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 م ی کننده خود غلبه کن   محدود   ی چگونه بر باورها 
 مقدمه 

د.  ن کن  جادی ا  یا غیر اخالقی ما  رفتار مشکوک   یرا برا  یسالم   یمرزها  توانندیمما    یباورها 
 . دارندبازمی میخواهیم یمحدود کننده ما را از آنچه در زندگ ی اما باورها 

بسته شده است.    یا فنس  حصار  کیکه به    وجود دارد  لیدرباره بچه ف   یمیقد  لیتمث  کی
حصار را بشکند    تواندینم،  دهدیمبارها این کار را انجام  و    کشدیم   آن را  لیبچه ف  یوقت

  ل ی. بچه ف دیآیم  کنارو با سرنوشت خود   شودیم  میتسل   تی. در نهاپاره کندطناب را   ای
 است.  رکردهیگ

و عاج   کری پغول یو با پاها عظیم ل یف  کیبه    لیو تبد  شودیمبزرگ   لیف   ت،یاما در نها
را در هم شکسته و    حصار  آن  راحتیبه  تواندیمو اگر بخواهد    شودیمبزرگ و خرطوم  

بالغ همچنان    لیحرکت است، ف  قابل   ریغ  یز یباور که حصار چ  نی دور شود. اما با ا  از آن
آن حصار را بشکند یا    تواندینم که هرگز    ستو به دروغ معتقد ا  ماندیمبه آن بسته  

 . طناب را پاره کند

 فهرست مطالب 

 ست؟ ی محدود کننده چ ی باورها  ▪
 محدود کننده درباره خود  ی باورها  ▪
 محدود کننده درباره جهان  ی باورها  ▪
 ی محدود کننده درباره زندگ ی باورها  ▪
 م ی محدودکننده خود غلبه کن  ی بر باورها چگونه  ▪

 ست؟ ی محدود کننده چ  ی باورها   -  1

باورها  یباورها  کننده،  پ  ینادرست  ی محدود  از  را  ما  که  و    یر یگیهستند  اهداف 
  ی شما را از انجام کارها   توانندیم   کننده  محدود  ی. باورهادارندیبازم خود    یها خواسته

برابازدارندمهم   درخواست  مانند  رو   ی،  به  ایخود    ییایشغل  شدن  که    ایرابطه  وارد 
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شما را از انجام    توانندیم  نی(. آنها همچند یخواهینمکه    ایرابطهترک    ای)  د یخواهیم
  ب ی امتحان کردن طعم عج   ای  ری ز  ی هابا لباس  یبازدارند، مانند چترباز   ت یاهمیب  یکارها
 استفراغ نوزاد در مخروط است.  هیکه شب یاسکاچبر  یبستن

.  (منبع )  رندیگیدر نظر م  ما رفتار معقوالنه ی را برا ییهاتی ما مرزها و محدود یباورها 
باور محدود    نی. اداردیبازم  نیاشتباه است، مرا از سرقت ماش   یدزد   نکهیاعتقاد من به ا
احتماالً   است  کیکننده  بنابراباور خوب  ه  توان یم  نی ؛  که  محدود    یباورها   مهگفت 

تا ما را از   میدار  ازیمحدود کننده ن  یباورها  ی. در واقع، ما به برخستندین  یکننده منف
 . منصرف کننداحمقانه   یانجام کارها

  به آن   می خواهیمما را از آنچه    یرضرور یغمحدود کننده به طور    یاز باورها  یاما برخ
  یباورها   نیاست، ا  بسته شدهحصار    لهیکه به م  یلی. مانند فدارندیبازم  شویم،  لیتبد

  یباورها   نهای . ادارندیم خود نگه    یدر جا  می متوجه باش  نکهی محدود کننده ما را بدون ا
 مقاله به آنها خواهم پرداخت.  نی اهستند که در  یاکنندهمحدود 

 : شوند ی م ظاهر    شکل محدود کننده معموالً در سه   ی باورها 

 محدود کننده در مورد خود  ی باورها   -  1

به طور ذاتی هیچ    رای ز  ،دیرا انجام ده  یکار   دیتوانینم  دیاحساس کن  شودیم که باعث  
 در شما وجود ندارد.  یمشکل  خطا یا

