لطفاً نگران نباش و زندگی کن
کتاب خودیاری توجهآگاهی برای اضطراب و نگرانی
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تشکر و قدردانی

مثل همیشه ،مانند سایر آثار قبل ،از همۀ کسانی که به طرق مختلف در تولید این کتاب چالشبرانگیز و
در عین حال کاربردی نقش مؤثری داشته و ما را یاری کردهاند ،تشکر و قدردانی میکنی  .ما در فاراه
آوردن کتاب حاضر ،شانس بهرهمندی از افراد خردمند و خباره نظیار درماانگران رفتااری ،درماانگران
رفتاری مبتنی بر پذیرش و درمانگران مبتنی بر توجهآگاهی را داشتی  ،کسانی که در راستای خلاق یاك
زندگی معنادار ،دائماً در حال کمك به افراد هستند .زم به ذکر است بسیاری از تمرینات و مثاالهاای
ذکرشده در منابع مختلف تکرار شده و در مقابل برخی از آنها برای اولین بار گزارش میشود و نیازمند
بررسی بیشتری میباشد ،در این راستا فهرست منابع مربوطه در بخش نکتهها در اختیار شاما قارار داده
شده است .همچنین از نویسندگان و معلمانی که یاریگر ما بودند ،از جمله تام برکووس ،دیویاد باارلو،
ریك هیمبرگ ،میشل داگاس ،استیون هیز ،کلی ویلسون ،جان کابات زین ،زیندل سگال ،مارک ویلیامز،
جان تیزدیل ،مارشا لینهان ،اندی کریستنسن ،نیل جیکوبسن ،کریستوفر مارتل ،پما شاودقون ،تای ناات
هان ،تونی برنهارد ،جاش بارتوک ،کریس گرمر ،رون سیگر ،کریستین نف و پائول گیلبرت و همچناین
از درمانگران ،دانشجویان ،مراجعین و خوانندگانی که در طول ساالهاا نظارات و نتاایج حاصال را در
رابطه با مطالب ،آموزش ،نظارت و درمان ارائهشده توسط ما به اشتراک گذاشتند سپاساگزاری  ،چراکاه
هر کدام از آنها بهنحوی ما را در راستای ارائۀ کمك بهتر و مؤثرتر به افاراد یااری کاردهاناد و موجاب
شدهاند تا این کتاب ،بهعنوان یك راهنمای مفید در اختیار دیگران قرار گیرد.
بهخصوص از همکاران خود سارا هیز اسکلتون که در شکل دادن به افکار ما ،باهمنظاور کماك باه
افراد در جهت کسب شهامت برای زندگی کردن بهگونهای که خواستار آن هستند ،نقش زیاادی داشاته
است ،مارتی آنتونی به خاطر حمایتی که در طول این سالها برای خلق ایان اثار داشاته ،کیتای ماور و
کریس بنتون به خاطر نظرات ارزنده و کمكهای بیدریغشان در بسط ،اصتح و بهبود این کتاب ماا را
یاری کردند و همچنین از مؤسسه ملی بهداشت بهخاطر فراه آوردن بودجۀ زم برای انجام کارهاای
پژوهشی که پایه و اساس این کتاب را شامل میشود ،صمیمانه سپاسگزاری میکنی .
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من (سوزان اورسیلو) از لیز که با محبت ،راهنمایی ،اندیشه و افکار عمیاق خاود موجاب گساترش
نگرش من ،بهبود کیفیت این اثر ،معنای کار ما ،جهتدهی به افکار و چالشهای شخصی من در تولیاد
