
احساسات و فرا احساسات و 
 ما یآنها بر زندگ ریتاث

 

 

 

  



 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 ما   زندگی بر    آنها   و تاثیر   ات و فرا احساس   ات احساس 
 مقدمه 

 ستین  نی ا  فقط درباره  ی د. زندگنوجود دار  در درون ما  اتاحساسفرا  احساسات و سپس  
باشید  یز ی انگ شگفتاحساس    شه ی که هم درک احساسات    زندگی شامل  بلکه  ،داشته 

 خوب و بد است. 

اضطراب    ای  تیعصبان  ،یکه احساس ناراحت  تیواقع  ن یا  یکنیمکه فکر    دانمیم  ن،یبب
که چون کسی به شما    دی کنیممهم است. احتماال  فکر    هم  واقعا  و    مهم است  ،یکنیم

. احساسات  ستین  طورنیا. اما  دهدیمبودن دست  نمهم    احساسشما  به  ،  توهین کرده
  ، میسازیم آنها    رامونیپ  در  که ما  یی. معناافتدیم  تفاقهستند که ا   ییزهایچ  ن یهمفقط  

 . شودیمحاصل بعدا    ،است  تی اهمیب ایمهم  میریگ یم میآنچه که تصم

 وجود دارد:    ی در زندگ   ی انجام هر کار   یبرا   ل ی دو دل 

 کندیمدر شما ایجاد  یاحساس خوب انجام آن که لیدل نی الف( به ا

 درست است  و خوب  دی است که شما معتقد  یز یچ کار، که آن  لیدل  نیب( به ا

همچنین   دارد و   یاحساس خوب  انجام کاری.  شوندیمهمسو    لیدو دل  نیاوقات ا  یگاه
 است.   العادهفوق  واقعا   نی انجام شود و ا دی کار درست است که با یک

ا  اغلب،  ن  مؤلفهدو    نیاما  هماهنگ  هم  کاری  .  ستندیبا  ما  بد  احساسانجام  به  ی 
ب  5خوب است )ساعت  و    اما درست،  دهد یم از خواب  و به باشگاه    دیشو  داریصبح 

اما کار بدخوبی دارد   احساس  اریبس  یز یچ  ای(،  د یبرو  هر   با  یقر است )ت  یاشتباهیا    ، 
 باشد(.  مسائل جنسیکه مربوط به  یز یچ

 سپس   ،د یکنیمرا احساس    چیزیعمل کردن بر اساس احساساتمان آسان است. شما  
احساس آرامش    کیخارش است.    کی. مثل خاراندن  دی آن انجام ده  کاری در راستای

است.    ع یسر  تیرضا  کی  نی. ادیآیموجود    به  همراه با آن  ،حس آزار دیدن  و توقف
 . رودیم نی که به وجود آمد از ب یبه همان سرعت  تیرضا ن یا چند ثانیهاما پس 
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  نکه یا  تشخیص،  مثال عنوانبهدرست است دشوار است.  و    اقدام بر اساس آنچه خوب
چ همو    خوب  ی ز یچه  است  ن  شهی درست  مورد ستیروشن  در  ما  اغلب   .

سطح    یها زهیانگ  با  ای  میباش  بل استاندارد( رفتاری دوگانه )د  دی با  مانیهایر یگجهینت
 . میخود مبارزه کن پایین

 ی طوالن   اریاثرات مثبت بس  م،یدهیدرست است انجام مو    آنچه را که خوب  یاما وقت
. در مورد آن  میکنیم آن احساس غرور    یادآور ی از    ،بعد  هاسال.  گذارندیم  ی باقمدتی  

 . میدهیم  یا بامزهکوچک و  زیو به خودمان جوا  مییگو یمبه دوستان و خانواده خود 

ا کارها  نینکته  انجام  او    خوب  یاست:  باعث  به   شودیم عزت نفس    جادیدرست  و 
 . بخشدیمما معنا  یزندگ

 شما   گر له ی ح مغز  

و    آنچه را که خوب  شه یو هم   میریبگ   دهی فقط احساسات خود را ناد  دیما با  نیبنابرا
 درست است؟ ساده است. م،یدرست است انجام ده

 ست ین  یمعن   نیلزوما  به ا  نیساده است. اما ا  ،یزندگ  یزهایاز چ  یار یخوب، مانند بس
 که آسان است. 

