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 .مسئولیت زندگی را با چشمان کامالً باز بپذیرید

 

 نکات کلیدی:

 است. در ارتباط ضعیت اجتماعی و با  ،قلمرو •

 قرار دارند.اجتماعی پایین  یهاطبقه در  افرادی باال و  یهاطبقه  در   افرادی، هعجام هر در  •

 .غیرقابل کنترل و قرار دادن خودمان در موقعیت مطلوبمان را داریم ما قدرت غلبه بر شرایِط •

 . دارد  اونقش مهمی در تعیین موقعیت  ، یک فرد حالت فیزیکی  •

 

. این  دهند ی میاد به ما  راه و رسمشزندگی انسان و  هاییت واقع یدرباره زیادی  یهادرس  هاخرچنگ

قلمرو هستند و یک ساختار   وابسته به   به شدت  ی موجودات  -شوند ی منادیده گرفته    ی راحتبه  که    -   پوستانسخت

در کف اقیانوس زندگی    هاخرچنگ ست.  مشابه دنیا  کامالً  ، به طور کلیدارند که    منزلت واگذاری  برای    مشخص

با مشکل    نیز   هاآن   دنیا،  باقیمانند  . درست  نماید ی م   مشخصجایی که هرکدام فضا یا قلمروی خود را    ؛کنند ی م

  برسردو خرچنگ باید    به این معنا که  ،شودیم  1بقای اصلح  موقعیتمنجر به    مسئله. این  اند مواجه   کمبود منابع

وضعیت  وضعیت برنده و هم هم . شودی مو دیگری بازنده  ،برنده ی یک یتدرنهاو بجنگند  رو باهمتصاحب قلم

  ، . این تعادلکند ی مرا تعیین  آن خرچنگ  کیفیت زندگی ، در نتیجهمیزان و کیفیت منابع موجود و  ؛بازنده

 برای باقی موجودات نیز برقرار است.

  در یک سیستم دفاعی وجود دارد که    ،بجنگند   روقلم  یکتصاحب    خرچنگ بر سر  دو  استالزم    برای زمانی که

  ،گیرند ببه خود  فیزیکی خاص    حالتیک    توانند ی م هاآن ریزی شده است.  برنامهاز آنها  سیستم عصبی هرکدام  

 
1 survival-of-the-fittest 



همچنین   است.  یشانهاچنگک شامل باز کردن و باال بردن    اساساً  حالت. این  کند یم مخابره    ی رامادگی دفاعآ  که

ست  اشیمیایی    ی حمله کنند. این مایع حاوی موادبه حریف    ،انشانمایعی از زیر چشم  با پاشیدن  توانند ی م  آنها

 هاییژگی وبسته به . فرستد ی مبه دیگری  یکی  سالمت و حالتِ ، اندازه، جنسیت در مورد را  هایییگنالس که 

گیری در مورد  برای تصمیم اسپری کردن مایع،یا  هاچنگک ییه اولنمایش دو خرچنگ،  فیزیکی و روانی هر

  موارد  سایراعتماد به نفس و  ، نظر اندازه، مقاومتمدعیان از که  شرایطی اما در  ؛ستاسرنوشت هرکدام کافی 

یا حتی   بیند ی م آسیب ر عمرآخبازنده اغلب تا  ،نآ افتد که در  مام عیار به راه میت  یمبارزه یک   ؛باشند مشابه 

  و رسماً هاماده تمام بدست آوردن  ، خطر برابر  در . برنده به دریافت بهترین غذا، بهترین حمایت میردی م  ؛بدتر

و اغلب   داشتهدر دنیای انسانها نیز اهمیت  روقلم درست به همین صورت،. دهد ی مادامه  تمام چیزهای خوب

مالی، فکری،  ی  باال  یهاطبقه   ،که تنها درصد کمی از کل جمعیت؛ به طوری  کند یم وضعیت اجتماعی را تعیین  

 .اند کرده شغال اِ را  عاطفی، جسمی، روانی و غیره

 