 محدود کننده در مورد جهان   یباورها  -   2

به شما اجازه    یکس  رای ز  ،دیرا انجام ده  یکار   دیتوانینم  دیاحساس کن  شودیمباعث    کالً 
 . دهدینم

 ی محدود کننده در مورد زندگ   یباورها  -   3

  انجام دادن آن   رایز  ، دی را انجام ده  یکار   دیتوانینم  د یاحساس کن  شودیم که باعث  
 دشوار است.  اریبس
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و    کنمیمرا مرور    هادسته  نیاز ا  کیدر هر    جیمحدود کننده را  یاز باورها   یمن برخ
 . دهمیم  حیتوض انیسپس نحوه غلبه بر آنها را در پا

 محدود کننده درباره خود   یباورها  -   2

  ی درباره خودمان هستند. برا   می که دار  یاکنندهمحدود    یباورها   نیرگذارتریاز تاث   یبرخ
 در نوشتن بد هستم. کردمیها به اشتباه فکر مسال من  مثال،

جوان خود    و   عمر  شتریپرفروش که ب   یاسندهینو.  رسدیمبه نظر    کننده وانهیدکه    دانمیم
است که من در مدرسه    نیا  قتیاست. اما حق   یبد  سندهیکه نو  هباور گذراند  نیرا با ا

ضع  نو  یفینمرات  ضعگرفتمیم   یسندگی در  نمرات  آن  من  و    یاسم  صورت بهرا    فی. 
اینکهگرفتم یم   ظاهری نتیجه  نویسندگی   کردمیمفکر    :،  کار هستمبد    در  برو  پس   ،

 . هانجام بد یگر ید

بودم، بلکه    یبد  سندهینبود که نو  نینمره بدم ا  لیتا متوجه شدم دل  دی ها طول کشسال
  ی امقالهنوشتن    یجا بهبودم که    یا بچهنبودم. من    بند یپا  فیبود که هرگز به تکال  نیا

واشنگتن،   تصور    یلیتخ  یعلم   داستان  کیدرباره جورج  و  دولت   کردمیمنوشتم  که 
ب  االتیا توسط  برایشیآزما  عنوانبه  گانگانیمتحده   ی انسان  یدموکراس  تست  گاهی 

 شده است.  سیتأس

است که در واقع از من    چهارچوب"خارج از  "تفکر    نی معلمان از آن متنفر بودند. اما ا
 ساخته است.  یخوب سندهینو

باورها   چیزهیچ دار  ییمانند  خودمان  مورد  در  عقب    میکه  را  .  (منبع )  اندازدینمما 
  ی هایوابستگما در مورد خود مملو از    یاز باورها   یار یکه بس  لیدل  نیمخصوصًا به ا

، هاباور  نیا  دن یقبل از به چالش کش  دیهستند که اغلب با  کوله باریو    هایناامن  ،یعاطف
 . و دور ریخته شوند بروند نیاز ب

در مورد خودتان و نحوه حمله به آنها    ج ی محدود کننده را   ی چند نمونه از باورها  ر ی در ز 
 : آورده شده است 

 سن 
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برا   یار یبس را  افراد سن  کارها  یاز  ندادن    بهانه   ،انجام دهند  خواهند یمکه    ییانجام 
شغل، شروع   ریی، تغتحصیالتبازگشت به    ی برا   کنند یم از مردم فکر    یار ی. بسکنندیم

 هستند.  ری پ یلیخ دیجد  یهامهارت  یر یادگی یحت ای،  هامالقاتدوباره قرار 

د افراد  ف، یط  گری در طرف  اغلب  فکر    شناسمیم را    یمن  درخواست   یبرا   کنند یمکه 
 جوان هستند.  اریبس ،شغل رییتغ ای دیشهر جد کیبه   مکاننقل ،یعال یشغل

  کنند یم  بهانه  را  سنشان  ،ترتر و جواناوقات، افراد مسن  یکه گاه  دیشویمتوجه م  یوقت
باورها    نیچقدر ا   دینیبب  دیتوانیرا انجام ندهند، م   مشترک و مشخص  کار  یک  قاً یتا دق

برخمثالعنوانبهباشند.    یمعنیب   توانندیم م  ی،  فکر    ک ی   یانداز راه  یبرا  کنند یافراد 
کار،  یانداز راه  یبرا  گرید  یبرخ  که درحالی  ...   هستند  ریپ  یلیوکار خکسب فکر    همان 