. عدم  شودتعارض    دچارخود    یر یگ  میاست که مغز دوست ندارد در تصم  ن یمشکل ا
  ک یحرکات آکروبات   ،یناراحت   هرگونهاز    یر یجلوگ  یابهام را دوست ندارد و برا  ای   نانی اطم
 . دهد یمانجام  یذهن

برا" ما  مورد عالقه مغز  ا  یراه  ا  نیانجام  که هم  نیکار  را خود    میکن  یسع  شهیاست 
درست  و    است که خوب   یز یدارد همان چ  یکه احساس خوب  یز ی که هر چ  می متقاعد کن 

 " است.

روز   ،ی: "هدیگویم. اما مغز شما  دیرا بخور  یآن بستن  دیکه نبا  د یدانیم  با این اوصاف
حق با شماست!    ،ی"ه   دییگویم هم  ." و شما  کشدینمتو را    بستنی  ی کم  ،یداشت  یسخت

تبدیل به یک کار درست و خوب دارد، ناگهان    یکه احساس خوب  ی ز یچ  "!  متشکرم، مغز
 . شودیم
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  ی ها آدم  نیبر خالف ا" :  دیگویاما مغزتان م  د،یدر امتحانتان تقلب کن  دیکه نبا  د یدانیم
م  شما،  کالستان لوس   دانشگاه    خرج  تا  د ی کنیکار  در  را  کنیدخودتان  شما  تامین   .
کم  یهرازگاه پاسخ  بی ترتنیابهو    "دیهست  ت یتقو  یمستحق    تان یکالسهم  یهابه 
است   یز یهمان چ  دهدیبه شما م  یآنچه که حس خوب  بازهم  د،ی کنیم  یاجمال  ینگاه
 . درست و خوب استکه 

که    ی ز یکه چ  دیاگر خودتان را متقاعد کن   ، دی کارها را انجام ده  ن یا  ی اگر به اندازه کاف 
است    یحس خوب آنچه خوب  با  به    کسانیدارد  واقع شروع  در  یکی  است مغز شما 
 ی دو خواهد کرد. مغز شما شروع به فکر کردن خواهد کرد که هدف اصل   نی ا  دانستن

 . دیداشته باش یاحساس واقعا  عال یک استاست که تا آنجا که ممکن   نیا یزندگ

  د ی باور کن  تاکرد    دیدادن خود خواه  بیشروع به فر  فتد،یاتفاق ب  نیا  نکهیا  محضبهو  
 ب ... اتفاق افتاد، خو نیکه ا  یزمانو  احساسات شما واقعا  مهم هستند

.  د ی لحظه به آن فکر کن  کی، فقط  کندیمهدایت    یاالن شما را به راه اشتباه  نیاگر هم
همین مراحل را    ادی ز  احتمال بهخراب شده است،    تا کنون  شما   ی که در زندگ  ی ز یهر چ

 احساسی   ی لیخ  شما.  ایدبوده  بندیاز حد به احساسات خود پا  شی شما ب   رایز  ،طی کرده
 . دی پنداشتیمو خود را مرکز جهان  بودید یازخودراض ، از حد  شیب   ای ایدبوده

مرکز    که شما  د یفکر کن  شوندیم آنها باعث  .  کار دارند  نیانجام ا  یبرا  یاحساسات راه
 . نیست و شما مرکز جهان نیستید طورنیااما . دیجهان هست 

 یاند که در کودکبزرگ شده  ینیبا والد  رایمتن متنفرند ز  نیا  خواندناز جوانان از    یار یبس
 کردند یم  ی و سع  کردندیو از آن احساسات محافظت م  دندیپرستیاحساسات آنها را م

آنجا ا  ی نیریکه الزم است ش  ییتا  که  تا مطمئن شوند  بخرند  آموزش شنا  و   نیذرت 
 . تحت محافظت هستند ،احساسات خوب و مبهم

وابسته    زیکه آنها ن  دادند یمانجام    لیدل  نی کار را به ا  نیاحتماال  ا  نیوالد  نیمتأسفانه، ا 
 یکودک، حت  کی  و دلخوری  درد  یقادر به تحمل تماشا   رایبه احساسات خود بودند، ز

