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 اولفصل 

 تان مسلط شویدبر خود عاطفی

 

 قانون غیرمنطقی بودن 

شما ممکن است بخواهید بر همه چیز کنترل داشته باشید. ممکن است با خود بگوید زمان آن رسیده تا یک  

کنید. سپس  ریزی می ایجاد کنید، به اهدافتان برسید و چیزهای جدید را امتحان کنید. بنابراین، برنامهتغییر 

دهند. مثال، فرض کنید الگویی از عادات  الشعاع قرار میعواطف شما تمام وجودتان را فرا گرفته و شما را تحت

توانید تغییری ایجاد کنید  لبه کنید؟ چطور میتوانید بر اینها غهای بد در وجودتان دارید. چگونه می و اندیشه

اید را انجام دهید؟  ریزی کردهتوانید کارهایی که برایشان برنامهگوید احتماالً نمیتان میوقتی خود درونی

تان اجازه دهید تا همه چیز را تحت کنترل خود بگیرد. یاد بگیرید چگونه  اکنون زمان آن رسیده به منطق

 مورد هرچیزی به خوبی فکر کنید. منطقی باشید و در 

 

 )Athena(1ی آتنا  الهه

و تصمیمات شما را تحت تاثیر   اولین چیزی که باید یاد بگیرید این است: به عواطفی که پیوسته برخی افکار

قرار دهند نگاهی بیاندازید. یاد بگیرید از خودتان بپرسید: چرا رنجش و خشم دارم؟ این نیاز مداوم به توجه از  

دارند، شما بجای واکنش  شان را از شما بر می گیرد؟ تحت این بررسی دقیق، افکار شما تسلط جا سرچشمه میک

های بیرونی، باید برای خودتان تصور و تجسم کنید. عواطف، مغز را محدود  نشان دادن به دیگران و محرک

کنند.  ستقیم ما به توجه را راضی می شوند تنها بر افکار و عقایدی تمرکز کنیم که تمایل مکنند، باعث میمی

 
 م.  د.یدن نام  ینچن ین بود و نام آتن را به افتخار او ا آتن و نگهبان شهر  یدست یعخرد، جنگ، صنا  ، الههیونانی یراساط در 1
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-حلها و راهتوانید انتخابدهند. حاال، با یک ذهن و خیال راحت، می ی معکوس میعقایدی که معموالً نتیجه

رو داشته باشید. شما قبل از ارزیابی مجدد استراتژیها و اینکه بخواهید اقدامی کنید، باید  های بسیاری را پیش

های  حلها و راهتر باشد. آرام باشید، اینگونه جوابتر و واضحسنجی باید واضحدرون حسابی فکر کنید. این 

 کند.کس حتی فکرش را هم نمیای را خواهید دید که هیچخالقانه

 

 ی اول: تعصبات خودتان را بشناسید مرحله

دهند. و احساسی تاثیر قرار میهای فکری ما را تحت فرایندها و انتخاب دائما ؛زیر سطح بیرونیِ ادراک، افکار

های ما اغلب  باشد. اندیشهاجتناب از درد می با  تر است، تمایل به لذت بردن، همراه  که در انسان از همه معمول 

هایی که برایمان  ها و ایدهاند؛ ما حتی از بکار بردن اندیشهناپذیری حول این تمایل تکامل یافتهبه شکل اجتناب

 نشینیم.شویم و عقب می هستند، منصرف می دردناک و ناخوشایند 

 

 کننده دوری کنید ی دوم: از عوامل تحریکمرحله

  گیرند. با این حال، عواطفِ های ما نشأت میتر، پیوسته بر استداللِ ما تاثیر گذاشته و از انگیزهعواطفِ ضعیف

انفجاری دارند و معموالً توسط  رسند که حالت  ی اوجی میقدرتمند ما در لحظات خاصی پدیدار شده، به نقطه 

هایی که موی دماغ ما شده و یا کفر ما را در  شوند. برای مثال، فرد یا موقعیتیک عامل خارجی تحریک می

 شود.آورند را در نظر بگیرید. در این شرایط، میزان تحریک باالتر است و توجه ما کامالً معطوف آنها میمی

 

 ط به بیدارسازیِ خودِ منطقی های مربوی سوم: استراتژیمرحله
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. اول و مهمتر از همه، وجود  ی هستامیدوار به خاطر دو عامل هنوز جای های غیرمنطقی ما، رغم تمایلعلی

هایی  افراد منطقی در سراسر تاریخ و فرهنگ ِبشریت است، کسانی که پیشرفت را ممکن ساختند. آنها ایدهآل

ی ما در برخی مراحل  . دومین عامل این است که تقریباً همه خواهیم بدان برسیمی ما میهستند که همه 

ایم. رویکرد منطقی و عقالنی اغلب با چیزی همراه  کرده  باالیی از عقالنیت و منطقی بودن را تجربه  زندگی، حِد

ی  ای برای  انجام داریم که ضرب االجلپروژهد نامیم. مثال، فرض کنیمی  "ذهنیتِ فردِ سازنده"است که آن را 

 برایش تعیین شده است.  

 