کتاب حاضر شد ،از دانشجویان و همکاران خود کاه باا طارح پرساشهاای فکوراناه و اشاتیاق بارای
یادگیری ،الهامبخش من بودند و من را به سمت ارزشهای حرفهای خود سوق دادند تا جاایی کاه باه
جرأت میتوان بگوی بهترین مربی و همکار من در این راه بودهاند ،از پدر و مادرم به خاطر اینکه مارا
بهگونهای پرورش دادند تا اعتمادبهنفس و شهامت دنبال کردن یك شغل دانشاگاهی ،آنها باهعناوان
یکی از اعضای نسل اول آن حوزه را داشته باش و در نهایت از همسرم پل تورکامو بهخاطر سی ساال
دوستی ،حمایت ،تشویق و عشقی که نسبت به من داشته ،بینهایت سپاسگزار هست .
من (لیزابت رومر) از سوزان بهخاطر فرصتی که در اختیار من قرار داد تا در آموزش و نوشتن این
کتاب تجربۀ همراهی با او را داشته باش  ،عمیقاً قدردانی میکن  ،چراکاه در طاول ایان ساالهاا نقاش
مؤثری در رشد و یادگیری من داشته است .این آموزش ،دانش و مهارتهاای آموختاهشاده از جاناب
«سوزان» موجب بهبود روند و نتیجۀ حاصل از سعی و تتش ما نیز شد .بسیار مسرورم که ایان اثار را
با چنین دوست عزیزی به سرانجام رساندهام .از دانشجویان و همراهانی که به طارق مختلاف موجاب
افزایش آگاهی و شناخت من شدند ،بهخصوص از لیندزی ،وسات رولاوک ،جاس گراهاام لوپرساتی،
لوکاس موگان ،لورا گریس رولینز ،سارا کریل ویلینستون ،ایز اوستیس ،جان ماارتینز و ناتاالی اربیاد و
تمامی کسانی که به شکلی در این راستا نقشی ایفا کردهاند ،از جاس ،لاورا گاریس ،ساارا و جان کاه
نظرات و دیدگاههای ارزندهای را ارائه کردند و در ویرایش بخشهایی از کتاب مؤثر واقاع شادند و از
کارن سویموتو بهخاطر دوستی و صبر و شکیباییاش که موجاب گساترش آگااهی مان شاد ،از دوون
ویلسون برای اینکه به من این امکان را داد تا در حین نوشتن این کتاب در کاتسهاای یوگاا شارکت
کن تشکر میکن  ،تلثیر آن در تجربۀ من به شکلی معنادار منعکس شد.
از مرکز ملی که به من کمك کرد تا شرو کن و عادتها و رویکردهایی را باه مان آموخات کاه
موجب اشتیاق من به نوشتن این کتاب شد .از مادر و پدر مرحوم  ،کسانی که مرا پارورش دادناد و از
من محافظت کردند و از زمانی که سن کمی داشت و در طول زندگی حرفاهایام میاان مان و نوشاتن
ارتباطی فراه کردند سپاسگزارم ،این حمایت بعد از پدرم از سوی مادرم ادامه پیدا کرد و راهنمای من
برای نوشتن این اثر بود .در نهایت ،از همسرم ،شریك و بهترین دوست  ،جاش بارتوک که با به اشتراک
گذاشتن دانش و آگاهی خود در نوشتن این کتاب بسیار مؤثر واقع شاد و همچناین باه خااطر عشاق،
شفقت و حمایت او بهعنوان بخش جداییناپذیر زندگی که خواستار آن هست  ،سپاسگزارم.
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سخن مترجمان