 جوان هستند.  یلی خ کنندیم

 است؟  دلیل درستی از این دالیل،   کیکدام 

 . کدامچیه

 ی شخص   ی های ژگ ی و 

عقب    مانیزندگاز    یما را در بخش   ،یشخص  یژگیو   کی که    میکنیماوقات فکر    یگاه
 .دارد یمنگه 

م  دیشا ▪ هست  قدرآن  دی کنیفکر  نم  دیاحمق  تحص  یبرا  د یتوانیکه   ، ی ل یبورس 
 " هوشمندانه "   یز یفقط درباره چ  یحت  ای  د،یدرخواست ده  یشغل خاص  ایمدرسه  

 . دی صحبت کن یبا کس
از راه دور   یکه حت  یبا کس دیتوانینمکه    دیزشت هست  قدرآن دیکنیم فکر  دیشا ▪

 . دیجذاب است صحبت کن
پا   دی کنیمفکر    دیشا ▪ پا  ترکوتاه  یراست شما کم  یکه چون  است،    تانچپ  ی از 

تا آخر عمر هر تابستان   ن یبنابرا  د،یرس  دیخوب به نظر نخواه  ،شلوارک  کیهرگز با  
 گرمای زیادی را تحمل کنید.  یدمجبور
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است    نیا   مانیشخص  یهایژگی و در مورد    ی محدود کنندهدر مورد باورها  دشواربخش  
 ا یکه دن می گرفته باش میاگر تصم ،نی؛ بنابرامیده رییآنها را تغ میتوانینم( معموالً که ما ) 

خوب، ما تا آخر عمر از   ...  میما کوتاه قد هست  رایاز ما متنفر خواهد شد، ز  شهی هم  یبرا
 . رنج و عذاب خواهیم بوددر بابت  نیا

 احساسات 

محدود کننده    یباورها  یبرا  ییمبنا   عنوانبهنه، ما اغلب از احساسات خود    ا ی  دی باور کن
 : میکنیمخود استفاده 

 کس هیچافسرده هستم و    اریبس  رایز  ،آشنا شوم  یدیبا افراد جد  توانمینم"من   ▪
 مرا دوست نخواهد داشت." 

 ." کشمیمخجالت   یلیخ رایز   ،به سر کار برگردم توانمینم"من  ▪
 هستم."   یعصبان  شهیهم  را یز  ،داشته باشم  ی با دیگرانخوب  روابط  توانمینم"من   ▪

محدود کننده وجود دارد: آنچه که ما    ینوع باورها  نی در ا  یا تناقض  پارادوکس  کیاما  
است که از انجام آن اجتناب    یهمان کار   م، یانجام ده  دیاحساسات با  نیمقابله با ا  یبرا
 . میکنیم

کمک    یبردن افسردگ   نیرفتن و معاشرت به از ب  رونیب  د،یهست  نیاگر افسرده و غمگ 
 ن یتنها راه غلبه بر ا  گرانی مواجهه با قضاوت د  د، یکشیخجالت م  راحتیبه. اگر  کند یم

با او صحبت   دیخواهینمکه    د یهست  یعصبان  قدرآن  ی است. اگر از دست کس  یشرمسار 
خود غلبه   تیتا بر عصبان  کندیم او به شما کمک    باصحبت کردن    ادیز  احتمالبه  د،یکن
 . دیکن

 ن ی ا  وبیچرخه مع  ادامه یافتن  است که منجر به  یز ی کارها همان چ  نیانجام ندادن ا
احساسات    خاطربه  انجام دهیم،   دیرا که با  ی: ما کار شودیم محدودکننده    ینوع باورها 

احساسات    نیا  تشدید  منجر به  ندادن این کارهاو انجام    ،میدهینمخود انجام    یفعل
 .  شوندیم

 محدود کننده درباره جهان   یباورها  -   3
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  ی از باورها  ی ار یبس  ن ی. ما همچنستیمحدود کننده فقط مربوط به خود ما ن  ی اما باورها
 .ایمپذیرفتهاشتباه در مورد جهان را 

که با    یمعتقد بودم که هر کس  و   داشتم  بی عج   دهیا  یک  ی، من در جوانمثالعنوانبه
  ن ی . اخواهدیماز من    یز ی که چ  کندیمکار را    نیا  لیدل  نیفقط به ا  کندیممن صحبت  

 . دانمینم، من بود از کجا آمده  دهیا

چون به مردم  و    مانع از اعتماد من به مردم شد  ها مدتباور تا    نی که ا  نجاستینکته ا
 اعتماد نداشتم، متوجه نشدم که چقدر باورم اشتباه است. 

