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  مقدمه
من . ایم وین و من در سه قاره باهم بوده. ، من تونی السندرا هستمسالم

ترین افرادي است که  توانم بگویم که او یکی از درست با تمام وجود می
. کند  زندگی می،دهد آموزش میبا آنچه وین . تا به حال با آنها آشنا شدم

توانایی کند و  کند را عملی می اصولی که در مورد آنها صحبت می
هایش به دیگران دارد تا آنها هم بتوانند  اي در انتقال ارزش العاده فوق

 )اما در عین حال گریزان(هستند آرامش، فهم و روشنگري که خیلی مهم 
تفکر بسیاري از سخنرانان، دعوت به  ،وین کار. را حس کنند

دهندگان و نویسندگان مهم و همچنین من را تحت تاثیر قرار  آموزش
  در کسب و کار وافراد باهممن روي ایجاد روابط مستحکم . ه استداد

شته زت نفس کمی داعاگر فردي . کنم  میکارندگی شخصی  در زهمچنین
  براي آنها مشکل است با ، نباشددر تعادل یا با وجود درونی خود باشد

دهد که چطور به  وین به ما یاد می. ی داشته باشنددیگران روابط سالم
 این موهبت را دارد که به دیگران واقعاًوین . یمان داشته باشیمخودمان ا
، شان را بهتر کنند، چه از نظر احساسی  که چطور زندگینشان دهد

توانید با او مواجه شوید و انسان بهتري  شما نمی. روحی یا روانشناختی
 و شکفتن زندگی و روابطتان را تماشا بخوانید وین دایر کتاب. نشوید
  .کنید
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  شاهکاري از وین دایر
 

۴

  چگونه عاشقانه زندگی کنیم؟
 ة نویسنداو. در استرالیا بودیم با یکی از دوستانم به نام جان گري اخیراً
 متفاوت ةو ما را از دو سیار است "1 زنان ونوسی،مردان مریخی"کتاب 
 در آنجا خیلی ،آوري است  مرد شگفتاو  )حرفهاجور و از این (داند  می

 در مورد روابط صحبت ه بود کهاز من خواسته شد. خوش گذشتبه ما 
اي نوشتم که خیلی دوستش دارم،  پس مقاله. اي بنویسم کنم و مقاله

توانید تحملش  سی است که نمیکمعشوق شما همان "اسمش را گذاشتم 
وه، این دیگه چه جور حرف اُ "  و گفتند و همه فکر کردند"!کنید

ند دنبال ویند دارگ تی می چون بیشتر افراد وق"اي است احمقانه
 مثل هم ،ما پیدا کردما رعشقمالخره اب"گویند   می.گردند شان میحبوبم

سبز را دوست رنگ مان یکنیم و هر دو کنیم و مثل هم رفتار می فکر می
 است و وقتی او ریحانمان ی دوداریم و سبزیجات مورد عالقه هر

 واند آن حرف را بزند من آن راخواهد حرفی بزند قبل از اینکه بت می
صبح زود بیدار  دویمان و هر هم داریمگویم و فکرهاي مشابه  می
ا  یوگا ردویمان  را دوست داریم و هر سینما دویمان شویم و هر  می

ی  خوردنمان هم یکةخوریم و نحو  قارچ میدویمان دوست داریم و هر 
 .برد برّم او هم آنها را می اش را می است، درست همان جور که من ساقه

روابط شما ": گویم افراد میاین  من همیشه به !مگرنه؟لب است خیلی جا
 و این رابطه تمام خواهد شد زیرا این "!د آوردفقط سه هفته دوام خواه

چیزهایی که خودش هست یعنی چه کسی آن . خُبمعشوق شما نیست، 
. اي از خودتان نیستید  شما دنبال آینهخواهد، درست است؟ را بیشتر می

                                                           
 .سط ناشرین مختلف چاپ شده و مورد استقبال فراوانی قرار گرفتھ استاین کتاب در ایران تو-١
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۵   !چگونه عاشقانه زندگی کنیم

 مشترك ما چه چیزهایی بین. گونه فکر کنیم یم که ایناما گرایش دار
بخشی   آرامشۀالخره رابطاشترکات داشته باشیم باست؟ و اگر م

. خواهیم داشت زیرا همیشه مثل هم فکر و رفتار خواهیم کرد و غیره
گویم معشوقتان   دلیل اینکه میدانید، می. افتد  این گونه اتفاق نمیوماًعم

لبته این را یک مقدار به توانید تحملش کنید، ا همان کسی است که نمی
خواهم بگویم این است که در آرامش  گویم، اما چیزي که می شوخی می

 در آرامش . داشتن احساس لیاقت است، ماهیت ظهور استگوهربودن 
هر لحظه که آرامش دارید در موقعیت  . روشنگري استگوهربودن 

رادي که در آیا بین اف"رسند پ و وقتی افراد می. ار داریدروشنگري قر
 و فراد خودشکوفا که در آرامش هستندکنند، ا سطح باالتري زندگی می
نه "گویم   می"مش نیستند تفاوتی وجود دارد؟بقیه ما انسانها که در آرا

  . " هستند یم و افراد خودشکوفا نیز اینگونهبخش دار  ما افکار آرامشهمۀ
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تنها چیزي که دارند افکار . گري ندارند دیتفاوت در اینجاست که آنها چیز
تمام ، آنها چیزهاي دیگري به همراه آن افکار ندارند. بخش است آرامش

 چیزهایی .ها ها، تمام ترسها، تمام نگرانی عصبانیتها، تمام قضاوت کردن
 تمایل .، خود انکاري تطبیقیخود ایم جزء زندگی ما هستند، که باور کرده

  .نها عادي هستند، عادي استداریم که باور کنیم ای
را هاي خاصی  تان می شوند که بلد هستند دکمه پس افرادي وارد زندگی

. بیایندتوانند به شکلهاي بسیاري  ؟ این افراد میخُبفشار بدهند، 
 همیشه بصورت تقریباً همسر بیایند، اغلب و ةتوانند بصورت خانواد می

وارد نیز انتان نند بصورت فرزندتوا شوند و می همسر ظاهر می
توانند  شوند می تان وارد می و وقتی این افراد در زندگی. شوندتان  زندگی

مان   ما فردي را در زندگیهمۀ تقریباً. تان جدا کنند ز آرامششما را ا
... دانید مثل می. توانیم از دستشان خالص شویم داریم که هرگز نمی

رد آن صحبت  در موفیلم دنیاي آبیدر  نرت است که کوین کاساي جمله
کنی آن را از بین   سعی می"رود شغالی که از بین نمیمثل آ"کرده بود

