بٍ سًی کمال

وحًٌ بزخًرد با شًَز عصباوی
معزفی اجمالی دکتز کیُان ویا

ثشای آؿٌبیی ثیـشش ؿوب ثب دوشش ویْبى ًیب ؿشح هخشصشی اص ثیَگشافی ایـبى سا دس صیش هطبلؼِ فشهبییذ.
 .1هـبٍسُ خبًَادُ اص اهشیىب دس سؿشِ سفشبس دسهبًی
 .2وبسؿٌبع سادیَ ٍ سلَیضیَى ثب  1600ثشًبهِ وِ ووبوبى اداهِ داسد
 .3هـبٍسُ خبًَادُ ثب ػی ػبل ػبثمِ (هـبٍسُ لجل اص اصدٍاج ٍ
حل اخشالفبر صًبؿَیی)
ًَ .4یؼٌذُ ٍ هششجن  23وشبة دش فشٍؽ وِ ثؼضی اص آًْب  10سب
 20ثبس هجذدا چبح ؿذُ اًذ
ً .5بؿش وشبة ّبی خَد ٍ دیگشاى ثب  15ػبل ػبثمِ دس ًـش
ًَ .6یؼٌذُ همبالر خبًَادگی دس هجالر سٍصّبی صًذگی،
خبًَادُ ػجض ،فضیلز خبًَادُ ،جَاًبى اهشٍص ،دیبم ؿبدی ٍ
ؿبدوبهی ٍ هَفمیز ،طذؾ ،دًیبی صًبى ،رّي ثشسش ،ساُ صجح ٍ
سٍصًبهِ ّبی جبم جن ،ایشاى ،لذعّ ،وجؼشگی ثب ثیؾ اص  800همبلِ سحمیمی دس اهش خبًَادُ ٍ ٌّش ثْشش صیؼشي
 .7هذسع ٍ ػخٌشاى هجبهغ فشٌّگی ٍ داًـگبّی دس اهَس اصدٍاج داًـجَییًْ ،بد سّجشی ٍ سٍاثط دخشش ٍ دؼش
 .8سئیغ ّیئز هذیشُ هَػؼِ فشٌّگی دس ساُ ووبل وِ آهَصؽ خَد ؿٌبػی ٍ ساٌّوبی اصدٍاج ٍ سفبّن دس خبًَادُ سا ثِ
خبًَادُ هی دّذ.
 .9صبحت اهشیبص ٍ هذیش هؼئَل هجلِ خبًَادگی دس ساُ ووبل ثب  50000سیشاط
ٍ .10ویل دادگؼششی فمط دس اهَس هـبٍسُ خبًَادُ ثب  30ػبل ػبثمِ حمَلی ثذٍى حضَس دس دادگؼششی

درآخزیه صفحٍ ایه کتاب بزای شما
پیشىُاد يیژٌ ای دروظزگزفتٍ ایم!!!
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اگش هذسی اػز ثب ؿَّشسبى صًذگی هی وٌیذ ثش حؼت هیضاى َّؿیبسی ،ثِ ػبدر ّبی ؿخصیشی ٍ رفتار َمسز خَد دی ثشدُ ایذ
ٍ احشوبالً هی داًیذ چِ چیض ّوؼشسبى سا ػصجبًی هی وٌذ؟ چِ ٍاوٌؾ ّبیی اص اٍ ًـبًِ طَفبًی اػز وِ دسًٍؾ آغبص ؿذُ یب دس
حبل آغبص ؿذى اػز؟ آیب دس چٌیي هَالؼی ًحَُ رفتار با شًَز عصباوی خَد سا ثلذ ّؼشیذ؟

رفتار با شًَز عصباوی

ثِ ایي ًوًَِ دلز وٌیذ  :هشین خبًن سؼشیف هی وشدٍ« :لز ؿبم ثَد .ثی آًىِ اسفبلی ثیي هب افشبدُ ثبؿذ یب حشفی صدُ ثبؿین ،
ػٌبیز ؿشٍع وشد ثِ گشفشي ایشادّبی ثٌی اػشاییلی .گفز چشا ایٌمذس لفشؾ هی دّی ،ثجٌت دیگش .هگش ًوی ثیٌی گشػٌِ ّؼشن؟
هي ػبدر داسم سٌذ وبس وٌن .هی داًؼشن ّن ثِ ػشػز داسم ّوِ چیض سا هی آٍسم ٍ هی چیٌنٍ .لی چیضی ًگفشن  .ػش ػفشُ وِ
ًـؼشین ،گفز ًوىذاى وَ .وٌبسؽ گزاؿشن ٍ حشفی ًضدم ٌَّ .ص چٌذ لموِ ًخَسدُ ثَد وِ غش صد سَ ّن ثب ایي آؿذضی وشدًز! غزا
دسػز وشدى ثلذ ًیؼشی .دائن داسی وَفشِ ثشًجی ثِ خَسدهبى هی دّی .اص ثغ وَفشِ خَسدین خَدهبى ّن ؿذین ػیي وَفشِ.

