
 ؟  میمواجه شو یچگونه با موانع احساس

 مقدمه 

مشابه آن تجربه  تیموقع کیکه در  یشده است. هنگام جادیگذشته ا یمنف اتیاز تجرب یاحساس یمحرک ها

شود که بعدا  یجاناتیتواند موجب بروز ه یشوند و واکنش ما م یم تیتقو یاحساسات قو رد،یگ یقرار م یمنف

و واکنش  میابیعوامل دست  نیبه ا میتوان یوجود دارد که م ییاست که راه ها نیا . خبر خوبشد میخواه مانیپش

 .میرا نسبت به آنها کاهش ده یمنف یها

 گام اول 

 یجانیعوامل ه ییشناسا

 میندار ینظر چیو ما ه ند،یآ یم یاوقات احساسات قو ی. گاهدیداشته باش یشتریبا توجه به واکنشها توجه ب - 1

که  رندیبگ ادیدر طول زمان، معموال ممکن است  قیحال، با توجه به توجه دق نیباعث آنها شد. با ا یزیکه چه چ

 تر شود. انشود که کار با آنها آس یباعث م نیعوامل شما چه هستند. ا

 ییواکنش شما، جا د،یکن ی. نوشتن آنچه شما احساس مدیعوامل خود استفاده کن ییشناسا یمجله برا کیاز  - 2

. مجله دیداد یانجام م یبا شما بود و در آن زمان چه کار یماشه اتفاق افتاد، چه کس نیکه ا یزمان د،یکه شما بود

و آن احساسات را  دیکن یخود را بررس ستیعوامل شما است. ل یریگیپ یبرا یابزار عال کی نیمانند ا یساز

از  "پرواز ایمبارزه "واکنش  نصورتیا ریدر غدهند،  یرا نشان م دیو شد دیشد یکه واکنش ها دیکن ییشناسا

 شناخته شده است. یبه نحو دیاحساس تهد

 یکند. آنها ما را آماده م یکمک م گرانی. احساسات ما به ددیده صیکار آنها را تشخ یاحساسات و چگونگ - 3

 کیاوقات عواطف در رابطه با  یکنند. بعض هیتوانند خود را توج یکنند و م یاقدام اقدام م یکنند و ما را برا

 یاتفاق م گریاحساسات د یمانند افکار و حت ،یخلدا عیدر ارتباط با وقا زیاما آنها ن د،یآ یبوجود م یخارج دادیرو

 وجود دارد: یشش عارضه اصل ریدر زافتند. 
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دهد. به عنوان مثال، قلب شما  یاحساسات شما واکنش نشان م. بدن شما به دیبا احساسات خود آشنا شو - 4

احساس  ای می لرزد بدن شما د،یهست یکه شما عصبان ی. هنگامدیکن یاحساس ترس م یشود وقت یم عتریسر

. پس از آن دیخود را احساس کن تبود احساسا دیبدن شما، قادر خواه یکند. با شناخت نشانه ها یگرم شدن م

 .  دیکن یبود و آنها را کنترل م دیاحساسات خواه نیبه ا ییقادر به پاسخگو

 گام دوم 

 قابل اجتناب ریعوامل غ یدستکار

منتخب مورد نظر خود را از محرک  جی. نتادیبساز د،یداشته باش قالب کی دیتوان یرا که م یمختلف یراه ها - 1

را پرداخت  یخاص حهیال کی دیتوانیانجام آنها. اگر شما نم یبرا دیانجام ده دیو آنچه شما با دیکن نییخود تع یها

 یری. اگر ماشه شما از غرق شدن شما جلوگدیطرح پرداخت را انجام ده کیو  دیریبا وام دهنده تماس بگ د،یکن

 نکهی، قبل از اPTAتا قبل از شرکت در جلسه  دیوقت نداشته باش PTAشما قبل از حضور در جلسه  رایشود ز

  دیاوریب رونیکه غذا را ب دیسفارش ده د،یغذا بخور دیبخواه

 میتوان یم م،یکن یرا تجربه م یکه احساسات منف ی. هنگامیاحساسات منف یاقدامات مخالف برا نیتمر - 2

غم و  د،یو تنها باش نیغمگ یوقت دیببر نی. اگر خودتان را از بمیداشته باش یمنف یآن با پاسخ ها یبه اجرا لیتما

 یاجتماع یها تیبه دوستان و موقع ،ییو تنها زیاحساسات غم انگ رییتغ یداشت. برا دیخواه یشتریاضطراب ب

 .دیبر یم یکه به احساسات مخالف پ دیشو ییها تیفعال ریدرگ دیکن ی. سعدیامن برو

تواند خاطرات خوشحال  یم ریشود. همه . تجارب دلپذ یمثبت که منجر به خاطرات مثبت م اتیتجرب جادیا - 3

 اول ما را بازگرداند. خیتواند خاطرات تار یآهنگ عاشقانه اما خوب م کیگوش دادن به  کند. جادیا یکننده ا

. پس از دیاستفاده کن ندیتحمل احساسات ناخوشا یبرا یتحمل ناراحت ایمقابله با احساسات  یاز مهارت ها - 4

شما  یتوانند برا یشود. در واقع، آنها م یکه بدتر نم دیانجام ده یقیرا به طر ندیاحساسات ناخوشا دیتوان یآن م

 از: تندعبار دیانجام ده دیتوان یکه م ییاز راه ها یسالم باشند. برخ

 دیتا به تحمل احساسات دشوار برس دیاز خودتان دور شو. 
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