ا من دانم این تصویر خوبی است یا نه ام نمی. ست اببري اما هنوز آنجا
کنید اما   کنید و سعی می سعی می. آمد همیشه از این تصویر خوشم می

  .گردند باز هم برمی
شود و  و این افراد پیدایشان می. داریم مان  این افراد را در زندگیپس
کند، اگر فرد دیگري آن حرف را  زنند و فرقی نمی ی را به شکلی میحرف
زنند و  آیند و این حرف را می ؟ اما آنها میخُبگذاشتیم،  زد محل نمی می
آتشی شوید و  روید و عصبانی می از کوره در می. شوید منفجر می :ومب

www.teد و احساس ناالیقی به شما دست شوی یخته می برانگ،شوید و ناراحت می
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۷   !چگونه عاشقانه زندگی کنیم

زیرا در هر . هستند بنابراین به نظر من این افراد معشوق شما .دهد می
تو در این لحظه بر خود "دهند که  تان به شما یاد می لحظه از زندگی

وانند ت آن افرادي که می .مسئول خودت نیستی شما. "اي مسلط نشده
را شما را به حد جنون برسانند یا شما هاي شما را فشار دهند و  دکمه

د، افرادي هستند که استادان انکاري ببرنعصبانی کنند یا در جایگاه خود
و . اند تفاوت ظاهر شده کننده، کودن و بی کل افراد کنترلاند که به ش الهی

ید نباید اینگونه به جاي اینکه از آنها عصبانی و ناراحت باشید و بگوی
من "ن است که به آنها رو کنید و تعظیم کنید و بگویید تان ای باشند وظیفه

 سخت است که به اینجا ".گذارم به عنوان معلمم به شما احترام می
و . افراد این چنینی را نداریدتان  شما در زندگیهمۀرسیم اما مگر ب

هستند که در مسیر شما اینها افرادي . دانید که باید با آنها بمانید می
 ورودي به هاي پلکانآنها حتی . د که در مسیر شما نیستنددانی می. نیستند

اند، آنها از  آنها از جاي دیگري آمده. سمت مسیر حرکت شما هم نیستند
تند و شما در این سفر با  اما با این حال با شما هس. دیگري هستندةسیار

  .خیلی جالب است. راه هستیدآنها هم
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دانند  هستند که خیلی خوب میدانم کسانی  من هشت فرزند دارم و فرزن

به خصوص دختري دارم که اسمش . هایم را فشار دهند چطور این دکمه
این کار را انجام دهد، در این چگونه تواند   است و خیلی خوب میسرینا

 هر روز در مورد اینکه چطور پدر بهتري باشم تقریباً. ره استخُبکار 
 در واقعاًشود  باورم نمی"بار به من گفت حتی یک. کند میمرا نصیحت 

 باورم اصالً. کتاب نوشته باشی بهتري باشید ینمورد اینکه چطور والد
 واقعاًتو ": زد اله است و این حرفها را به من می س9 تقریباً و ".شود نمی

 ، یا وقتی استبه همین صورتهمیشه این نصیحتش و  "آن را نوشتی؟
ش کنم دچار چال  می، احساسکند اش را تکرار می کارهاي همیشگی

که به من کنم و بگویم براي حرفهایی   رو نمیوي به معموالً. ام شده
 قسمتی از وجودم این را با این وجود. گذارم اي به تو احترام می زده

www.teام با همسرم نیز آن را تشخیص  کند و همچنین در رابطه تصدیق می
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۹   !چگونه عاشقانه زندگی کنیم

 او حرفی ایم و جاهایی است که هم بوده  زمان زیادي را با.دهم می
دانید،  می. شوم و متوقف می... یابم زند و من خودم را در وضعی می می

خواهد که درست باشد در حالی که قسمت   نفس ما میواقعاًچون 
خواهد  تنها چیزي که می. آرامشخواهد؟  ی ما همیشه، چه متر متعالی

 کنید که چیزي مثل اینکه احساس شایستگی میبنابراین اگر . همین است
 راهی  یاد بگیرید،واقعاًوارد شود باید تان  گونه آرام باشید در زندگیچ

 همۀه آرامش برسید این است که در توانید در زندگی ب که می
توانید بین اینکه درست باشید یا اینکه مهربان  هایتان، وقتی می رابطه

اینکه فقط در هر .  کنیدمهربانی را انتخابباشید انتخابی انجام دهید، 
تر   به آن قسمت متعالی.تان انتخاب کنید که مهربان باشید  زندگیۀظلح

گوید  تان که می کنید و نیاز نفس گذارید، احساس آرامش می احترام می
نی فرد مقابل نباید آن و باید ثابت ک. یک لحظه صبر کن تو مهم هستی"

  . اید  را رها کرده"رد و از این حرفهاک کار را می
ت، خیلی دختر خوبی است، بار به من گفآید یک یادم میسرینا، دخترم اما 

و یک ... گفت می بهتري باشم پدردر مورد اینکه چگونه ... گفت به من می
دانی سرینا، زمانش  می"ام کرده بود و به او گفتم  روز دیگه خیلی خسته

 باشم و مرا به خاطر پدري که پدررسیده که دیگر به من نگویی چطور 
ت براي نوع پدري که من هستم مسئولیهم نی و خودت هستم مقصر ندا

گرفت،  اي گرفت که همیشه می  و متوقف شد و قیافه".قبول کنی
داد و  ان میتند تک و زانوهایش را تندکمرش روي دستهایش را گذاشت

www.te خواهی که من، تو می... انی حرفت را تکرار کنی؟تو بار دیگه مییک"گفت 
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 نوع پدري که تو هستی مسئولیت ايمن برخواهی  همین را شنیدم، تو می
  "قبول کنم؟

   "! دقیقاً" گفتم 
  "زنی؟ داري راجع به چی حرف می"گفت 

، تو داشتی قدرت انتخاب قبل از اینکه به اینجا بیایی تو خُب"گفتم 
 داري که وقتی در این سیاره هستی باید آنها را قهرمانانههاي  ماموریت

نی کوتاهی برایش انجام دادم و گفت  و یک سخنرا".به انجام برسانی
  ".آید  یادم نمینجا بیایم؟ چون من اصالًمنظورت چیه، قبل از اینکه به ای"

ات چیزي نیست که بتوانی به آن اعتماد کنی که آیا این   حافظهخُب"گفتم 
و ات بودي   ماهه بودي و در گهواره4 آید که یادت نمی. هست یا نیست

