
 چگونه در برابر کسی ادعای ناراحتی کنیم ؟

 زیرسد بهتر از شما نفرت انگ یکه به نظر م یشما از کس ایزند؟ آ یم بیبه شما آس یکس د چونیشما ناراحت ایآ

شما  یتلخ ایباعث خشم  آن نکهیناراحت کننده است تا ا ایدردناک  تیموقع کیدر  یذهن ندیاست؟ غضب فرا

متاثر  ندهیدر آ یخوشبخت ایاحساس آرامش  گران،یخود را در برابر اعتماد به د قلب تواند یم یشود. ناراحت یم

درون خود  را ببخش، بلکه یگریآنچه اتفاق افتاده است و شخص د رشیانتخاب پذ یکند. غلبه بر غضب به معنا

 نداشته باشد. یریاحساسات بر شما تاث نیدهد تا ا یا انجام مر یراتییتغ

 گام اول 

 احساسات شما صیتشخ

آنها را در  لیدل نیو به هم دیدار اریخود را در اخت ی. احساسات واقعدیاموزیخود ب یمنبع و علت ناراحت از - 1

 ایآ از خود بپرسید که شروع شد ندیاحساسات ناخوشا نیا ی. وقتدیخودتان را درک کن دیکن ی. سعدیدار اریاخت

 کیشما مربوط به  یحتنارا ایآ د؟یاحساس را احساس کن نیوجود داشت که موجب شد که ا دادیچند رو ای کی

 خانواده شما است؟ ای نیچند نفر، مانند والد ای کیشر کیفرد، مانند 

 دیکن ییغلبه بر آن، راهنما یکند که در مورد چگونگ یشما به شما کمک م یناراحت شهیشناخت ر .

کند  یم دیاست، شما را ناام کیکه به شما نزد یکس رایز دیکنیم یبه عنوان مثال، اگر احساس ناراحت

 یهیدهد. بد رییتغدهد، راه حل شما ممکن است انتظارات شما را نسبت به افراد  یبه شما اجازه م ای

 ادی ای دیاست که خودتان را عوض کن نیوضوح ا نیبنابرا د،یده رییرا تغ گرانید دیتوانیاست، شما نم

 .دیقبول کن می افتد را که آنچه اتفاق  دیریبگ

که  میما ناراحت هست رایز م؛یهست نیخشمگ گرانیاوقات، ما از د ی. گاهبشناسید  تینقش خود را در عصبان - 2

 ایممکن است احساس غرور و  آن از تر قی. عممینیتا صدمه بب میکرده ا ریپذ بیآس یخودمان را به اندازه کاف

را که  یکس که میکن ی. ما احساس خشم ممینیب یرا نم تیوضع نیا یکه ما به نحو برایمان دست دهدلت خجا

 . میکن یم یانسان بودن عصبان یمعنا، ما خودمان را برا کی. به میکن یزند، اعتماد م یبه ما صدمه م

  مانند سم است و منتظر مرگ  یخشم و ناراحت"کند،  یم انیب ینقل قول به روشن کیهمانطور که

 ترجیح می دهید  محل تلخ نیماندن در ا ایحرکت را از خشم و  ای یی. شما توانا"است یگریفرد د

 .دیببخش می کنند سرزنش شما را کههمه افراد  دیو اجتناب نکن دیشناس یقدرت خود را م

د، چه باش یگرید یزیچه چ یدارا دیشما با نکهیاحساس ا ؟حق ای است احساس شما حسادت ایسوال: آ - 3

دارند که  یزیآنها چ رایز دیهست یعصبان یکس از گر شمااحساسات تلخ شود. اتواند منجر به  یم ،یذات ای یسطح



 یبا آنچه که احساس م دیاست. شما با دهیفایب صشخ نیا یاحساسات را بر رو نیبه آن بودند، پس از آن ا لیما

 . دینوع خشم غلبه کن نیبر ا دیباشد تا بتوان طیخود فاقد شرا یدر زندگ دیکن

 ارتقاء برای همکار است که کی بهشدن  یعصبان . شود یم ینمونه از حسادت که منجر به ناراحت کی 

شما مدت  رایز دیکه شما حق ارتقاء را دار دیشما احساس کرد دی. شاد،یکن یاو رقابت ما ب شغلی

 .دیکار کرده ا یشتریب

خودمان را با  میتوان یهستند. اغلب ما م یخشم و نفرت احساسات قو . دیدار یچه احساسکه  دیاحساس کن - 4

 شتریب میتوان یم م،یببر نیتا آنها را از ب میکن یتالش م ای قول بزنیم احساسات وجود ندارد نیا نکهیتظاهر به ا

 ابرایندر حال اجرا است، بن ی که داریمتیاحساسات ما در مورد وضع رایافتد، ز یاتفاق م یتینارضا و میبرسان بیآس

 .میریبپذ یاحساساتمان را به منظور بهبود دیما با

  ت،یاحساس رضا ینسبت به افشا تیدهد که عصبان ینشان م رایدهند، ز یمردم خشم را نشان م 

 رساندن به آن آسان تر است. بیآس ایحسادت، اشتباه  ،یدیناام

 بلکه واقعا همه  د،یشما اتفاق افتاده فکر کن یو نه تنها به آنچه که برا دیلحظه به خودتان نگاه کن کی