دیگش داؿشن والفِ هی ؿذم .داؿز خیلی ثی اًصبفی هی وشد .ؿت لجل خَدؽ گفشِ ثَد هذسی اػز وَفشِ ثشًجی ًخَسدُ ٍ
َّع وشدُ اػزٍ .لی ثبص چیضی ًگفشن ٍ ػؼی وشدم ثش اػصبثن هؼلط ثبؿن  .دؼشم آة خَاػز .لیَاى سا دش آة وشدم ٍ دػشؾ
دادم .یه للخ خَسد ٍ آى سا وٌبس دػشؾ گزاؿزٍ .لشی خَاػز اص صیشدػشی خیبس ثشداسد ،دػشؾ خَسد ثِ لیَاى ٍ آى سا ثشگشداًذ.
ػٌبیز ّن هحىن وَثیذ سَی ػشؽ  .لموِ دس گلَی ثچِ ؿىؼز ٍ ثِ ػشفِ ؿذیذ افشبد .حبال چِ گشیِ ای ّن وِ هی وشد! دل
ػٌگ آة هی ؿذ  .چِ ثشػذ ثِ هي هبدس  .دیگش ًشَاًؼشن خَدم سا وٌششل وٌنّ .شچِ اص دّبًن دسهی آهذ ثِ اٍ گفشن.
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گفشن خجبلز ًوی وـی ثچِ سا هی صًی هگش چِ وبس وشدُ اػز؟ یه ون آة سیخشِ دیگش .حبال دبوؾ هی وٌن .ثچِ خفِ هی
ؿذ ،چِ وبس هی وشدی ؟ اٍ ّن جلَین دسآهذ وِ صدم وِ صدم .ثِ سَ چِ؟ ثچِ خَدم اػز .گفشن خجبلز ًوی وـی .اص صجح سب حبال
ثیشٍى ثَدی .ثِ جبی ایٌىِ دٍ ولوِ حشف هحجز آهیض ثضًی ،اص ٍلشی آهذی ،ثك وشدی ،یه گَؿِ ًـؼشی .هگش هب آدم ًیؼشین ؟
هگش هب حك حیبر ٍ حك هحجز دیذى ًذاسین؟ ثیشٍى ثشایز هـىلی دیؾ آهذُ اػز ،هی گَین اگش دسدی داسی  ،ثگَ  ًِ .ایٌىِ
ثیفشی ثِ جبى هب ٍ دق دلز سا ػش هب خبلی وي .هگش اػیش آٍسدی ایٌطَس هی وٌی ؟ دؼشم سا ثغل وشدم ٍ سفشن دس اسبلؾ ٍ دس سا
هحىن ثِ ّن صدم .ثؼذ اص یه ػبػز ػٌبیز آهذ صذاین وشد .اصالً هحلؾ ًگزاؿشن .فشدا ّن سفشن خبًِ هبدسم ٍ االى دُ سٍص اػز
آًجب ّؼشن».

اص هشین خبًن دشػیذم« :ثْبًِ جَیی آلب ػٌبیز ّویي یه دفؼِ ثَد یب ّویـِ ایٌطَسی هی وٌٌذ؟ » گفز  « :دػز ثِ دلن ًگزاسیذ
آلب ّ .ویـِ ّویٌطَس اػز ٍ .گشًِ وِ ثِ جبى ًوی آهذم ٍ ًوی سفشن خبًِ هبدسم  » .گفشن ٍ «:لشی خَد ؿوب هی گَییذ ّویـِ
ّویٌطَس اػز ٍ وبس ثِ هـبجشُ هی وـذ  ،چطَس سب حبال هشَجِ ًـذیذ ایي ّوبى خطشًبن ؿذى هَلؼیز اػز؟ ثِ اصطالح چشاؽ
لشهض ؿذُ ٍ ثبیذ حَاع سبى سا جوغ وٌیذ ٍ سَلف وٌیذ سب وبس ثِ سصبدف ًىـذ ؟ ؿوب ثبیذ وحًٌ بزخًرد با َمسز خَد سا یبد
ثگیشیذ»