دیشبت را یادت هاي   خواب. ا این اتفاق افتادآوردي ام همه جا باال می
ات تعیین  حافظه.  خورديه چشنبه گذشته شام آید پنچ یادت نمی. آید نمی
قبل از .  درستی نیست اما به من اعتماد داشته باش این حقیقتهةکنند

توانی انتخاب کنی  می. کنی ا بیایی والدین خود را انتخاب میاینکه به اینج
و درسهاي خاصی وجود دارد که باید آنها . کسی باشدکه والدینت چه 

را یاد بگیري و تو مرا انتخاب کردي که پدرت باشم و مادر را انتخاب 
و نباید به خاطر انتخابی که کردي مدام شکایت . کردي تا مادرت باشد

  ".کنی
  ".آید ن هیچ کدام از اینها را یادم نمیم"گفت 
www.te  ".نهفراموشش کن که یادت هست یا "گفتم 
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۱۱   !چگونه عاشقانه زندگی کنیم

تو به من می گویی که قبل از اینکه به اینجا بیایم تو را انتخاب "گفت 
 تو یاد  طریق و درسهایی بود که باید ازکردم تا پدر من باشی

  "؟گرفتم می

  
به دلیل انتخابی که ، و نباید مدام مرا مقصر بدانی و باید دقیقاً"گفتم  

  ".پذیر باشی کردي مسئولیت
  "!که تو را انتخاب کردم داشتم خیلی عجله حتماً"گفت 
   . اینها امتحانات شما هستندنبنابرای

 است که تمام پس چیزي که دوست دارم شما در مورد آن فکر کنید این
که شما خود را با آنها متعارض تان هستند،  افرادي که در زندگی

دانید، یا با آنها مشکالتی دارید، چه غریبه باشند چه همسر شما چه  می
 همسر باشند یا حتی ةبزرگ یا خانوادپدربزرگ و مادران یا فرزند

افرادي که دیگر اینجا در این زمین خاکی نیستند، اگر شما بتوانید به 
w یدرستآدم  وقتی من در هر لحظه این انتخاب را دارم که خودتان بگویید

ww.te
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کنم نفسم از این قضیه کنار رود و  اشم یا مهربان باشم و من کاري میب
مسیر "خواهم کرد که در آرامش باشم، همانطور که در کتاب انتخاب 
 آرامش را ،توانم در هر لحظه به جاي این من می:  آمده است"معجزات

یابید  جو می ه و وقتی خود را در این ارتباطات با افراد ستیز.انتخاب کنم
توانید در آرامش  دهند می ها را فشار می د که وقتی آن دکمهفهمی و می

خواهید فهمید که دلیل آنکه از اول وارد زندگی شما شدند این باشید، 
براي . هاي خود احترام بگذارید  که به شما یاد بدهند که به ارزشبود

اینها معلم . براي همین است که اینجا هستند. همین است که با آنها هستید
  .هستند همانطور که شما براي دیگران معلم هستید

خودشان را دارند که باید طی کنند و نگاه من ها مسیر خاص   رابطهۀهم
کنم روابط از افرادي که در آن   این گونه است که من فکر میبه روابط

و اگر . تر از طرفین استخود رابطه است که فرا. قرار دارند بزرگتر است
فرزندي باشید آن رابطه در حال حاضر در  ، براي مثال والدۀدر رابط

فرد، در هر کدام از طرفین وجود دارد اما جهان وجود دارد، در هر 
قلمرو غیبی وجود دارد و در در آن . بیرون از آن افراد نیز وجود دارد

آن . عدالتی زیادي وجود دارد هاي بی  فرزندي زمان ي والد رابطه
 .آیند  است درست به نظر نمی"دهنده"ها براي فردي که همیشه  عدالتی بی

 حرکت هستید خواهید دانست که همه چیز اما اگر به سمت اهدافتان در
: آید این است و یکی از شعرهایی که به ذهن می.  است"دادن"همان 

زمانی براي . زمانی براي دادن است و زمانی براي عشق ورزیدن"
ي وجود دارد که وارد یک رابطه ا بندي اي زمان ه گونهو ب ".گرفتن است

www.te کودك نوزاد است، بطور بندي همان است که وقتی آن شود و زمان می
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بدهید و چیزي که در % 100 کامل به شما وابسته است براي همین باید
هاي زیبا و آن   در حقیقت آن چشمهاي درشت و نگاهگیرید عوض می

 اینها نامرئی همۀو ...صداهاي کودکانه و آن لبخند قشنگ است و آن
ه شما منتقل ها دارند عشق را بدانید که آن است منظورم این است که می

تان را پرداخت  ة، اجار به شما حقوق نخواهند داداما مطمئناً. کنند می
دهید را براي شما مهیا   کرد، چیزهایی که شما به آنها مینخواهند

خرید براي شما لباس  برایشان لباس مینخواهند کرد، همانطور که شما 
 اینها در کمال ۀهم. مام اینها ترتیبی وجود دارداما براي ت. نخواهند خرید

باره و  تولدي وجود دارد و بعد مرگی و بعد تولد دو.وجود داردالهی 
د و زمانی فرا خواهد رسی. کند، در ترتیب عالی تمام عالم اینگونه کار می

گویم  من به آن می کرد، سالهایی کهد که سالهاي جوانی را تجربه خواهن
ن گونه حرفها زیاد وقتی از ای .سن تسخیرات شیطانی، البته به شوخی

تو هیچی .  تو مهم نیستمتو کی هستی؟ من براي"خواهید شنید 
شوند  د که این افراد خودشان هم پیر میرس  و بعد زمانی می"دونی نمی

شود و آن والد بعدها کودك   والد میو کودکی که کودك بود االن
 ترتیب  اینها درهمۀ. که دوباره از او مراقبت شودشود و احتیاج دارد  می

آیید این است  می اینها کنار همۀاي که شما با  اي قرار دارد و نحوه عالی
که اعتماد داشته باشید و تسلیم باشید و بدانید که همه چیز در نظم الهی 

 همۀ اینگونه باشد و چرا من باید گویید که باید تان نمیو به خود. است
اید باشد و شما  درست همانطور است که باچر کارها را انجام دهم و

www.teاحساستان نسبت به آن   گیرید، خواهید در آن قرار می ه میهمانطور ک
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و شما هستند  افکار در واقع همان ،افراد براي مثال نسبت به فرزندانتان
  .کند تعیین می کیفیت آن رابطه را ،احساساتی که دارید

  
  موقعیت برد برد

.  رفترگز از بین نخواهندتهایی وجود دارد که هها تفاو در تمام رابطه
 واقعاًدیدگاه بیدار از فردي که . تفاوتها همیشه وجود خواهند داشت