در  محدود کننده در مورد جهان وجود دارد که ما    ی از باورها  گر ی نمونه د  ی تعداد  ر ی در ز 
 : م ی شو ی م  م ی آنها تسل   برابر 

 و طرد شدن  د ی عدم تا

  ن یبه ما اجازه ا  گرانی دکه    چرخدیممحور  این  باور محدود کننده حول    نیترجیرا  دیشا
 نخواهند داد.  یاکار را خواهند داد 

ز  توانمینم"من   ▪ کنم  صحبت  آنها  فکر    رایبا    ب یوغر بیعج من    کنندیم مردم 
 هستم." 

خواهند   دیناام  از من  مامان و بابا  رای را رها کنم ز  یلیتکم   التیتحص  توانمیمن نم" ▪
 " شد.

با درآمد کمتر انتخاب کنم که   یرا رها کنم و شغل  امیفعلشغل    توانمیمن نم" ▪
 " .گذارندیمردم به من احترام نم در این صورت رایز  ،از آن لذت ببرم شتریب

به    دهی دبیآس  یکاال   مانند یک  رایرا ترک کنم، ز   امهودهیازدواج ب  توانمیمن نم" ▪
 " با من باشد.  خواهدینم گرید کسچیو ه رسمیم نظر

؟" شما  کنندیم یاست که "مردم چه فکر  نی فکرتان ا ن یو اول دیکنیمفکر  یز ی اگر به چ
 . د یاباخته از قبل

به شما فکر    دی کنیمکه شما فکر    قدرآناست که مردم در واقع    نی ا  تی مثال، واقع  یبرا
 . دهندینم تیاهم نکرده و 
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، باشند در مورد خودشان  هستند  گرانی در مورد آنچه د  یمشغول نگران  آنکهاز    شیب  مردم
 و نگران خود هستند.  کنند یمفکر 

  ن ی ، لعنت به آنها! اکنندینم  دیرا تا  دیدهیم که شما انجام    یاگر آنها کار   یحت   اً یثانو  
 آنها.  زندگیشماست، نه  یزندگ

در رابطه    ستندیشما بروند. آنها مجبور ن  ند یناخوشاهر روز سر کار    ستندیآنها مجبور ن
مانند    ستندیبمانند. آنها مجبور ن  ،دیکه شما در آن هست  یسم  یحت  ای  رضایت  بدون

 اگر؟"    شودیمو فکر کنند "چه  نندی فلج در آنجا بنش  یک آدم

 تعصب 

  دچار   گرا و   تیوجود دارد. مردم نژادپرست و جنس  ایو تعصب در دن  ضیتبع  متأسفانه
مراقب    دی مهم است، با  هاتیواقع  نیدانستن و درک ا  کهدرحالیو    هستند  ایانواع فوب 

  داشته باشید،  دیتوانیمای که  یزندگ نیآنها شما را از داشتن بهتر دیبود که اجازه نده
 بازدارند.  

 چند نمونه: 

هرگز   نیبنابرا  ، د یآینمخوششان    ییای هستم و زنان از مردان آس  ییای"من آس ▪
 ." کنمینم دایپ یدوست دختر 

نسبت به افراد قدبلند دارند،    ی"من کوتاه قد هستم و افراد کوتاه قد درآمد کمتر  ▪
 ." کنمینمتالش  گرفتن در شغلم هیچ ع ی ترف  یبرا  نیبنابرا

در جلسات    نی بنابرا  دهند،یزنان گوش نم  یهادهی زن هستم و مردم به ا  کیمن  " ▪
 " سکوت خواهم کرد. یکار 

است که اگرچه ممکن است در کل   نیموضوعات ا  نی به ا  دن یش ی اند  یهااز راه  یکی
 گر ی به فرد د  یاز فرد  این موضوع  باشند، اما  چنین افرادی وجود داشته   واقعاً   تیجمع