گفز  « :آخش یه حشف ّبیی هی صًذ وِ خَى آدم سا ثِ جَؽ هی آٍسد  .هگش طبلز یه آدم چمذس اػز ؟ » گفشن ٍ « :لی اگش
ایي سفشبس ّویـگی اػز  ،ثبیذ ثشایشبى ػبدر ؿذُ ثبؿذ  .یؼٌی ثْبیی ثِ ایي حشفْب ٍ ادا ٍ اطَاسّب ًذّیذ ٍ ثِ سٍی خَدسبى ًیبٍسیذ
سب ٍلشی خَدؽ اص خَدؽ خجبلز ثىـذ یب ثِ حشف ثیبیذ ٍ ثگَیذ چِ دسدی داسد  » .ثؼیبسی اص خبًن ّب سَجِ ًوی وٌٌذ ٍلشی
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ؿَّشؿبى ثِ ًَع خبصی اص گفشبس یب وشداس ثشای سظبّش غیشهؼشمین خـن دٌبُ هی ثشد  ،دس دساصهذر اص ثشًذگی ٍ صّش ًیؾ آى والم
یب ػول وبػشِ هی ؿَد.

رفتار با َمسز عصبی

اگش خبًن ثِ خَد ثگَیذ  « :ػبدسؾ اػز دیگش  .ثبالخشُ ثبیذ یه جَسی خَدؽ سا ػجه وٌذ  ،ایٌجَسی هی وٌذ  .دغ ثِ جٌْن .
یه گَؿن دس ٍ یه گَؿن دسٍاصُ  .ثگزاس ّشچِ هی خَاّذ ثگَیذ ».ثؼیبس ساحز ثب ایي حشفْب ٍ

رفتار َمسز وٌبس هی آیذ ٍ

آػبى سش اص آى هی گزسد  .چَى هؼوَالً ثیـشش آلبیبى داسای خلك ایي چٌیٌی ٍلشی هـىل ؿبى سفغ ؿذ یب اص صیش فـبس آصاسدٌّذُ
ثیشٍى آهذًذ  ،ثِ دلجَیی ٍ عذرخًاَی اس َمسز ٍ فشصًذ هی دشداصًذ .

ووب ایٌىِ ػٌبیز خبى ّوبى ؿت هشین خبًن سا صذا صد سب آؿشی وٌذ یب طی آى دُ سٍص ثبسّب ثِ اٍ صًگ صد ٍ حشی ثِ دًجبلؾ سفز
سب ثِ خبًِ ثبصگشدد .صیشا هشد ّشلذس ّن هغشٍس ثبؿذ ٍ ًضد دیگشاى اػششاف ًىٌذً ،ضد ٍجذاًؾ ًوی سَاًذهؼششف ًجبؿذ سمصیشوبس خَد
اٍ اػز ٍ سٍیِ ای وِ ثشای سخلیِ فـبسّبی سٍاًی اؽ ثشگضیذُ  ،خطب اػز ٍ ثبػث آصاسسػبًی ثِ اطشافیبى ثِ ٍیظُ ّوؼش ٍ فشصًذ
هی ؿَد.

اهب ًىشِ ای وِ ثبیذ خبطشًـبى وٌن ایي اػز وِ ثشخَسد ّوِ هشداى ثِ ٌّگبم هَاجِْ ثب هـىل ثذیي گًَِ ًیؼز .خیلی ّب دس
ػىَر ػویمی فشٍ هی سًٍذ ٍ سب سٍصّب لت اص لت ثبص ًوی وٌٌذ .ثشخی دیگش ثِ وبس دس خبًِ دٌبُ هی ثشًذ .هثالً ػین وـی ّب سا
سؼویش هی وٌٌذ یب ثِ ػشاؽ ٍػبیل خشاة ؿذُ هی سًٍذ .دس ّش حبل ایي ثبًَی خشدهٌذ اػز وِ ثبیذ اص سٍی رفتار شًَز ثفْوذ
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ٍی دس ٍضؼیز سٍحی ػخشی گشفشبس آهذُ یب هـىل حبدی داسد ٍ ًجبیذ دبدیچ اٍ ؿذ ٍ ثبیذ طزس بزخًرد با شًَز ػصجبًی اؽ
سا ثذاًذ سب هَلؼیز خطشآفشیي گشدد .

سأویذ هی وٌن ؿیَُ اثشذا سحول وشدى  ،ػذغ هٌفجش ؿذى ٍ ػشاًجبم خبًِ سا سشن وشدى ؿیَُ دسػشی ًیؼز  .صیشا اثشذا ثبیذ
هـىل سا دسیبفز ٍ ثؼذ طشص رفتار با َمسز سا آهَخز ٍ هبًٌذ دشػشبسی وِ صخن سا دبًؼوبى هی وٌذً ،ؼجز ثِ هذاٍای جشاحز
دسًٍی هشد الذام وشد .حفظ آساهؾ ٍ خًَؼشدی خَد ،دٍس ًگِ داؿشي فشصًذاى اص دٍس ٍ ثش ؿَّش ،هحجز ّبی ثی ؿبئجِ ٍ ثیؾ اص
ّویـِ ثِ اٍ دلگشهی دادى هی سَاًذ آساهؾ سا دس صًذگی صًبؿَیی فشاّن وٌذ.