 تقریباًکند، یادتان باشد موفقیت  ر است و فراتر از موفقیت حرکت میبیدا
همیشه به معناي بدست آوردن یا برنده شدن است یا حرکت فراتر از 

 باید از فرد دیگر بیشتر داشته  همیشه یعنی اینکه شماتقریباًکه (موفقیتها 
که به معناي رقابت است و من باید از فرد دیگر جلو (لکرد یا عم) باشید

 هم ندارند اما اگر تمام اینها جزء فرهنگ ما هستند و مشکلی). مبزن
تري  باشند، شما را در سطح پایین  تان  اساسی در زندگیهاي دهنده انگیزه
روید  که فراتر از اینها است ب بیداريسطح دارند و براي اینکه به نگه می

 کارکردشان  دریابی و عملکرد همگی اینهاباید ببینید که موفقیت، دست
www.teوجود دارد که فرد دیگري باید بازنده بشود تا شما برنده شوید، این 
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و االن کاري که باید بکنید .  همیشه فرد دیگري باید بازنده بشودتقریباً
کس مجبور  هیچ "موقعیت از کنید  ه تجربه میین است که با تعارضی کا

 برنده به قضیه نگاه - برندهت از موقعی نگاه کنید،"بشودنیست بازنده 
 خیلی ۀي تجارت به شعار و فلسف  و این در سالهاي اخیر در زمینه.کنید

  .معروفی تبدیل شده است
اي هستید این شعار یعنی از نیازمان به درست بودن  وقتی در رابطه

ی که در کسی وجود دارد نگاه یایی یابیم و به جاي آن به تفاوتهاره
کنیم و آن تفاوتها را جشن بگیریم و قبول کنیم که اگر نیاز باشد با 

این کار را هاي بسیاري  من و همسرم در زمینه. وافق باشیممخالفتها م
تري به زندگی دارد و براي آن دالیل خودش را  رویکرد منظم. ایم کرده
هفت فرزند داریم، لباسهایی داریم که باید به آنها رسیدگی شود، . دارد

آنها را این کار و آن کار را داریم، هزاران کار داریم که باید هر روز 
نستم توا رند و نمیدانستم چیزها کجا قرار دا انجام دهیم و اگر من نمی

ن وقتی روي ای.  کنمتوانستم درست عمل  به سراغ آنها بروم نمیفوراً
 ،؟ در مقابلخُبرسد،  کنم خیلی برایم منطقی به نظر می قضیه تفکر می

کنم در کاري که دارم باید اینگونه  من سرعت بیشتري دارم و فکر می
دن را دوست ندارم، باشم و اگر هم لزومی ندارد اینگونه باشم منظم کر

تر از این  لم سا چیزبه نظر من هیچ. تختی را درست کنمدوست ندارم رو
،  آماده برومیه روي تخت شلخته بروم، روي تختنیست که به جاي اینک

و تمایل بیشتري دارم که . دانید از نظر روانی یا هر نظر دیگري می
کنم   فکر می و من شدیداً.ریخته نظمی کامل ولی درهم ، نه بینامنظم باشم

wشوید که  ار دارید عاشق چیزهایی در فرد میوقتی در رابطه عاشقی قر
ww.te
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زیرا عاشق فردي شدن که تمام چیزهایی که دارد شبیه  . شما نیستدر
منظورم این است که شما این .  تکراري استۀشتن یک رابطشماست دا
ن کنم ای من فکر می. خواهید دارید براي چه بیشتر از آن را میچیزها را 

ها اینگونه   ازدواجهمۀ تقریباً...کنند قضیه متضادها همدیگر را جذب می
هایی هستند که دو  خورند همان هایی که به مشکل می جو ازدوااست 

بینید که افراد در  با این حال می. یادي باهم داشتندهاي ز طرف شباهت
او فالن چیز را . هایی داریم آه ما چقدر با هم شباهت":  گویندابتدا می

او فالن کار را دوست دارد انجام دهد و . گویم گوید و من همان را می می
او یک ورزشکار است و ... او دوست دارد. ن همان کار را دوست دارمم

کنند این قضیه   و آنها فکر می"...وست دارم و مامن ورزشکاران را د
واي "گویم  ینقدر شباهت دارند و من همیشه میخیلی خوب است، اینکه ا

 ".ما با مشکالت جدي روبرو هستیم. نه این ازدواج محکوم به فناست
 همیشه تقریباً "! برعکس من استدرستآه او "گوید   کسی میاما وقتی

شدت در هر دو طرف . و شدیدترین احساسات در همین روابط است
 عاشق آن فرد هستید و است، شدت در عشق آنهاست براي همین شدیداً

چیزهایی هستند که من شوید که آنها خیلی  نگرید و متوجه می به آنها می
دوست دارم این جور . م و من این را دوست دارمتوانم باش نیستم و نمی

دارم این چیزها در اطرافم را من این نیاز . چیزها دور و ورم باشند
 دارم که آن فردي که من نیاز. به این احساس شدید نیاز دارم. باشند

زند در اطرافم باشد چون من خیلی آرام و کم حرف  خیلی حرف می
www.te   .بمانیدکسی با ود شما ش  این چیزهاست که باعث می.هستم
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شوید و فراموش   این است که شما وارد ارتباطی میو اتفاقی که می افتد
عاشق آن  شما.  عاشق همین چیزها شده بودیدکنید که شما می

 خیلی متفاوت است خصوصیاتی شدید که با خصوصیاتی که شما دارید
کند  تر می و شما را به عنوان یک انسان کاملشود  و چاشنی شما می

ها را، آن تفاوتها را که در  بعد شما آن حوزه.  نیرو را داریداینزیرا شما 
 جذب آن فرد کرده بود را به  همان چیزهایی هستند که شما راابتدا دقیقاً

کنید  کنید و شروع می هاي مجادله تبدیل می  یا حوزههاي تعارض حوزه
چیزي را تغییر تی به اینکه فردي را که دوست دارید تغییر دهید و وق

خواهید  کنید که می  بلکه اثبات میکند که عاشق آن هستید دهید اثبات نمی
  .متفاوت باشد

  
پس در روابط باید به یاد داشته باشید که همیشه به سمت چیزي که 

www.teاي از خود  شما به آینه. میشه متضادها هستنده. برگردید عاشقش بودید
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ها و   در ازدواج.را به همراه داریدهمیشه آن در واقع نیازي ندارید، شما 
... و حتی با فرزندان و اینها تان دوستانۀابط عاشقانه و در روابط رو
شود آنها را دوست داشته باشید  ي که در مورد فرزندانتان باعث میچیز