که    ستی بدان معنا ن  نیاما ادرباره زنان صحبت شود،    شتریب  دی. بله، شا ستیصادق ن
 .( منبع) درباره شما صحبت خواهند کرد دیگر  یهایلیخنیز مثل   همکاران شما

۷

https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.jstor.org/stable/2095614


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

است که افراد از خود دفاع    نی تعصبات در جامعه ا  ن یتنها راه غلبه بر ا  ن،ی عالوه بر ا
 م؟نباش ی که دوست دارم،آن فرد  باید کنند. چرا

 خاص بودن

بود که در    یامحدودکننده  یمربوط به باورها  ذکر شد  حال تابه  یی کههااز مثال  یار یبس
محدود کننده   یاوقات باورها  ی. اما گاه می کردیمنگاه    یمنف  از جایگاهخودمان    به  هاآن
  ی نسبت به خود مثبت کنند. برا   ی اگونهو توهم    یرواقعیغما را به طور    دید  توانندیم

 :دی ایبا ما کنار ب  تواندینم  ایدن  و   م یخاص هست  یلیکه خ  میکنیاوقات فکر م  یمثال، گاه 

 ی گردآور ی ) التقاط   راتی قدردان تاث  کسهیچبسازم، اما    یق یموس  خواهمیم"من   ▪
من   (نامتجانس  یهاهینظرو    یکیدئولوژ یا  همجموع  نیچند  یراصولی غ  وندیو پ

 ." ستین
 ." کندینممن را درک  دهیچ ی طنز پ کسهیچاما  سم،یبنو  یکمد خواهمیم"من  ▪
 ." فهمدینممن را   دگاهید کسهیچدارم، اما  یتجار  دهی ا  کی"من  ▪

که    میکنیماستحقاق است. ما فکر    تفکر داشتن  از  یشکل انحراف  کی واقعًا فقط    نیا
اما جهان خاص بودن ما را    م،یخاص هست  اریما بس  رای ز  ،است  ونیبه ما مد یز یچ  ایدن

  ، است   ونیمد  جهان به ما  ما هرگز آنچه را که  م؟یکن  یسع  ی، پس چرا حتکندینمدرک  
 . به دست نخواهیم آورد

تمام   نکهیتر است: امحتمل  نجایدر ا  یز یواقعًا، چه چو    ستیبه شما بدهکار ن  ایاما دن
شما فقط    ...  نکهیا   ا ی  دیهست  یفردمنحصربه  یا  همتایبگوهر  شما چه    دانندینم  ایدن

 د؟ یخود هست تیاهم   ... در حال استشمام کردن گ 

 ی محدود کننده درباره زندگ   یباورها   -  4

" به  ی"عاد  یزندگ  کی   نکه یمحدود کننده را در مورد ا  یاز باورها   یار ی ما بس  ت، یدر نها
بودن،   ریدیا    زود  یلیباورها حول محور زمان، خ  نیا  شتری . ب میکنیم   جادی ، ارسدیمنظر  

 . چرخندیمبودن  یلیتخیا   یو واقع

 رفته فرصت از دست  
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"کس   ینوع  نیا که  را    یباور محدودکننده است  آن   / داده است  انجام  را  کار  آن  قبالً 
از   یما حت  شودیم باعث    و امتحان کرده است / گفته است / آنجا بوده است"   قبل 

 . میآن را رها کن آن کار، شروع

بسازند   خواستندیمچیزی را که آنها    قبالً   یکس"دارند که    تی شکا  مقلد   نانیکارآفر ▪
است  را آ"ساخته  اما  ا  حال تابه  ای.  کرده  تیواقع  نیبه  شخص   اگر  که   دیافکر 
 کسب   مانند آن  دی است که با  یدر واقع مدرک  ،آوردهپول در    یز یقبالً از چ  یگر ید
 د؟ ی و با آنها رقابت کن  دیکن یکار راه انداز  و 

. کند یم  تأسفنوشته شده است ابراز    قبالً آنها    ده یکه ا  نیمشتاق از ا   سینورمان ▪
 ! سیبنو ش رابهتر  تو جهنمبه 

از ا  40یک زن   ▪ کسی با آنها   قبالً   شیهاسالهمه هم سن و    نکهی ساله مطلقه 
 ناراحت است.  ازدواج کرده،

