اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ او ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺷﺪه و ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ او را ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺎن
اﺣﺴﺎس ﺣ ﻤﺎﻗﺖ و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﺮورش را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎری ﺣﻘﺎرت ﺑﺎر در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت
 - ٢در طﺮﯾﻖ درﻣﺎن
 - ٣ھﺸﺪارھﺎ
 - ۴ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۵ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت
درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺎ و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت از اﻣﻮری ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ اھﻢ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
١ـ ﯾﺄس :اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود وﻟﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻮﻣﯿﺪی در ﭘﯿﺮوزی ﮐﻨﺪ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﺷﻮد.
٢ـ ﻋﺠﺰ :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری دﭼﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﮐﺎری وارد ﺷﻮد وﻟﯽ ﻧ ﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ،
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﺪرﺗﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و از آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ طﺒﻌﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
٣ـ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ :آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪھﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ،وﻟﯽ در اﻧﺠﺎم و ﺗﺤﻘﯿﻖ آن ﻧﺎﺗﻮان و دﭼﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،آنھﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﯿﺮی و ﻧﺼﯿﺒﯽ از
ﭼﯿﺰی داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ از آن ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺪانھﺎ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.
۴ـ ﺷﮑﺴﺖ :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرتھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺴﺖ در اﻣﻮرﻧﺪ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ،ﯾﺎ در ازدواﺟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
۵ـ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ :ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﯿﻨﻪھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد طﺮﺣﯽ و ﻧﻘﺸﻪای ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای ورود در ﺳﺮور ﺷﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺮای او ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
۶ـ ﻧﻘﺺ ﺑﺪن :ﮔﺎھﯽ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﻧﻘﺼﯽ در ﺑﺪن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﭼﺸﻢ ﻓﺮدی ﮐﻮر ﯾﺎ ﻟﻮچ اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺶ ﻟﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺧﺎل ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه دارد،
ﻗﺎﻣﺖ او ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻧﺎداﻧﯽ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در ﻣﻮاردی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﺴﺨﺮه
دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٧ـ اﺷﮑﺎل رواﻧﯽ :ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرﺗﻨﺪ از آن ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪاد رﯾﺎﺿﯽﺷﺎن اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﺣﺎﻓﻈﻪﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ،ﻧ ﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺎﻟﻪای را ﺑﻔﮫ ﻤﻨﺪ و از آن ﺳﺮ در آورﻧﺪ ،ﮐﻢ ھﻮﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
٨ـ ﺳﺮﮐﻮبھﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ :ﮔﺎھﯽ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻮدﮐﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺻﻔﺎت و ﻣﻠﮑﺎت و ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻋ ﻤﻠﯽ
را ﮐﻮﺑﯿﺪهاﻧﺪ او را ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد در دورهھﺎی ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
٩ـ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی اﻓﺮاطﯽ :ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی اﻓﺮاطﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ھﻢ ﭼﻨﺎن واﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺗﻮان
ﻣﺎﻧﺪه و از آن اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .آری ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣ ﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﯾﺎ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽھﺎی آﻧﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ.
١٠ـ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽھﺎ :ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردن ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻪ و اﺟﺘ ﻤﺎع ﺳﺒﺐ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و وظﯿﻔﻪای ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و ﻧ ﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻋﮫﺪه آن ﺑﺮ آﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت اﺳﺖ.
١١ـ اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ
ﺛ ﻤﺮ ﻧﺮﺳﺪ اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰ و ﺣﻘﺎرت ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
١٢ـ طﺮد و ردھﺎ :و ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺮد و رد آﻧﮫﺎ در اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪای ﺳﺮزﻧﺶ آنھﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪاری ،ﺗﺤﻘﯿﺮھﺎ ،ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽھﺎ و ﮐ ﻤﺒﻮدھﺎ
ﺧﻮد در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

در طﺮﯾﻖ درﻣﺎن
در طﺮﯾﻖ درﻣﺎن آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت را ﻧ ﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار
ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮ آن ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ و ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮد.
ﺑﺮای درﻣﺎن آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ:
١ـ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺸﺎء :ﺑﺮای درﻣﺎن او اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﺒﺪا ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ از ﮐﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ آﮔﺎھﯽ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ او و ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
٢ـ واداﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ :ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ درﺑﺎره ﺣﺎﻻت ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﮐﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﻋﻮارض و زﯾﺎنھﺎﺋﯽ ﺑﺮای او دارد
ﺧﻮد در درﻣﺎن و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ در ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ او در درﻣﺎن و اﺻﻼح ،اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
٣ـ واداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ :از راهھﺎی درﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﮫﺪه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮ آﯾﺪ .او ھﻢ ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
۴ـ واداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ :از راهھﺎی درﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﮫﺪه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮ آﯾﺪ .او ھﻢ ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
۵ـ واداﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻌﯽ درﺳﺖ :او را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮر و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ درﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﻌﯽ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن اﻓﺮادی در ﮐﺎرھﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن
ﻣﮫﺮهای در ﻧﻈﺎم ﺣﯿﺎت اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۶ـ واداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺳﺎده و آﺳﺎن در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺮار داد و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﺎری ﮐﻪ او اﺳﺘﻌﺪاد
اﻧﺠﺎم آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٧ـ دادن روﺣﯿﻪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او روﺣﯿﻪ داد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻼش اﻗﺪام ﻧ ﻤﺎﯾﺪ ،از ھﯿﭻ ﺣﺎدﺛﻪای ﻧﮫﺮاﺳﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎطﺮات ﻣﻔﯿﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ارزﻧﺪه و ﺗﻮام ﺑﺎ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در آنھﺎ زﻧﺪه ﮐﺮد و ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ از ﺧﻄﺎھﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
٨ـ اﻟﻘﺎآت ﺿﺮوری :ﺗﺪﮐﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺤ ﻤﺪﷲ ﺑﺰرگ ﺷﺪهای ﻗﺎدری و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﻋﮫﺪه اﻧﺠﺎم ﻓﻼن وظﯿﻔﻪ ﺑﺮآﺋﯽ در ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
٩ـ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﮫﺮ :ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟ ﻤﻊ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ و ﮐﺎری و وظﯿﻔﻪای ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او ھﻢ ﭼﻮن ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘ ﻤﺎع
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﺑﭙﺮدازد.
١٠ـ ارﺿﺎءھﺎ و اﻗﻨﺎعھﺎ :در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آن را در ﻓﺮد ﺟﺒﺮان ﮐﺮد و ﺣﺪود اﻣﮑﺎن و ﻣﺸﺮوع
ﺑﻪ ارﺿﺎء و اﻗﻨﺎع او ﭘﺮداﺧﺖ.
١١ـ ﺗﻘﻮﯾﺖ روح اﯾ ﻤﺎن :و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮﭼﺸ ﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی رواﻧﯽ ﻋﺪم اﯾ ﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ را در
آﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.

ھﺸﺪارھﺎ
در ﺧﺎﺗ ﻤﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﯾﺎد آور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ او ،ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﺿﻌﻒھﺎ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ او ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﺋﯽ در او ﻧ ﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درد او را
درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼت او را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺗﻮ دارای ﻋﻘﺪه ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ھﺴﺘﯽ درد او درﻣﺎن ﻧ ﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی و دﻓﺎع ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﮐﺎر را از ﺑﺪ ﺑﺪﺗﺮ
ﮐﻨﺪ .ھﺸﯿﺎری ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﻣﻼﯾ ﻤﺖ در اﯾﻦ راه ،اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
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