 لحظه، نبودند.  کی یبرا
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از    یاشدهکنترل    میزانبه    یو عاطف  یرشد شناخت  یکه کودکان برا   نبودندآنها متوجه  
آماده    تی موفق   یاست که ما را برا  یز یتجربه شکست در واقع چ  یا  دارند  ازین   ماتینامال

 . کند یم

 . د یآیمبه وجود شما بر اساس احساسات   یزندگ یمشکل در سازمانده نیا

 احساسات:   ی های ژگ ی و 

 هستند  محور  خود   مستقل و  احساسات شما 

به شما    توانندینم. احساسات شما  شوندیم آنها به طور کامل و تنها توسط شما تجربه  
چ  دیبگو شما    ایمادر    ی برا   یز یچه  همسا  ا یشغل  بهتر  هیسگ  آنها   نیشما  است. 
که آنها    یکار بهتر است. تنها    ستیز  طیمح  یبرا   یز ی چه چ  ندیبه شما بگو   توانندینم
  ...   است  نیشما بهتر  یبرا   یز یچه چ   ندیاست که به شما بگو  نیانجام دهند ا   توانندیم

 موضوع قابل بحث است.  ن یا یو حت

 هستند   ی احساسات شما موقت 

 د ن یبه شما بگو  توانندینماحساسات شما  .  ندی آیموجود  به    شانآنها فقط در لحظه ظهور
آنها    یبرا   یز ی چه چ  دیگر  سال  20  ا یسال    کی   ایهفته    کیکه در   شما خوب است. 

  ی ز ی چه چ  ایبود    نی شما بهتر  ی برا  ی ز یچه چ  یدر دوران کودک  ندیبه شما بگو  توانندینم
است که به   نیانجام دهند ا  توانندیم  نهاکه آ   ی. تنها کار دیخواندیمدر مدرسه    د یرا با

قابل    نیز  موضوع  نی ا  یو حت  ...   است  نی شما بهتر  ی برا  یز یاکنون چه چ  ند یشما بگو
 بحث است.

 هستند احساسات شما نادرست  

حرف   یککه آنها    ایدشنیده  دیو فکر کن  دیاز دوستانتان صحبت کن  یکیشده با    حالتابه
که    شودیم و بعد معلوم    دیکنیم  یو شروع به ناراحت  اندزده  درباره شما  بد وحشتناک را

نگفته است را  و وحشتناک  بد  اصال  آن حرف  اشتباه   و   دوست شما  را  آن  شما فقط 
 ؟ ایدشنیده
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شما را    خواهد یم  د یکردیکه فکر م  یز یدنبال کردن چ   یشده که واقعا  برا   حالتابه  ای
  نها یکه همه ا  دیااما بعدا  متوجه شده  د،یشده باش   زدهجانیکند، ه  دیگریبه آدم    لیتبد

و بسبوده  ینفسان  خواسته  کیفقط   افراد   ی ار ی،  اهم  یاز  آنها  به  راه  در طول    ت ی که 
 ؟ ایدکرده یعصبان را  دیدادیم

 مشکل است.  کی نی او  است قت ی حق یک در کل ییجورها کیاحساسات  

 خود سخت است   احساسات چرا غلبه بر  

. در ستین  دیجد  ای  زیانگشگفتواقعا     میگویم که من    چیزهایی  از آن  کی  چی اکنون، ه
خود   زینفرت انگ  یها زهیانگاز احساسات و    یبر برخ  ایدکرده   یواقع، احتماال  قبال  سع

 . دیانشدهو موفق به انجام آن  دی غلبه کن

ا وقت  ن یمشکل  که  برا  یاست  تالش  به  خود    یشروع  احساسات    ، دی کنیمکنترل 
 ها یلعنتاست.    هرز  یهاعلفبردن    نیاز ب  ی. مثل تالش براشوندیماحساسات چند برابر  

 . شوندیمظاهر  جاهمهدر  شهیهم

 ، میشوینم   اتاحساس  دچار  خود  اتیاست که ما فقط نسبت به تجرب  لیدل  ن یبه ا  نیا
ن خود  احساسات  مورد  در  تجربه  احساس  زیبلکه  را  امیکنیم ی  اسم  من  "فرا  را    نها ی. 