 ان ینمانده است. مشتر  یما باق  یبرا   یکاف   اندازهبهباور وجود دارد که    نیا  نهایهمه ا  ریز
 وجود ندارد.  ی عشق کاف  ، ی زمان کاف   ،ی پول کاف   ،یکاف یهادهیا  ،یکاف 

من و شما و هر    یبرا  یادیز  یاست. فضا   ی بزرگ  یجا  ای دن  که  البته  و   مزخرف است  نیا
 بزند وجود دارد. رجهیکه بخواهد در آن ش یگر یکس د

 زمان 

را م  یابهانه  نیترجی احتماالً  مردم  از  تغ   یکسان  ژهی و به  نم،ی بیکه  فکر  در  سبک   رییکه 
و    شتریب   یها خواندن کتاب  شتر،یورزش ب   ،یی غذا  میرژ   رییخود هستند، مانند تغ  یزندگ

 از زمان است:  یمیقد  تی شکا  نیا ره،یغ

 " گرفتار هستم. من وقت ندارم   ی ل ی "من خ

کس  ندیگویم  همهکه    دیدانیم اما شما   دارد  واقعاً   یاگر  دوست  را    ی برا   یراه،  شما 
  د، ی را انجام ده  یکار   دیخواهیم خواهد کرد؟ خوب، اگر واقعًا    دایگذراندن وقت با شما پ 

 . دیآن هم وقت بگذار یکرد که برا  دیخواه  دایپ یراه
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 اندازهبهاست: "من    نی ا  شنومیم که من    ی ز ی" چ!  : "وقت ندارمدیگویم  ی کس  یوقت
ز!  دهمینم  تی اهم  یکاف  تغ  ن یا  تیواقع  رای"  آن  اگر  که  اولو  رییاست  در  قرار    تیرا 
  ی برنامه خود را دوباره بر اساس آن سازمانده   ای  و   دی کنیم  عوضبرنامه خود را    د،یده

 . دی کنیم

  ی زمان"  م یخواهینم  که  وقتی  م، یدهیقرار م  تیکه ما واقعًا در اولو  یز یو اغلب اوقات، چ
 است.   ماندن خود ما "منیا "راحت و   " در نظر بگیریم برای انجام یک کار خاص را

 ی رون یب   یهاتیپشت هو  ،میشویم گرفتار  کوچک امن خود    یهانیروتو    هاما در روال
  ی کوچک  یها یپرتو وقت خود را صرف حواس  میشویپنهان م   می اکرده  جاد ی که ا  ی امن
 تکان ندهند.   ادی را ز مانیزندگ قیکه قا میکنیم

 وجود ندارد 

محدود کننده به آنچه در واقع وجود دارد و آنچه وجود    یباورها   نیرتریناپذتزلزل  دیشا
  رممکن یغ  زهایچ  برخی  که  میباور کن  میریگیم   میاوقات ما تصم  یندارد مربوط باشد. گاه

به    دنی رس  یبرا   نخوردن  و شکست  کردن  از تالش   یر ی جلوگ  ی برا  ی راه  عنوانبههستند،  
 آنها.

ظاهری و   ،حالت  نیحالت زودگذر است و در بدتر  نیدو نفر در بهتر  نی"عشق ب ▪
 " م؟یبه دنبال آن باش  ی، پس چرا حت شودیم  ساختگی

 جادی کنترل ما ا  یاست که توسط جامعه برا   یآرمان ساختگ   کی فقط    تی "موفق ▪
 " م؟یانجام ده یشده است، پس چرا کار 

 دی خواهند کرد، پس چرا با  اذیتشما را    شهیخودخواه هستند و هم   ها انسان" ▪
 "د؟یشو کینزد یبه کس

 ، است  بازتررنگینو    ترمکارانهاز همه    مورد در میان موارد دیگری که ذکر کردیم  کی  نیا
که نابغه    میکنیم. ما فکر  میخریم  ترراحتخیلی    مزخرفات خود را  شهیهم  باً ی ما تقر  رایز

هستند   یواقع  جدا  زهایچ  نیکه ا  می. ما معتقدگران یسر و گردن باالتر از د  یک  م،یهست
 . دچار توهم هستند وضوحبهجامعه  هیبق کهدرحالی
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 م ی محدودکننده خود غلبه کن   ی چگونه بر باورها  -  5