دهند و  د، بلکه کارهایی است که انجام میاین نیست که دوستتان دارن
 محترم ها راکه بیشتر از همه آنست  ااینها.  مثل شما نیستاصالً
ایستد و نتایج ایستادن  اي که در برابر معلمش می پسر بچه. شمارید می

خواهید فرزندانتان  از یک طرف نمی. پذیرد علمش را میدر برابر م
گز شجاعت این کار من هر"گویید  مان باشند اما همیشه ته دلتان مینافر

کنید به   شروع می".ر را نکندهم که این کاخوا گز نمیرا نداشتم و هر
معلمهاي شما گیرید و آنها  و از آنها یاد می... دن آن کارهاتحسین کر

چیز خیلی مثبت و زیبایی تبدیل ها را به یک  پس آن حیطه. شوند می
مثل این است که تعارضات، که دردآور و زشت نیست بلکه فقط . کنید می

ل احترام است، چیزي که  که قابتفاوتهاست، را به چیزي تبدیل کنید
 بعد رفتارتان مبنی بر و.  و با آن بودشود به خاطر آن جشن گرفت می

 اغلب، و شوید می متمرکز مشکل آن حل راه به فوراً. شود میراه حل 
 فرد در که چیزهایی که است این  روابط در تفاوتها حل راه اوقات بیشتر
 آنها به و بگیرید جشن را آنها و بشمارید محترم را هستند متفاوت مقابل
  . بگذارید احترام

  افتند روابط کارگر می  
من هیچ وقت . افتند چون کاري براي انجام دادن وجود ندارد  کارگر می

تمام روز را کار . دوست نداشتمهایم را   روي رابطهفکر کار کردن
www.teکار کنم؟ باید ه شوم و باید بروم خانه و چ کنم و سوار ماشینم می می
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کنم و تمام شب را  تمام روز را کار می! ام کار کنم؟ ي رابطهور وبروم 
   .کنم و تمام این قضیه یک تالش است کار می
 را در زناشوییکنم برخی چیزها هستند، براي مثال اول رابطه  فکر می

باید در برابر آنها بامالحظه باشیم و غیره اما در کل که نظر بگیریم، 
را  که نامش د و وقتی در آنجایی قرار داریوقتی با کسی در تعادل هستی

دانید فردي که با او در ارتباط   که میجایی،  گذاشتم"یت محدودبدون"
زیرا همین االن با اینکه ...  آن قالب و آن جسم نیست آن نیست کههستید

این به این معنا .  هزار مایل فاصله دارم اما با او رابطه دارم2از همسرم 
نکه من االن با جسمش در ارتباط نیستم آن رابطه نیست که بدلیل ای

  . وجود ندارد

  
شوم   نزدیکتر می او نزدیک و نزدیک و وجود دارد و وقتی بهمدر فکراو 

رم او را بینم هنوز دا شوم و او را می  رسم و وارد خانه می و به خانه می
رم اگر چیزي که دا. کنم، هنوز فقط افکار است از طریق ذهنم پردازش می

،  به من بستگی داردافکار عاشقانه باشد و این بستگی به من دارد، کامالً www.te
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کردنی است و آن هم به من بستگی دارد  و چیزي که ندارم افکار قضاوت
من تمام اینها را انتخاب . اردبه من بستگی د. و افکار منفی هم ندارم

ام  هآنگاه رابط.  همین جاستجایگاه من به عنوان یک انسان. کنم می
  . همیشه عالی خواهد بود

: گویند گویند، اینگونه است، می ایشان میه دانید بیشتر افراد در رابطه می
اوه آره؟ در یک رابطه ": گوید  و کسی می".ر یک رابطه قرار دارممن د"

   "هستی؟
  "هایی داریم لهئآره، ما مس"

  ".تان مسئله دارید، آره وه، در رابطهاُ ": گوید و کسی می
 حتماً.  دارد مشکلی وجودحتماً"گیري بعدي این خواهد بود که  تیجهو ن

در یک رابطه هستید و  .وه، بذار ببینماُ ": گویید  ی م".مشکلی وجود دارد
بگذار ببینم حاال . هایی دارید پس باید مشکلی وجود داشته باشد لهئمس

ت استطاع  و مطمئناً"ام کمک کند؟ ر کنم تا به من در رابطهبخَسی را چه ک
ر کنید براي همین مجبورید خودتان بخَالزم را ندارید که همیشه کسی را 

فقط همین فرد است یا فرد مقابلی که در رابطه قرار دارد اما . ر کنیدبخَرا 
ه است زیرا همین اید که در اشتبا ر کردهبخَ را یدر حال حاضر نیز کس

ی شما  دارد و این یعنله دارید و مشکلی وجودئاید که مس االن اقرار کرده
تان رسیدگی کند زیرا  اید تا به مشکالت رابطه ر کردهبخَیک فرد ناتوان را 

ر کنید تا بخَ را اگر قرار بود روانشناسی. تباه استن در اشاین فرد اآل
حتماً د قو بوق ن خیلی نتان کمک کند و روانشناس  در رابطهشما را

مشکل همین . "کنی  آن کار را میکنی و تو تو این کار را می"! گوید می
www.teاي که در یک رابطه با همدیگر  نحوه. بگوییم مشکل همین جاست. ستجا
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من . کنم کنی و من آن کار را می تو این کار را می": صحبت می کنیم
 این یک مسئله است و خُبگویید   و می". این کار را بکنممتوان نمی

 با خُب که درستش کند؟ مر کنیبخَباید چه کسی را . مشکلی وجود دارد
 وارد شوند و روانشناس وارد می. گیریم می تماس یک روانشناس

ی؟ چرا تمام روز را به من خواه  تو چی میخُب": گوید شود و می می
 یک":  شما خواهید گفت".زنید؟ من باید فالن کار را انجام دهم زنگ می

 این فرد خودش .تواند به من کمک کند این فرد چگونه می. دقیقه صبر کن
   "؟خُبدر اشتباه است، 

اي  لهئگویی مس وقتی می. کنید تان همین کار را می شما در رابطه خُب
ه یک چیزي کم است به گویی ک و مشکلی وجود دارد یا وقتی می داري

تان  تواند کم باشد؟ در رابطه چه چیزي می. دارتر است نظر من خنده
چیزي که کم است؟ و  تن دنبالشگباید شروع کنید به . چیزي کم نیست

 که داشته باشی و هر چیزي که هست همانی است که انتخاب کردي
شما خودتان هستید و آنها . اند یی که نداري نیز انتخاب شما بودهچیزها

پس . تان کم نیست چیزي در رابطهباور کنید که ! دشان هستند، همینخو
تان   را در رابطهاین موضوعکاري که باید بکنید این است که باید 

