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 به نام خدا                                                      سومقسمت 

 : مرحله یا عامل کار میکندسه ما دریافتیم که زندگی با 

 س ایراد میگیرد(.رئی: زندگی کنش میکند ) مرحله اول

 .: شما با عصبانیت واکنش نشان میدهید)گزارش را در سطل زباله می اندازید( مرحله بعد

شما می توانید آن را انجام دهید و همواره این شمایید که آن را بین کنش زندگی و واکنش شما ، گام واسطه ای وجود دارد که فقط 

 انتخاب می کنید.

 این بار سه مرحله را بررسی میکنیم :

 مرحله اول : چیزی در زندگی تان رخ داده است

این برای من چه  "د درواقع به خود می گویی معنابخشیمرحله دوم : در مورد آن فکر میکنید و آن را برای خود معنا می کنید . در این 

 "معنایی دارد؟ 

 بسته به معنایی که به واقعه)کنش زندگی( بدهید ، واکنش خود را نسبت به آن شکل می دهید و می سازید .

پس ، این معنابخشی است که می تواند در تجربه زندگی مشکالت فراوانی برایتان ایجاد کند یا چشم اندازهای مثبت تری را در برابر 

 ان بگشاید .دیدگان ت

 دو واکنش به یک واقعه

 یکم

 زندگی کنش میکند
Life acts 

 ن را برای خود معنا میکنیدشما آ
You think 

 شما واکنش نشان می دهید
You react 

 رئیس ایراد میگیرد
Boss criticizes 

 او همیشه دنبال ایراد من است
Always out to get me 

 شما عصبانی می شوید
You are angry 

 

 دوم

 زندگی کنش میکند

Life acts 

 شما فکر میکنید و برای خود معنا میکنید

You think 

 شما واکنش نشان می دهید

You react 

 رئیس ایراد میگیرد
Boss criticizes 

 بسیارخوب همین حاال درستش میکنم
Great! Now you can correct it 

 احساس آسودگی میکنید
You feel relieved 

 

با دومعنای متفاوت به دو واکنش مختلف ختم می شود و مهم تر از واکنش ، حس و حال شما در پایان این فرآیند است. اگر در یک واقعه 

 با چه احساسی به خانه خواهید رفت ؟ طول روزاغلب واکنش های شما از نوع اول باشد ، می توانید پیش بینی کنید در پایان روز

 نوع دوم باشد ، چه پایان سرشار از آرامش و حس خوبی در انتظار شماست؟و برعکس اگر واکنش های شما از 

 )ادامه دارد...( بنابراین توصیه می کنیم :