 . کندیمرا خراب  زیهمه چ با  یتقر  فرا احساس  و  گذارمیم   احساس"

 احساس وجود دارد:  فرا چهار نوع  

 از خود( یزار یاحساس بد در مورد احساس بد )ب  .1
 گناه( حس بد در مورد احساس خوب )  احساس .2
 ( حق پنداریخوب در مورد احساس بد )خود  احساس .3
 ( یفتگیخوب در مورد احساس خوب )خودش احساس .4

 د ی احساسات خود آشنا شو فرا  با  

 ( یزار ی احساس بد در مورد احساس بد )از خود ب

 از حد از خود ش یانتقاد ب ▪
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  و عصبی  رفتار مضطرب ▪
 سرکوب احساسات  ▪
 بودن  مؤدبیا تظاهر بیش از حد به   یادب تقلب و نزاکت   زیاد بهتکلف  ▪
 شما اشتباه است   در مورد یز یکه چ اینکهاحساس  ▪

 گناه( حس احساس بد در مورد احساس خوب ) 

 د یستین یشاد قیال  نکهیاحساس گناه مزمن و احساس ا ▪
 گران یمداوم خود با د سهیمقا ▪
 باشد  ی عال زیاگر همه چ یاشتباه باشد، حت  دیبا یز یکه چ اینکهاحساس  ▪
 ی رضرور ی غ ینگر یمنفانتقاد و  ▪

 ( پنداری احساس خوب در مورد احساس بد )خود حق  

 یخشم اخالق  ▪
 گران ی نسبت به د و مدارا  اغماض ▪
 آن را ندارند گرانیکه د دیهست  یز یچ قیکه ال  دیکنیم احساس  ▪
 شدن مداوم  یو قربان یاحساس ناتوان یجستجو ▪

 ( یفتگ ی احساس خوب در مورد احساس خوب )خودش

 خودستایی ▪
مثبت   یانیادراک هذ   ک ی  دست باال گرفتن و از حد    شیبه طور مزمن خود را ب ▪

 از خود 
 طرد شدن  ایشکست  پذیرشدر  یناتوان ▪
  یناراحت اب ییارویرو  عدم جلوگیری و ▪
 به فکر خود بودن  شهیهم یحالت دائم  ▪

احساس ب  ییهاداستاناز    ی بخش  فرا  که  احساساتمان   رایاست  درباره  خودمان 
باعث  مییگویم آنها  توج  شوندیم.  را  خود  برامیکن  ه ی حسادت  را  ما  آنها  مغرور    ی . 

 .  کنند یم قیتشو بودنمان
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  در مورد نحوه  آنها  هستند.  ،است  هیقابل توج  ریغ  یاآنچه موجه    یمعنا   دربارهآنها اساسا   
 . میواکنش نشان ده یاز نظر احساس یا نباید دی خود ما هستند که چگونه با رفتنیپذ

 . دهندینمپاسخ  و  شوندینم مربوط  دهای اما احساسات به با

 د ی خواهستایی  خود  د،ینسبت به احساس خوب داشته باش  یاحساس خوب  شه یاگر هم
و همیشه از آنها   نمود  دیخود احساس حق و حقوق خواه  انیکرد و نسبت به اطراف

بود  طلبکار باعث شود احساس بدخواهید  اگر احساس خوب  به خودتان    ی .  نسبت 
احساس   و شد    دیاز گناه و شرم خواه   یا تودهبه    لیصورت تبد  نیدر ا  د،ی داشته باش

ال  دی کنیم آوردی    د،یستین  یز یچ  چیه  قیکه  دست   زیچچیهو    دیانداشتههیچ 
 . د یندارخود جهان اطراف   ایارائه به مردم  یبرا  یارزشمند

باشد: احساس خوب   نیترجیرا  هم  یا ندهی فزا  شکلبه    که  احساس  فرا  نیبدتر  دی اما شا
. برندیملذت    ی، از خشم خاصهستند   گونهنیاکه    ی. افراد است  در مورد احساس بد