بیش از یك دهه است که تجربۀ کار بالینی ،بهویژه در حوزۀ اختتلهای اضطرابی را دارم (مترج اول)
و دائماً شاهد شنیدن جمتت و سؤا تی از مراجعان هست  :اگر بیماری سرطان دوباره عاود کناد چاه
کار کن ؟ اگر زلزله بیاید و نتوان بهموقع از منزل خارج شوم چه اتفاقی در انتظاار مان اسات؟ اگار در
کنکور نتیجۀ دلخواه را به دست نیاورم سرنوشت چه میشود؟ اگر همسرم به من خیانت کند چه کار
کن ؟ اگر والدین را از دست ده چه اتفاقاتی در انتظار من است؟ اگر کارم را از دست ده چه بتیی
سر من و خانوادهام میآید؟ اگر پیر شوم و دیگر چابکی اآلن را نداشته باش به چه امیدی زندگی کن ؟
اگر نتوان در آینده فرد موفق شوم چه کار کن ؟ اگر ورشکست شدم چه طور میتوان جبران کن ؟ اگر
مرگ به سراغ بیاید ،همسر و فرزندان چه بتیی بر سرشان میآید؟ اگر در مصااحبۀ شاغلی عملکارد
موفقی نداشته باش چه اتفاقی میافتد؟ اگر مادر خوبی برای فرزندان نباش چه میشود؟ اگر همچناان
نگران باش چه اتفاقی میافتد؟
انگار این سؤا ت «چه میشود اگر» مراجعان پایانی ندارد و مرتب ذهنشان توسط این سؤالهاای
تکراری بمباران میشود .بعد از اینکه ذهن آنها خسته میشود و دیگر رمق نگاران شادن نادارد ،حاا
ذهن من مملو از سؤالهایی میشود که در انتظار شلیك شدن به سمت آنهاست :نگرانی چه کمکی باه
شما می کند؟ آیا حتم ًا باید ماد ِر نگرانی باشید تاا ماادر خاوبی باه نظار برساید؟ آیاا اگار نگاران عاود
بیماریتان باشید ،دیگر عود نمیکند؟ آیا اگر دائماً به زلزله فکر کنید و از وحشات آن ،شابهاا بیادار
بمانید ،دیگر در برابر زلزله مصون میمانید؟ آیا به جز نگرانی ،کار دیگری برای انجام دادن ندارید؟ اگر
میترسید بهخاطر نگرانی زیاد بیمار شوید ،پس چرا باز ه به نگرانی ادامه میدهید؟ آیا تاکنون به ایان
فکر کردهاید چند درصد از نگرانیهای گذشتهتان به وقو پیوسته است؟ آیا هنوز ه ذهنتاان شاما را
فریب میدهد و به شما میگوید این نگرانی با نگرانیهای دیگر فرق میکند و خیلی واقعی است؟ آیاا
از این وضعیت خسته نشدهاید؟ آیا وقت آن نشده کاه دسات از کنتارلگاری آیناده برداریاد و ماابقی
زندگیتان را آنطوری که دوست دارید زندگی کنید؟ آیا وقت آن نشده که آینده را با تماام ابهاامهاا و
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بتتکلیفی هایش دوست داشته باشید و به جای پرسه زدن در آن ،باه زنادگی واقعای در لحظاه اکناون
بپردازید؟
مطمئناً نگرانی یکی از بزرگترین موانع دستیابی برای تجربۀ احساس رضایت و شادمانی اسات کاه
افراد را در مقابل ایجاد هر تغییری برای داشتن زنادگی بهتار مقااوم مایساازد .اگار هناوز ها ذرهای
جسارتِ زندگی کردن به شیوۀ دلخواه در وجودتان باقی مانده اسات ،شاما را باه مطالعاۀ ایان کتااب
دعوت میکن  ،چراکه شما را یاریتان میکند در بخش اول به تعریاف درساتی از نگرانای ،اضاطراب،
ترس ،تفاوت میان آنان و پیامهای هشداردهندۀ هر یك از آنها پیببرید و با کساب آگااهی نسابت باه
روشهای ناکارآمدی که صرفاً بهصورت عادت در مواجه با آنها بهکار میبری  ،نخستین قادم در مسایر
تغییر ارتباط خود با افکار ،هیجانات و احساسات اضطرابهایتان برداریاد .در بخاش دوم ایان کتااب،
نویسندگان متخصص و متبحر آن ،با ارائۀ راهکارهای جدید و مؤثر ،سعی میکنند شما را با مقابلاه باا
این دسته از هیجانات ،بهویژه مهارت توجهآگاهی آشنا کنند تا به کمك آنها بتوانید به کشف آنچاه کاه
برایتان اهمیت دارد ،دست یابید و فعالیتهای خویش را منطبق بر آنها کنید .در بخش ساوم ،باا بیاانی
شیوا و قابلفه  ،ابتدا به درک عمیقی از ارزشها ،اهداف ،چیستی و چگونگی زندگیتاان دسات پیادا
خواهید کرد و در ادامه تلههای رایجی که در این مسیر مانع پیشاروی شاما شاده و موجاب احسااس
سرخوردگی ،شکست و ناامیدی در وجودتان میشود را بهطور جامع و کامل شناسایی میکنیاد .نهایتااً
در بخش چهارم میآموزید که چگونه از دام نگرانی و فعالیتهای ذهنی مشابه آن رهاایی یابیاد بادون
اینکه توسط آنها هدایت شوید ،مهارتهایی را که فراگرفتهاید بهکاار ببریاد و باا شاجاعت ،جساارت،
مراقبت و مهرباانی نسابت باه خاود در مسایر دساتیابی باه زنادگی دلخواهتاان قادم بارداری و ایان
جرأتمندی را در خود نهادینه کنید.
اکبری و شوشتریان
پاییز 1397