خبًن ّبی صیشن ًحَُ رفتار با شًَز عصبی سا هی داًٌذ آًبى ثذٍى سَجِ ثِ دشخبؿگشی ّب یب ًك صدى ّبی ؿَّش ثِ وبسّبی
ظشیفی دػز هی صًٌذ .هثالً فٌجبًی چبی یب لَُْ یب لیَاًی آة هیَُ دیؾ سٍی اٍ هی گزاسًذ یب ًَاس هَػیمی دلخَاُ ٍی سا دس
ضجط هی گزاسًذ سب دخؾ ؿَد .آًگبُ وِ ًـبًِ ّبی آساهؾ سا دس چْشُ ؿَّش هـبّذُ وشدًذ  ،ثب هالطفز هی گَیٌذ« :هثل ایٌىِ
سٍص ثذی داؿشی ».یب «خیلی خؼشِ ثِ ًظش هی سػی ».ثذ ًیؼز دس صًذگی ٍ رفتار با َمسز ووی لطیف ٍ ثب ظشافز ثبؿین.

بزخًرد با شًَز عصبی

ایي طزس بزخًرد با شًَز اػز وِ اٍ سا دغ اص ػىَر خشدهٌذاًِ اهب سَجِ آهیض ّوؼش هـشبق حشف صدى هی وٌذ ٍ فَسی ػش
دسد دلؾ ثبص هی ؿَد ٍ  ...سىشاس چٌیي سفشبس دٍساًذیـبًِ ای ثبػث هی ؿَد ؿَّش خَد ثِ خَد ثِ ثشخَسد اصَلی ٍ ػٌجیذُ سٍی
ثیبٍسد ٍ اص سفشبس ثچِ گبًِ دق دل خَد سا ػش ثی گٌبّبى خبلی وشدى دػز ثشداسد .ثِ ایي سشسیت هی سَاى ثِ ػالهز اص هَلؼیز
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ّبی ثحشاًی ٍ خطشآفشیي گزس وشد ٍ هبًغ اص ثشٍص ّشگًَِ سٌؾ یب ػبسضِ ػَء ؿذ .آًگبُ اػز وِ ایي خبًن ّبی ثبَّؽ هی
سَاًٌذ ثِ آگبّی ٍ خشد خَد آفشیي ثگَیٌذ ٍ اص ایٌىِ سَاًؼشِ اًذ خطش سا دسیبثٌذ ٍ ثب ػىَر اص ثؼیبسی اسفبق ّبی دسدًبن
جلَگیشی وٌٌذ ،ثش خَد ثجبلٌذ.

پیشىُاد میکىم ایه فزصت را اس دست ودَید!
اص ؿوب دػَر هیىٌین دس دٍسُ ی غیش حضَسی ٍ سایگبى دوشش ویْبى ًیب ثجز ًبم وٌیذ.

اسصؽ ایي دٍسُ ثِ صَسر حضَسی ّ ۴۰۰ضاس سَهبى اػز ٍلی ؿوب هی سَاًیذ ثِ صَسر سایگبى
دس ایي دٍسُ ؿشوز وٌیذ ( ثِ هذر هحذٍد )
در ایه ديرٌ در مًرد چٍ مًاردی صحبت خًاَد شد؟
دس چِ صَسر هشد ثِ ّوؼشؽ ٍفبداس ًوی هبًذ ؟
سفغ دلخَسی اص ّوؼش
ؿَّشسبى سا ثشای ّویـِ ػبؿك خَد وٌیذ!
ًیبص هْن ٍ اػبػی ؿَّشسبى چیؼز ؟
 اگش ّوؼشسبى ؿوب سا سًجبًذ چِ ػىغ الؼولی داؿشِ ثبؿیذ ؟
ّوجؼششی صى ٍ ؿَّش چگًَِ ثبیذ ثبؿذ ؟
چِ وٌین سب اص گفشگَّبیوبى ًشیجِ ثگیشین ؟
چىبس وٌیذ دس حیي گفشگَ وبسسبى ثِ دػَا ٍ لْش ًىـذ
ٍ ...

بزای عضًیت رایگان ريی تصًیز سیز کلیک کىید:

6

مشاوره خانواده و ازدواج

www.besooiekamal.com

بٍ سًی کمال

وحًٌ بزخًرد با شًَز عصباوی

دوشش ویْبى ًیب دس ایي دٍسُ آهَصؿی ثشای ؿوب ّذیِ داسد!
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