 یدیاحساس ناام د،یهست وانهی. اگر شما ددیکن یهستند احساس م تیوضع نیکه همراه با ا یاحساسات

احساس واقعا  این با ا. تنهدیاحساسات را دور نکن نیا دیخود را درک کن یسردرگم ایدرد و  دیکن

 .دیکن شروع نجایاز ا دیتوان یکه م دیکن یاحساس م

 دییو بگو دیبا او صحبت کن دیتوان یکه م دیکن دایرا پ یکس دیفرد مورد اعتماد صحبت کن ایدوست  کیبا  - 5

تواند به  یم گرانیشما را ناراحت کرد. صحبت کردن در مورد احساسات شما با د یلیافتاد که خ یکه چه اتفاق

را در رفتار شما  ییبتواند الگوها استممکن  یگری. فرد ددینیتر بب ینیرا به صورت ع تیشما کمک کند که وضع

 انیطغ دنیکش شیپ یبرا یکند راه حل یبوده و به شما کمک م دیافتاده است، مف یچه اتفاق که در آن ندیبب

 خوب است. دیصحبت کن دیتوان یکه م یبا افراد شهی. همدیکن

 دوم گام 

 رها کردن غم و اندوه

 یاست که شما م یزیچ نیممکن است آخر نی. ادوری کنید نند،یب یرا که به شما صدمه م ییها تیشخص - 1

زد  بیکه به شما آس یخوب در مورد فرد یها یژگیشناختن و تیبه رسم یاما تالش برا د،یانجام ده دیخواه

. هر کس دارای کیفیت خوبی است که باید برجسته ستیبد ن یانسان چیکنند و ه یاشتباه م انسانها .است دیمف

 .دیشخص هستند را دنبال کن نیکه در ا یکسان یشود برا



ماندگار داشته باشند.  ریتوانند تاث یم رندیگ یکه مورد توجه ما قرار م ییاز آنها یناش یزخم ها .ن دیبخش – 2

زده  بیرا که به شما آس یکه فرد دیشود. انتخاب کن ینع از بهبود و رشد شما مبازجوها ما یحال، برگزار نیبا ا

 نیبه ا زین نی. ادیخود نگه دار یشخص را در زندگ نیا دیکه شما با ستین نیا ی. بخشش به معنادیاست را ببخش

 میاست که شما تصم یمعن نی. بخشش فقط به ادیآنچه را که اتفاق افتاده فراموش کن دیکه شما با ستین یمعن

. دیرا آزاد کن دیرا که شما برگزار کرده ا یاحساسات منف نیو ا دیشخص را از خشم خود آزاد کن نیا دیریگ یم

 . دیفرد بهتر باش کیشود شما  یبخشش باعث م

 از تجاوزات است. شما ممکن است  ییرها یبه معن تیاز فرم ها، اما در نها یاریتواند در بس یم بخشش

 دیخواه یکه نم ت،یپس از پردازش احساسات خود در مورد وضع د،یبلند بگوئ یبا صدا یبه سادگ

 .دییبگو یفرد هب د،یخود ادامه ده یخود را در زندگ تیاگر شخص "من را ببخش.". بگو: دیناراحت شو

 آن  ای دیکن میکاغذ را به قطعات تقس د،یاق افتاده است نوشته احساب خود را از آنچه اتف نکهیاز ا بعد

شما انتخاب کرده است تا آنها را ببخشند و  یفرد را برا نی. حذف قدرت ادییفزایخود ب نهیرا به شوم

 حرکت کنند.

 دیتالش خود را ببخش دیبا زیشما ن گر،یفرد د نیبخشش به ا یعالوه بر اعطا . یخودخواه نیتمر .

 هستید . بخشش  یستگیشا زی. شما ندیکن لیتحم گرانیخود را به د تیحسن ن

که شما متحمل شده  یتیرا در موقع یمعن دیکن یسع د،یهست یروحان یاگر فرد دیرا دنبال کن یدرک معنو - 3

مشکل شما ممکن است  اید؟ آیشاهد باش را گرانید دیشما رخ داد تا شما بتوان یاتفاق برا نیا ای. آدیکن دایپ دیا

شما  یشما، ممکن است به سالمت معنو یبسته به باورها ن،یباشد؟ عالوه بر ا گرانید قیتشو ایمنبع الهام و 

در مورد حرکت به  یبا مشاور روحان ای د،یتفکر کن د،یداشته باشد. دعا کن یگرینسبت به د دیبرساند تا ترد بیآس

 .دیخشونت صحبت کن یسو

متخصص  کیبه کمک  ازیممکن است ن د،یاگر در معرض درد و عذاب وجدان هست . دینیرا بب یحرفه ا - 4

 ریشما را تحت تأث یو احساس یجسم ،یتواند سالمت روح ی. تداوم خشم و انزجار مدیباش داشته  روان و بهداشت

کمک به غلبه  یابر یشناخت یرفتار یها کیتکن ایخشم  تیریمد یبه درمان برا ازیقرار دهد. شما ممکن است ن

 .دیبر نشستن داشته باش

 