گویی   می"من در یک رابطه هستم. بله":  و باید بگوییبرعکس کنید
  ".داریمشکالتی ما م" بگویید "بله"
 این مسئله اشکالی بر اما. داریممشکالتی ما هم .آره، درست است"

 و حاال خودتان اشتباه نکردید و فرد ناتوانی ندارید که ".وارد نیست
اي   هر رابطه.تان کار کند روي رابطه و وارد شود و مشاوره بدهد

www.teموقعیتهایی براي آن  نظرهایی وجود دارد، اختالفهایی دارد،  مسئله
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  شاهکاري از وین دایر
 

۲۲

به بیان .  مشکلی وجود ندارداماآید که باید آنها را حل کرد  پیش می
درست کس الزم نیست  کس الزم نیست اشتباه باشد، هیچ هیچ دیگر
لوه دادن فرد ه اشتباه جِ بیشتري بشان زمان بیشتر افراد در رابطه. باشد

مام و ت. دهند یلوه مپردازند و این یعنی خودشان را درست جِ مقابل می
 کنند تا فرد دیگري را اشتباه و زندگی و انرژي خود را صرف می

باشه، زن من دوست دارد " بگویید .خودشان را درست نشان دهند
ها را آنطور انجام کارها را اینطور انجام دهد و من دوست دارم کار

او . مشکلی در این قضیه وجود ندارد" و به خودتان بگویید "دهم
تواند کارها را اینطور   و او می". است و من هم خودم هستمدشوخ

فهمم و من هم کارها را  خیلی هم عالی است و من این را میانجام دهد و 
 نشان اما من او را اشتباه. دهم میبه صورتی که دوست دارم انجام 

نخواهم داد و او نیز بدلیل اینکه دوست دارم آن کار را به نحوي خاص 
تمیز  بیشتري به ۀعالقهمسر من . ه جلوه نخواهد داداانجام دهم مرا اشتب

ن نیز اینکه همه و م. کند  او این را به مشکل من تبدیل نمیکردن دارد و
ی چیزهایی را وقت. کنم دیل نمیکنم را به مشکل او تب چیز را مرتب نمی

 اند و اینگونه دوست ندارد کامالً طرف افتاده بیند که این طرف و آن می
الزم . خواهد داند که همین را می رد چون او میرداراغب است که آنها را ب

قع در وا.  همین استروشنگري دقیقاًو . نیست در مورد آن دعوا کنیم
در اشتباه است و ر کنید که بخَي را این است که الزم نباشد مشاور

هر .  کسی را درست جلوه دهدسعی نکند همیشه کسی را اشتباه و
 آن را درست خواهند دانست و اي تفاوتهایی دارد و برخی افراد رابطه
www.teشود که همیشه  اشتباه خواهند دانست و اینطور میها آن را  برخی

ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


۲۳   !چگونه عاشقانه زندگی کنیم

اما اگر متوجه بشوید که شرایطی پیش خواهند . مشکالتی خواهید داشت
آمد و چیزهایی که دوست نداریم اتفاق خواهند افتاد آنگاه لزومی ندارد 

.  به زندگی است  عالیيرویکرداین . که کسی را اشتباه نشان دهید
اگر همه نیازشان را در بدست . درگیر اشتباه جلوه دادن دیگران نیستید

 توانستید ه دادن دیگران را متوقف کنند، میآوردن اعتبار و اشتباه جلو
م من االن این کار را با همسرم انجا. ها را بهبود بخشید رابطه% 99 تقریباً
گردند و  فرزندانمان به خانه برمی. کنیم با شوخی این کار را می. دهم می

کند   و همسرم سعی میستا  آنها کار بسیار جالبی انجام دادهیکی از 
 به او یاد  من بودم کهخُب"گوید  شان دهد که کار او بوده است و مین

یک دقیقه صبر کن "گفتم   زمانی بود که می".دادم اینکار را انجام دهد
ن یاد چرا براي چیزي که م. چطور جرات کردي. ببینم، من به او یاد دادم

، من متوجه خُب" گویم  اما االن می"کنی؟ دادم تو به خودت افتخار می
یک  با ".هممف من وحدت این قضیه را می. ی هستیم ما یکهمۀهستم که 

اگر تو این کار را کردي پس من "گویم  اي این را می  از خود راضیةخند
وشحالم براي همین به تو تبریک این کار را کردم و من به همان اندازه خ

آره آره آره تو کردي "گوید  کنیم و می  یک مقدار شوخی می".گویم می
 به نیم فوراً االن می توا.خندیم  االن به قضیه می"!...ردمپس من ک

 ممکن بود ناسازگاري و سختی بوجود آورد بخندیم هایی که قبالً قضیه
 نشان دهد مقصرکس الزم نیست دیگري را  زیرا هیچ. و خوش بگذرانیم

 نه فقط در ما مۀهما همه یکی هستیم، . و در واقع حقیقت همین است
www.teفق ما انسانها مواگر یکی از  . ما جزئی از آن هستیمهمۀخانواده، 

ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  شاهکاري از وین دایر
 

۲۴

حال مرگ است، گشنه اگر کسی در . شویم شود پس همه ما موفق می می
  .کشد همه ما نیز همین احساس را داریم است یا درد می

  !ط سحرآمیز، روابط سحرآمیزرواب
تان را سحرآمیز کنید به جاي اینکه آن را مملو از تعارضات کنیـد،                رابطه

ینکه در کشمکش و تـالش   کنید، به جاي ادبه جاي اینکه آن را مملو از در      
کنیم که برایمان بسیار دردآور      اغلب ما وقتی به چیزهایی نگاه می      . باشید
هـا، دور از فرزنـدان       ها، جدایی  هایمان، طالق  ، مثل مشکالت در رابطه    هبود

بودن، مجبور به جدا شدن از دوستان، مرگ افـرادي کـه بـه آنهـا خیلـی                  
 پس کاري کـه   .ها ، تبدیل رابطه  ها ها، تغییر رابطه   ودیم، قطع رابطه  نزدیک ب 

 در مـورد آن  هـا  برنامهذهن که در این  ةباید بکنید این است که این معجز   
هـاي    رابطـه  ةدام را در نظر بگیرید و عوامـل بوجـود آورنـ            صحبت کرده 

 اسـتوار اسـت و نـه        "دادن"هایی هستند که بر مبناي        که رابطه  "باهدف"
ع کنیـد بـه اضـافه کـردن چنـدین            و شـرو   "گرفتن" و نه    "انتظار داشتن "

