حقیقــت آن اســت کــه آنچــه بدســت مــی آوری
نمـی آورد، مگـر آنکـه یـاد     خوشی و رضایت را در مـا بوجـود  

ــریم  ــیم،   بگی ــی خــود را بســرعت عــوض کن ــت ذهن ــه حال ک
از ایـــن گذشــــته شــــما ایـــن چیزهــــا را بــــراي چــــه   

ــه اعتقــاد شــما   مــی خواهیــد؟ ــن اســت کــه ب ــا غیــر از ای آی
ــد، پــول و غیــره ســبب مــی شــود کــه  همســر دلخــواه، فرزن

آنکـه بـه   احساس بهتـري پیـدا کنیـد؟ امـا سـرانجام، پـس از      
چیزهایی که مـی خواهیـد، رسـیدید، چـه کسـی احساسـتان       

خودتــان چنــین مــی کنیــد پــس را بهتــر مــی ســازد؟ البتــه
!رید؟ هم اکنون این کار را انجام دهیدچرا منتظ

گاهی انسان بر سر دو راهی هایی قرار می گیرد که هر دو به *
بعضـی هـا در زنـدگی زناشـویی خـود      . رنج منتهی مـی شـود  

ــد  ــدبختی میکنن ــاس ب ــوند،    .احس ــدا ش ــم ج ــر از ه ــا اگ ام
در . تنها می شـوند و بیشـتر احسـاس بـدبختی خواهنـد کـرد      

ـ   .... نتیجه هیچ کاري نمی کننـد  دبختی و همچنـان احسـاس ب
به جاي اینکه احساس کنید در دام افتاده اید، سعی !می کنند

.کنید از نیروي رنج به سود خود استفاده کنید
احساس لـذت فـراوان کنیـد و    اًطوري زندگی کنید که دائم*

کمتر دچار رنج شوید، و با توجه به شـرایط زنـدگیتان، کـاري    
د نیشتر بچشـ کنید که اطرافیانتان نیز طعم خوشی و لذت را ب

براي انجام این کـار بایـد از رشـد فکـري     . تا مزه رنج و سختی
.برخوردار باشید و شوق کمک و خدمت در سر داشته باشید

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راه هاي فـرار  *
بیندازیـــد، خیراًامــا اگـــر کـــاري را بــه تـــ  . از رنــج اســـت 

به رنج و دردسر بزرگتـري  نتیجه اش این است که بعداًوالًمعم
.دچار می شوید

ه اید که امروز باید به آنهـا  تبه تعویق انداخچه کارهایی را قبالً
رسیدگی کنید؟ صورتی از این کارها را تهیه کنید و آنگـاه بـه   

.پرسش هاي زیر پاسخ دهید
چه رنج هایی را نداده ام؟ قبالًچرا تا کنون این کار را انجام )1

با انجام این کار نسبت داده ایم؟
این الگوي منفی تا کنون چه سودي برایم داشته است؟)2
اگر اکنون این رفتار را تغییر ندهم در آینده به چه قیمتـی  )3

برایم تمام خواهد شد و چه احساسی خواهم داشت؟
م دهم، چه فواید و اگر هریک از این کارها را اکنون انجا) 4

لذتهایی برایم در پی خواهد داشت؟

:چگونه به خواسته هاي واقعی خود برسیم
باید ابتـدا ببینیـد چـه    به خواسته هاي خود برسیدبراي اینکه

عواملی شما را از تالش و کوشش در جهت رسیدن بـه هـدف،   
هـا  کارهایی هست که تا آخرین لحظـه از انجـام آن  . باز می دارد

مثل پرداخت مالیات که علـتش آن اسـت   . خودداري می کنیم
که این کار برایمان ناراحت کننـده اسـت و توجـه نـداریم کـه      

ما را دچار عواقـب دردنـاکتري   اً ندادن مالیات، ممکن است بعد
ــازد ــد،      . س ــما باش ــدمت ش ــد در خ ــی توان ــج م ــروي رن نی

.اده کنیدبه شرط اینکه از آن به صورت صحیح استف
چیزهایی که آنها را باعث رنج و یا مایه لذت می دانید، سرنوشـت  *

براي خالصی از رنـج و کسـب لـذت، هـر     . شما را تشکیل می دهند
. کسی الگوي رفتاري خاصی را فرا گرفته و از آن استفاده مـی کنـد  

بعضی ها به الکل، مواد مخدر و پرخوري پناه می برند و بعضی دیگر 
دگیري ،گفتگو، کمک به دیگران و با ایجاد دگرگونی هـا  از ورزش، یا

.کسب لذت می کنند
. در بیشتر مردم، ترس از زیان، قویتر از میل به جلب منفعت اسـت *

، بیشـتر حاضـر بـه تـالش     اغلب افراد براي حفظ چیزهایی که دارند
.هستند تا براي تحقق آرزوها و رویاهاي خود

ایـن  . داراي معنـا نیسـت  یزي در زندگی به خـودي خـود  چهیچ *
یکی از شگفتی هاي وجود انسـان  . شمایید که به آن معنا می دهید

این است که می تواند براي هر واقعه چنان اهمیتی قائـل شـود کـه    
بعضی از مردم، تنها یکـی از وقـایع   .نیروبخش و یا نابود کننده باشد

بـه،  به علت ایـن تجر "تلخ گذشته را در نظر می گیرند و می گویند 
و بعضی دیگر عین همان ".دیگر احساس عشق یا کمال نخواهم کرد

از آنجا که فرزند ":واقعه را طوري تعبیر می کنند که نیروبخش است
ام ،تالش مـی کـنم تـا امنیـت بیشـتري را در      خود را از دست داده

همه ما قادریم هر واقعه را طوري معنی کنیم کـه  ".جهان برقرار کنم
. یرو بخش باشدامیدوارکننده و ن