«»14

مقدمه
چگونه میتوان به بهترین نحو از این کتاب استفاده کرد؟

روزی معلمی به شاگرد خود که جنگجوی جوانی بود ،گفت که به مبارزه با ترسش بررود ،امرا او
تمایلی به انجام این کار نداشت؛ چراکه به نظرش بسیار خشونتآمیز ،ترسناک و ناخوشایند بود،
معلم او را مجبور به انجام آن کار کرد و راهنماییهای الزم را نیز برای این مبرارزه در اخییرار او
گذاشت .روز موعود فرا رسید ،شاگرد جنگجرو در یرط فرر و ترر در فرر دیگرر ایسریاد.
جنگجو خود را در برابر تر  ،کوچط و ضعیف و ترر را برزر ،،قروی و خشرمگین مریدیرد.
هردوی آنها سالحهای خود را داشیند .جنگجوی جوان با درماندگی به سمت تر رفرت و از او
پرسید« :ممکن است به من اجازه دهی تا با تو بجنگم؟» تر پاسخ داد« :از تو به خافر اینکره
به من احیرام میگذاری و از من اجازه میگیری سپاسگزارم» .جنگجوی جوان گفرت« :چگونره
میتوانم تو را شکست دهم؟» تر پاسخ داد« :سالح من این است که نزدیرط ترو مریشروم و
بهسرعت صحبت میکنم ،سپس تو بسیار عصبانی میشوی و هرچه میگویم انجام میدهی ،امرا
در مقابل اگر نسبت به من بیتوجه بوده و فبق گفیههای من عمل نکنی ،آنگاه من هیچ قدرتی
نخواهم داشت .تو میتوانی به من گوش دهی و یا من را میقاعد کنی .انیخاب با توسرت ،امرا بره
یاد داشیه باش ،زمانی من قدرت مییابم و تو را شکست میدهم که تو آنچره مرن مریگرویم را
انجام دهی» .به این ترتیب جنگجوی جوان یاد گرفت که چگونه میتواند تر را شکست دهد.
پما شودقون ()2000
چند لحظه به سؤا ت زیر فکر کنید:
 .1آیا احساس میکنید از زندگی خود انتظار بیشتری دارید؟ آیا تابهحال به این فکر کردهاید اگار
این امکان فراه شود و تمامی خواستههای شما برآورده شود ،شما از زنادگی خاود رضاایت
بیشتری خواهید داشت؟
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شاید شما به این فکر افتاده باشاید کاه در رواباط ،کاار ،مدرساه ،خاناه و یاا حتای در نحاوه
گذراندن اوقات فراغت خود تغییرات بزرگی ایجاد کنید ،اما به نظر میرساد کاه عااملی ماانع
شده و شما را به عقب میراند.



ممکن است نیاز به ایجاد چنین تغییرات بزرگی را احساس نکنید ،اما گاهی اوقات آرزو داشته
باشید که درگیر فعالیتهای بیشتری در زندگی روزمره خود شوید و از طریق تجارب بهدست
آمده ،گسترۀ تواناییهای خود را افزایش دهید.



یا در مورد معنای زندگی دلخواه خود ،کنجکاو بودهاید.

 .2آیا فکر میکنید ایجاد برخی تغییرات ،موجب ترس یا ناراحتی شما میشود؟


اگر از ایجاد تغییرات احساس خطر میکنید ،طبیعی است زمانی که تصمی میگیرید تاا بارای
بهبود زندگی خود باشهامت قدمی بردارید ،دچار احساس ترس و اضطراب شوید.



گاهی اوقات ممکن است احساس کنید زیر فشاار نگرانایهاا و اساترسهاای روزماره خاود
خموده شدهاید و ایجاد هر تغییری به نظرتان غیرممکن باشد.



بسیاری از ما با وجود اینکه به روشهای مختلف به مبارزه با ترس ،اضطراب یا نگرانی خاود
می پردازی در آن موفقیتی به دسات نیااورده و از رسایدن باه حاد کماال زنادگی خاود دور
ماندهای .


ممکن است به خاطر فرار از ترس طرد شدن ،تنها ماندن و یا آسیب دیدن ،روابط ما باا
دیگران نیز سطحی یا از ه گسیخته باشد.