شما    یباورها  صیتشخ حت  یکاف   اندازهبهمحدودکننده  آنها  بر  غلبه  است.   ی سخت 
کمک به شما    یچند مرحله ساده برا  نجایانجامش داد. در ا  توانیماست. اما    ترسخت

 شروع آورده شده است.  یبرا

 : محدودکننده  ی باورهامراحل غلبه بر 

 چه؟"   فکر کنم : "اگر من اشتباه  د یاز خود بپرس   -  1

که ممکن است درست    میریدر نظر بگ  نکهیا محضبهمحدود کننده    یباورها  ،طورکلیبه
  د؟ یقرار مالقات بگذار  دیتوانینمقدتان    خاطربه.  دهندیمنباشند، قدرت خود را از دست  

 د ی اگر اشتباه کن  د؟یریبگ   عیخود ترف   تیجنس  لیبه دل  دیتوانینمچه؟    دیاگر اشتباه کن
 چه؟ 

بپذ  ییتوانا  نیا  ،یذهن  نیتمر  کی   عنوانبه ز  یباورها  ی سادگبهکه    دیریرا  را   ر یخود 
  یی ایتا دن  د ی. خود را به چالش بکش دیاب یب  ی برای آنها ن ی گزیو احتماالت جا  د یسوال ببر

در   یز یچه چ  ست؟یچ   هیشب  دنیا  که در آن فرض شما نادرست است. آن  دی را تصور کن
 ؟ افتدیم آن اتفاق  

 ؟"کند ی م خدمت    کمک و   باور چگونه به من   ن ی "ا  د، ی از خود بپرس  -   2

  ن ی ا  قتیاما حق  م،یمحدودکننده خود تصور کن  یباورها  یخود را قربان  میما دوست دار
معتقد    لی . فکنند یم به ما خدمت    نوعیبه  رایز  ،ایمپذیرفتهباورها را    نیاست که ما ا
زمان به او خدمت    کیباور در    نیا  رای، زجدا کندخود را از حصار    تواندیاست که نم 

 . ، کاسته استشده یمکه بر او وارد  ی از فشار  و  استکرده 

 ی برا   :میهست  بندیپا  خود  محدود کننده  یبه باورها   یک دلیل اصلیما به    ،طورکلیبه
 محافظت از خود در برابر مبارزه و شکست. 

باورها   ن، یهمچن به  اغلب  پا  ی ما  باعث   نیا  رای ز  م،یهست  بندیمحدودکننده  باورها 
  نکه یا  ای  ببینیم  مقدس و بری از خطاخود را    م،یداشته باش  یاژهیکه احساس و  شوندیم
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و  توجه  نژهیمستحق  تغ  مشغل  توانمینمکه من    ستی . منصفانه  ز  رییرا  من   رایدهم، 
 من!  فی! حدی به من نگاه کن -هستم  ریپ یلیخ

که باور    د یبه ما خدمت کنند، بفهم   یکه به نحو  مانندیم  یباق  ی باورها فقط در صورت
واقعًا ارزشش را    این خدمت  ای که آ  دیو از خود بپرس  کند یمشما چگونه به شما خدمت  

 نه.  ایدارد 

 د یکن   جاد ی ا  ن ی گز یجا   یباورها  -   3

 است.  تیاکنون زمان خالق

 ی فرد معمول  کی  دی. مطمئنًا، شا دیکه در آنها ممکن است اشتباه کن  دی ابیرا ب  ییهاراه
قرار مالقات    یفرد معمول  کیبا    د یکنینم  یبا قد شما نشود، اما شما سع  یجذب فرد 

شخص خاص    کیو    دیقرار مالقات بگذار  یبا شخص خاص  دیکنیم   یبلکه سع  د،یبگذار
 . افت یجذاب خواهد   دیکه هست همان گونهشما را 

  د، ی باش  ترمسن  کنندیمرا شروع    یدیکه شغل جد  یاز افراد  یار یشما از بس  دیمطمئنًا، شا 
  تان، از ذهن خود  ری غ   چیزهیچ  د؟ یموفق باش  دیتوانینم که هنوز    د ی گویم  یاما چه کس