  :در اینجا چند شاخص آمده است. شاخص به آنها
تان در  ایمانی نسبت به توانایی  میشه، با از بین بردن تردید و بیمثل ه
ا هایتان ر توانید رابطه د بدانید که شما میبای.  آغاز کنیدشدن موفق

زم هاي غیرممکن ال ها و رابطه درست کنید و آن دعواها و کشمکش
 به دیگران ارتباطی .نیست وجود داشته باشد و مانع کارهاي شما شود

ن ببرید و تردید را از بی. همه چیز در درون خود شما وجود دارد. ندارد
د که با تمام استحقاق این را داریکنید که شما  با صداي بلند اظهار می

اشته این را در ذهن د. تان هستند خوشحال باشید افرادي که در زندگی
www.teهایم در زندگی را  تحقاق خوشحال بودن در تمام رابطهمن اس": باشید
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دروغ "شود چون   وارد میشود که حتماً ارد می وقتی تردید و".دارم
 به شما تعلیم داده شده است به خودتان یادآوري کنید که "بزرگ

تردید را از . هیپنوتیزم شدید که باور کنید این اتفاقات غیرممکن هستند
  .تان دور کنیدخود

  
هاي  نید آنگاه قادر خواهید بود رابطه وقتی تردید را از خود دور ک

ان چیزي سحرآمیزي ایجاد کنید و تردید نسبت به اینکه ممکن نیست هم
به یاد داشته باشید تردید وجود دارد و . شود است که مانع ایجاد آن می

ق وجود دارد همچنین ایمان وجود دارد، ترس وجود دارد و همچنین عش
پس تردید و ترس یک طرف قضیه هستند و ایمان و عشق طرف دیگر 

اید و به این قلمرو سحرآمیزي  ابراین شما تردید را از بین بردهبن. قضیه
در . اید ام وارد شده ها تکرار کردهبرنامه  در این که در مورد آن مکرراً

 هر چیزي نید بهتوا  آزادي که میۀان و تنها در ذهنتان، در آن گوشذهنت
wبقیه توانید تصاویر شادي و رضایت را براي  که بخواهید فکر کنید می
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توانید خودتان را ببینید که به سمت فرد مقابل که  انسانها ایجاد کنید، می
فردي را . کنید دایت شده است، عشق را پراکنده میبه سوي شما ه

ت و در ین چیز اسرت توانید متصور شوید که بودن با او سخت می
زن یا مادر  آمیزي با او ایجاد کنید شاید مادرر سحۀذهنتان رابط

شد، شاید فرد سرسختی باشد که تان با ایهشوهرتان باشد، شاید همس
ن شاید یکی از والدین خودتان یا یکی از فرزندان خودتا... توانید نمی

گذرانید، شاید پدربزرگ یا مادربزرگ  باشد که زمان سختی را با او می
مسن شما باشد یا یک همکار یا یک همسر ظالمی باشد یا هر چیز دیگري 

 االن در ذهنتان تصور کنید که همین. تان باشد ر قبلیکه هست یا همس
 . برخورد عصبانی و خصمانه خود با او فایق آییدبهتوانید بر میلتان  می

 اند و آمده "دادن"که براي  کنید انگار تصورسعی کنید آنها را طوري 
تان شدند تا  زندگیدرست در زمان مناسب و با شخصیت مناسب وارد 

توانید  یشما م. به شما یاد بدهند که چگونه بر اینگونه افراد فایق آیید
 کار را براي بدست آورن چیزي شما این. آنها را اینگونه تصور کنید

خواهد  دهد که می  سحرآمیز هر فرد چیزي را میۀدر یک رابط. کنید نمی
 "دادن"فقط براي اندازید و  اما خواستن را به تعویق می. اوردست بیبد

پس تمرین ذهنی شما در دنیاي فیزیکی به واقعیت تبدیل . کنند کار می
گیرید یا پدربزرگ یا مادر بزرگ  آن والد مسن را در نظر می. هد شدخوا

من یک ساعت را "گویید  آورید و می یا خانواده همسر را در ذهنتان می
 بامحبت خواهد بود و هیچ چیز اي ا این فرد خواهم گذراند و رابطهب

 من مهم نیست که چه چیزي تواند جلوي آن را بگیرد زیرا براي نمی
www.teآورم، موضوع گرفتن نیست موضوع هدف است که همان  بدست می
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آنها به من پس براي یک ساعت فقط خواهم داد جدا از اینکه . دادن است
. گیرمخواهم در آغوش ب ند، این چیزي است که میگردان چه چیزي برمی

اینکه چقدر افتضاح هستید کنند در مورد  پس وارد می شوند و شروع می
ات را  یست و کفشهایت را تمیز کن و بینیکنند و این درست ن صحبت می

کنی  گر نیافتاد و تو آغوشت را باز میبگیر و باید اصالح کنی و این کار
اینکه گفتی اصالح نکردم، من . ، تو عالی هستیمی دانی": گویی و می

 و شما محبت پراکنده ".خیلی عالی است.  بهش احتیاج داشتمواقعاًامروز 
 گویید که چقدر خوب آورید و به آنها می اي می کنید و براي او هدیه می

در نید که چقدر احساساتی هستند و ک هستند و به خودتان یادآوري می
مقصر نیازي نیست آنها را "کنید که  آوري میدذهنتان به خودتان یا

که براي یک عمر به همانطوري . آنها همانی هستند که هستند. نشان دهم
آنها نیاز . کنند رفتار کنند دارند با من رفتار می با من ما آنها یاد داده

بحث کنند و من آن نوع شخصیت را براي آنها مهیا دارند با کسی جرو
ز دیگر این نوع شخصیت را برایشان مهیا نخواهم من امرو. کرده بودم

کن را به یک چیز  غیرممۀل از اینکه متوجه بشوید یک رابط و قب".کرد
  .اید عالی تبدیل کرده

  هدایت به سمت هدف
ام و در مورد تربیـت       سال گذشته به تمام کشور سفر کرده       در یک    تقریباً

ام و  واهید صـحبت کـرده    خ  براي فرزندانتان چه می    واقعاًنکه  فرزندان و ای  
اسر کشور به مـن     هاي تلویزیونی سر    تماسهاي تلفنی که از برنامه     کرراًم

 اسـت کـه      تماسها در مورد کارهایی    همۀ تقریباً. دادم شد را جواب می    می
wاي که    مصاحبه تلفنی  400کنم در    فکر نمی . دهند  اشتباه انجام می   ،فرزندان
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  شاهکاري از وین دایر
 