برتر  رنج خود احساس   ی ی ایدر دن  ینوعبه  کنندیمو تصور    کنندیم  یاخالق  یآنها در 
از افراد    نی. امدام در حال شهید شدن هستند   رحمانهیب   روان یپ  نی ب خودبزرگ دسته 

راشیگرا خود  همیشه  که  هستند  که    یکسان  و  دانندیمشرایط    یقربان  ی  هستند 
 نسبت  کنند و   ییمای راهپ  خواهندی، مکنندلعنت    افراد  یبه زندگ  نترنتیدر ا  خواهندیم

  ن یبهتر  دهی چ ی سخت و پ  ییایکه صرفا  در دن  یافراد مشهور   ایتاجران    استمداران،یبه س
 . بدگویی کرده و فحش دهند دهند،یکار را انجام م

 احساسات  کنترل  نه   ، یکنترل معن 

 :میساده برگرد  قت ی حق کی به   دیبا موارد نیبازکردن ا یبرا

 " ندارند.  یی احساسات لزوما  معنا  "

 داشته باشند.   یمعن  ،دی دهیمهستند که شما به آنها اجازه    یز یهر چ  یآنها صرفا  به معنا 

امروز   باعث شدهمختلف وجود داشته باشد که    لیهشت دل  دیشا   . نمیامروز غمگ   دیشا
  رم ی بگ  میتصم  دیاز آنها نه. اما من با  یاز آنها مهم باشند و برخ  یبرخ  دیباشم. شا  نیغمگ 
من    تی در مورد شخص  یز یچ  لیدال  نیا   ایآ  نکهیا  - چقدر مهم هستند    لیدال  نیکه ا
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آنها نیست و من  نکهیا  ای  کنندیم  انیب روزها   از  یکیفقط    دلیل خاصی پشت    ی آن 
 . گذارمیمرا پشت سر  خود زیانگغم

جدا کردن معنا    ییاست: توانا  رفتهازدست  یخطرناک  به طوراست که امروزه    یمهارت  نیا
  د، یکنیرا احساس م  یز یکه چ  لیدل  نیفقط به ا  نکهیدر مورد ا  یر یگمیاز احساس، تصم

 است.  یک چیزهمان   شما  یزندگ کل  که ستیمعنا ن نیبه ا

داشته    یاحساس بد   شوندیمخوب باعث    یزهایاوقات چ  یگاه  .لعنت به احساسات
گاه دی باش باعث    ی.  بد  اتفاقات  خوب  شودیماوقات  باش   یاحساس  ادیداشته    ن ی . 
از احساس خوب در   ی. گاه دهدینم  رییبد بودن آنها را تغیا    خوب  ،تی واقع اوقات، 
خوب   زیچ  کیدر مورد    بدداشت و از احساس    دیخواه  یبد احساس بد  زیچ  کیمورد  

 . تداش  دی خواه یاحساس خوب

. احساسات مهم دیر یبگ  دهیاحساسات خود را ناد  دی که شما با  ستیبدان معنا ن  نیا
که آنها مهم   میکنیم . ما فکر  ستندیمهم ن  میکنیمکه ما فکر    یلیهستند. اما آنها به دال 

.  ندیگویم در مورد ما، در مورد جهان و در مورد رابطه ما با آن    ی ز یآنها چ  را یهستند ز
به احساسات وابسته    یی معنا  چی . هدهندینم توضیح  را    نهای از ا  کدامچیهاحساسات  اما  
 ک یبه    ی. گاهدی نیبیم صدمه    و درستکاری"  یخوب"  لیاوقات شما به دل  ی. گاهستین
 . جداست لشیدل  و  است یخنث  ،بیخود آس نفس  .بدون دلیلاصال   یبد و گاه لیدل

فراموش   ا یرا    تیواقع  ن یاز ما ا  ی ار یبسو    د یریبگ  میتصم  د یاست که شما با  نینکته ا
که دردمان    میریگیم   میتصم  که  هستیم  ما  این  . امام یانشدههرگز متوجه    ای  میاکرده

را    یز یچه چ  مانیهاتی موفق  می ریگیم  میکه تصم  طورهماندارد. درست    یی چه معنا
 . کنندیمآشکار 

 منبع: 

markmanson.net  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار
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 مشایی  الدین غیاث
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