شاید به خاطر ترس از شکست ،حتی حرفهای را دنبال نکنی و یا از فرصاتهاایی کاه
برای یادگیری ،پیشرویمان قرار میگیرد ،استقبال نکنی .



از تتش برای پرداختن به فعالیتهای جدید در اوقات فراغت خود با وجود نقشی کاه
در غنی کردن زندگی ما دارند اجتناب کنی  ،تنهاا باه ایان دلیال کاه باا ایان تغییارات
احساس راحتی نمیکنی .





حتی نگران باشی که چگونه میتوانی از هر موقعیتی که امکان تجربهای جدید را برای
ما فراه میکند ،دوری کنی .

در برخی مواقع هزینهها نامحسوستر هستند.


ما معمو ً به انجام فعالیتهای اجباری خود تمرکز میکنی تا به فعاالیتی کاه بارای ماا
مطلوب است نپردازی .



نگرانی دربارۀ ایجاد مشکل در ارتباط با دیگران ،وجود استرس شغلی ،مساائل مرباوط
به والدین ،فشارهای مالی ،ستمتی و سایر مشکتت روزمره نیز میتواند موجاب شاود
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تا احساس کنی که تنها ناظر زندگی خود هستی  ،بدون آنکه نقش مؤثری در آن داشاته
باشی ؛ اما در عین حال برای ایجاد تغییر و کسب یك زندگی شادمانه تتشی نمیکنی .
ما شما را به مطالعۀ این کتاب دعوت میکنی تا از این طریق با ترس و اضطراب خود مواجه شاده
و به سمت یك زندگی رضایتبخش حرکت کنید ،همان چیزی که برای شما حاس عمیقای از معناا و
هدف به ارمغان میآورد ،چراکه شما در حقیقت نیازمند جهشی روبهجلو هستید .تغییر برای هر یك از
ما به شکلهای مختلفی رخ میدهد ،اما در عین حال ،دگرگونیهای مهمای را نیاز ایجااد مایکناد کاه
نیازمند صبر و شکیبایی است .در این راستا اولین گام ،کسب شناخت بیشتری درباره ترس ،اضطراب و
نگرانی میباشد .فصل نخست ،اطتعات زم دربارۀ ماهیت و چیساتی تارس ،اضاطراب و روشهاای
مقابله با چرخۀ نگرانی ،ناراحتی شدید و پرطاقتی را در اختیار شما قرار میدهد .تعادادی از تمریناات
ارائهشده به شما کمك میکند تا باا گساترش ناو خاصای از خودآگااهی در جهات ایجااد تغییارات
معنیدار و طو نیمدت در زندگی خود قدم بردارید .فصل دوم روشهایی را بهمنظور رشد این آگاهی
معرفی میکند .دانش و مهارت ارائهشده در فصل اول و فصل دوم به شما کمك میکند تاا  )1عااداتی
که شما را از زندگی مطلوبتان به عقب رانده و مانع آن میشود را بشناسید و  )2روشهاای جدیادی
برای مقابله با نگرانیها و هیجانات گسترش دهید .در فصل سوم تمریناتی ارائه شده که به شما کماك
میکند تا زندگی دلخواهتان را تعریف کنید .بسیار از ما برای خود اهدافی را تعیین میکنای  ،اماا کمای
بعد احساس میکنی که آنها دست یافتنی نیستند و در مورد آنچه که برای ما مه است ،دچاار شاك و
تردید میشوی  .در این کتاب در مورد این دامهای رایج کاه باعاا احسااس ناامیادی و سارخوردگی
میشود ،بهمراتب صحبت خواهی کرد و در نهایات در فصال چهاارم نشاان خاواهی داد کاه چگوناه
میتوانید تمامی مهارتهایی را که آموختهاید در راستای رسیدن به زندگی دلخواهتان بهکار ببرید.

آنچه که شما خواهید آموخت
 چگونه درگیری با ترس و اضطراب ،مانع از دستیابی شما به زندگی مطلوبتان شده است.
 چگونه شناخت بهتری نسبت به اضطراب ،نگرانی ،ناراحتی و روشهای ناکارآمد مقابله با آنها
(مانند اجتناب ،خودانتقادی و خودسرزنشی) که در ما به شکل عادت درآمده ،پیدا کنید.