۲۸

 ه نبـود  نـد ا العاده فرزندانشان فوق ینکه چقدر   ام حتی یکی در مورد ا      داشته
و پـدر بـودن لـذت      و چقدر از مـادر  هستند  و مهربان   عالی یا اینکه چقدر  

برکتی است و چقدر خوش شـانس       گذرد و چه     خوش می چقدر  برند و    می
 همیـشه   .اسـت بـوده   ایـم ایـن کـار را انجـام بـدهیم ن            یم که توانـسته   هست
تـوانم کـاري کـنم کـه         ور می و چط کند   فرزند من این کار را می     "گفتند   می

م بـه آنهـا   تـوان  کنند و چطور می  را انجام دهد و فالن کار را نمی   فالن کار 
ن را جمـع و جـور       توانم مجبورشان کنم اتاقـشا     انگیزه بدهم و چطور می    

هـایی کـه دارم      یکی از فلسفه  . دهند احترامی جوابم را می    کنند و چرا با بی    
اینکـه وقتـی کـار اشـتباهی        اي  به جـ  و خیلی ضروري است این است که        

مـچ فرزنـدانتان را در حـال انجـام     هند مـچ آنهـا را بگیریـد،       د  انجام می 
ام  رویکردي در تربیت است که من دیـده       واقعاً و   .کارهاي درست بگیرید  

 اسـت    بـسیار مـوثر    واقعـاً در اینکه فرزندانمان به خودشان انگیزه دهنـد         
. انمان را برانگیزانیمتوانیم فرزندکدام از ما ب    زیرا من معتقد نیستم که هیچ     

توانیم بکنیم این است که یـک محـیط          کنم بهترین کاري که می     من فکر می  
عالی براي آنها مهیا کنیم و موقعیتی براي آنها ایجـاد کنـیم کـه بـه آنهـا                   
کمک کنیم که خودشان را برانگیزانند چراکه آنها در مـسیر خودشـان در       

و کـاري   . خودت قرار داري   در مسیر    حال حرکت هستند همانطور که تو     
توانیم انجام دهیم این است که عشق را بـه آنهـا بیـاموزیم،               که ما می  

شق باشند و به آنها ا را زندگی کنیم و به آنها کمک کنیم که ع        انهشقاع
کمک کنیم که در درون خود آن را داشته باشند و به نحوي هدایتشان              

ازه دهیم بـه سـمتی برونـد کـه          و به آنها اج    .کنیم و بعد کنار بکشیم    
www.te اما تا زمانی که شما درایـن کـار هـدایت و کمـک و تربیـت      .خواهند رفت 
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۲۹   !چگونه عاشقانه زندگی کنیم

. آینـد وجـود دارد    زیادي در تبدیل آن به یـک سـفر خـوش          ، کار   شوید می
 آیند تواند یک سفر خوش    در زندگی یا می   منظورم این است که هر چیزي       
  . ی دارد بستگ آن به خود شماهمۀباشد و یا یک سفر وحشتناك و 

  سفر به یادماندنی
 درونـی  شود، رفتار یا باورهایتان یا رویکـرد      همیشه به رفتار مربوط می    

دانم هـیچ   نمی .کند  زندگی شما را تعیین میة همیشه آیند،شما به زندگی 
داشـتنی   ی در دنیاي دوستداشتن اید که افراد دوست  وقت متوجه شده  

انگیـزي زنـدگی     دنیـاي نفـرت   ر  انگیـز د   کنند و افراد نفرت    زندگی می 
دانید مثـل ایـن اسـت کـه          می.  حالی که دنیاهایشان یکی است      در کنند می

گردیـد و    د و چیزهایی که به دنبال آنهـا مـی         چیزهایی که در قلبتان هستن    
کننـد و در     تـان تعیـین مـی      ان همه چیز را بـراي شـما در زنـدگی          تتانتظار

وجه شویم که آنچه آنهـا       مت تربیت فرزندان موضوع خیلی مهمی است که      
ند و  گیرند که فکر کن    یاد می داشته باشند و آنگونه     گیرند که انتظار     یاد می 
د و جـشن    شان را ارزش بگذارنـ     هاي زندگی  گیرند که چگونه لحظه    یاد می 

. ی خواهند شـد    این خواهد بود که چه جور انسان        کننده بگیرند عامل تعیین  
اند کـه    را ببینند و طوري تربیت شدهها اند که منفی   اگر طوري تربیت شده   

انـد   طوري تربیت شـده   شود و اگر      بهتر نمی  وضعیتوقت   باور دارند هیچ  
 همـین را در زنـدگی   ها را بنگرند آنگاه دقیقاً  منفی ،که در همه چیز زندگی    

 :ورد خالصـه کـنم   مـ  2توانم در     تربیت والدین را می    ۀ وظیف .خواهند یافت 
Jفمان بـه عنـوان یـک والـد ایـن اسـت کـه بـه                 کنم هد   فکر می  اینکه اول

 مهمترین موضـوع  . وندفرزندانمان یاد بدهیم که چگونه والد خودشان بش       
w، من ایـن     نیست  من وظیفۀ شما یا    ۀوظیف. این است و خیلی ضروري است     
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  شاهکاري از وین دایر
 

۳۰

 فرزندانتان از شـما پیـروي کننـد و          یددانم که کاري کن     نمی اولیارا وظیفه   
نونهایی که براي آنهـا  و قا ا گفته شده باشدم دهند که به آنه   کاري را انجا  

ها هستید درست رفتار    اید را رعایت کنند و وقتی شما پیش آن         تعیین کرده 
بلکه این است که به آنها کمـک کنیـد کـه            .  این نیست  تان اصالً  وظیفه. کنند

ن یـک   بر اساس سیگنالهاي داخلی یک احساس درونی از اینکـه بـه عنـوا             
تواننـد برونـد و چـه کارهــایی     بـه کجــا مـی  ی هـستند و  سکـ چـه  انـسان  

توانند انجام دهنـد را ایجـاد کنیـد نـه بـر اسـاس قـانون و مقـررات و                    می
  .خودشان باشند اولیاباید به آنها یاد بدهید که چگونه . دستورات والدین

  
مان در انسان سالم بودن این است که ۀکنم وظیف همانطور که فکر می 

 به جاي اینکه همیشه به .تر خودمان باشیمبه خودمان یاد بدهیم که دک
شخص دیگري امید داشته باشیم که ما را درمان کند باید خودمان یاد 
بگیریم که چگونه سالم باشیم و چگونه خودمان را درمان کنیم تا به فرد 

 در این حالت. راي ما انجام دهددیگر وابسته نباشیم که این کار را ب
www.teه کودکان یاد بدهند چگونه معلم خود باشند  معلمان این است که بوظیفۀ
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