 . کندینمشما را متوقف 

  د ی دهیکه شما انجام م  ی. نه، کار ستیساده ن  دیگر  باور  کیاست که انتخاب    یهیبد
  ی باال( و باورها   2و    1)مرحله    دیسوال ببر  ریخود را ز  یباورها   کنیداست که عادت    نیا

. فرض  کند یمکمک    به شما   موارد  نیاوقات نوشتن ا  ی گاه  ی. حتدیرا امتحان کن  دیجد
 . د یابیب ،آن فرض  یبرا  یاحتمال نیگزیجا 5تا  4و سپس  دیسی خود را بنو

  د، یمحدود کننده را در خود دار  یاز باورها   یبرخ   تنهانه  دینی که بب  کندیمشما را وادار    نیا
که در هر لحظه به    دیکن یم . شما انتخاب  دی دار  برای جایگزینی آنها  زین  ییهانهی گزبلکه  
 . دیاگر متوجه آن نباش  یحت د،یاعتقاد داشته باش  یز یچه چ

باورها   نیبا تمر   ی برا  دی جد  یهادهیامحدود کننده خود و تصور    یمکرر در توجه به 
محدود کننده خود   یکه بر اساس باورها  یکوچک  میآنها، متوجه هزاران تصم ینیگزیجا
شد که همان    دیشد. متوجه خواه  دیخواه  د،یمتوجه شو  یحت  نکهی بدون ا  ،د یریگیم
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 ییهاهمان،  دارندیبازم   دیشغل جد  یجستجو  زکه شما را ا  یاکنندهمحدود    یباورها 
 ی لباس  دنی پوش  ای  دی بخور  دیخواهیمکه واقعًا    ی چ یهستند که شما را از سفارش ساندو 

  نوعی بهها  ز یچ   این  که چگونه همه  د ید  دی و خواه  دارندبازمی  دی بپوش   دیخواهیمکه  
 هستند. مسخره 

  داشت   دی خواه  دیباور کن  دیخواهیمبر آنچه    یشتر ی و در آن زمان است که کنترل ب
 . (منبع )

 ر ی خ  ا یممکن است درست باشند    د ینی تا بب   د یکن   ش ی را آزما   ن ی گز یجا   یباورها   -  4

نها ا  نیا  یی گام  با  که  کن  یا گونهبه  نیگزیجا  یباورها  ن یاست  گو  میرفتار    یی که 
"کار   ا یکه آ  د ینی و بب  دی آنها را امتحان کن   دیهستند. اکنون با  شیآزما  ک یدر    ییهاهیفرض

 .یا نه "کنندیم

به    دیماده جد  کی. افزودن  دیبا آن رفتار کن  دیجد  نیشلوار ج  کیمثل امتحان کردن  
 .  یتست رانندگ یبرا  دی جد ینیگرفتن ماش  ، دستور غذا

 ی واقع   یایدر دن  نی گزیجا  یباورها  نیا  ای که آ  بفهمیمواقعًا    مینباش   لیکه ما  یتا زمان
  ی ز ی درست است و چه چ  یز یکه چه چ   می مطمئن باش  میتوانینم  ر،یخ  ای  شوندیماجرا  

شد که واقعًا در مورد آنچه در ابتدا به آن اعتقاد    میاوقات، متوجه خواه  شتری بو    ستین
که ممکن    میریدارد تا در نظر بگ  ازین  یخودآگاه  کمی  . صرفًا بهایمکردهاشتباه    میداشت

باش کرده  اشتباه  ا  میاست  باش  نیو شهامت  دن   می را داشته  به  واقعی ایکه  و    میبرو   ی 
 .ایمکردهاشتباه  مینیبب

  چه . ما توسط ادراکات خود  میدشمن خود باش   نیبدتر  میتوانیم جهات، ما    یار یاز بس
 .میانادرست محدود شده چه درست و 

بکش  چالش  به  را  خود  کن  دیجد  ی ها دهیا.  د یدرک  تست  در  دی را  هرگز  توسعه . شما 
 هست. بیشتر رشد یجا برا شهی. همدیشوینم کامل  شخصی خود

 . شودیم رشد خودکه مانع از وقوع  دیستین یکه شما تنها کس دیمطمئن شوفقط 
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 markmanson.net 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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