چگونه عادات جدیدی (مانند خودنظارتی کنجکاوانه و شفقت و مهربانی نسبت به خود) که
میتوانند موجب کاهش اضطراب و نگرانی در زندگیتان شوند را یاد بگیرید.



چگونه نسبت به آنچه برای شما اهمیت دارد ،آگاهی یافته و روشهایی بهمنظور ایجاد معنا و
هدف در زندگی روزمره بیاموزید.
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چگونه در راستای افزایش کیفیت زندگی ،بدون در نظر گرفتن احساس تجربهشده در لحظه
حال ،فعالیتهایی را انتخاب کرده و بر اساس آنها عمل کنید.



چگونه مهارتها و تواناییهای جدید خود را در مواجهه با چالشهای جدیدی که پیشروی
شما قرار میگیرد بهکار ببرید؟

آنچه که موردنیاز شماست


تمرین :با وجود اینکه زمان زیادی طول میکشد تا عادتها ،شکل گرفته و گسترش یابند ،ما
میتوانی با انجام تمرینات ارائه شده ،عتوه بر داشتن صبر و شکیبایی ،در زمان کوتاهی
روشهای جدید مقابله را یاد بگیری و آنها را تغییر دهی .



گشودگی :احتما ً تا بهحال شما روشهای مختلفی را یاد گرفتهاید و حتی برخی از
راهکارهای ارائه شده در این کتاب (مانند یادگیری مطالبی دربارۀ ترس ،اضطراب و یا تمرین
توجهآگاهی) را بهمنظور بهبود زندگی خود بهکار بردهاید و یا شاید دربارۀ این مسلله دچار
شك و تردید شده باشید که آیا ایجاد تغییر واقعاً امکانپذیر است؟ عادات اضطرابی میتواند
موجب بدبینی ما و صرفاً دیدن معایب و تهدیدهای احتمالی موجود در همهچیز شود .خبر
خوب این است حتی زمانی که افکار بدبینانه و منفی در شما به وجود میآید ،میتوانید
بهجای داشتن چنین نگرشی نسبت به مسائل ،دیدی باز و گشوده داشته باشید و روشهای
جدیدی مانند توجهآگاهی را امتحان کنید .توصیه ما این است که عادتها و ترسهای خود
را بشناسید ،وجود آنها را در خود بپذیرید و سپس بهترین روشی که واقعاً برایتان مؤثر به
نظر میرسد را بهکار ببرید.



حمایت :برخی از افراد که در عملکرد خود برای مقابله
با اضطراب شدید و طاقتفرسا ،دچار مشکل شدهاند و
یا در رابطه با ایجاد تغییر در جهت هدفمند کردن
زندگی خود ،احساس ناامیدی میکنند ،کسب حمایت
از سوی درمانگر را مفید قلمداد میکنند .برخی دیگر
معتقدند با مطالعه این کتاب و انجام تمرینات آن انگیزه پیدا میکنند تا راه بهبود خود را
دنبال کرده و در پی آن تغییرات قابلتوجه و جسورانهای در زندگی خود ایجاد کنند .افرادی
ه هستند که مطالعه کتاب و انجام تمرینهای آن را کافی میدانند .اگر در فرآیند درمان
هستید ،توصیه میکنی با درمانگر خود دربارۀ این کتاب و اینکه چگونه میتوانید از اطتعات
ارائه شده در این کتاب بهترین استفاده را ببرید ،صحبت کنید.
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چرا باور داریم که این کتاب به شما کمک میکند


طبق تحقیقات انجام شده ،استفاده از نوعی آگاهی،
بهعنوان یك واکنش متفاوت در مقابل افکار و هیجانات
آزاردهنده ،برای افرادی که درگیر اضطراب و افسردگی
هستند ،میتواند مفید واقع شود که در این باره بهطور
مفصل در این کتاب توضیح داده شده است.



همچنین بررسیها حاکی از آن است که کاربرد
رواندرمانی در کنار آنچه در این کتاب ارائه شده،
میتواند باعا کاهش عتئ اختتلهای اضطرابی و افزایش رضایت از زندگی افراد شود.



از نظر درمانگران خبرهای که با طیف وسیعی از افراد مبتت به اضطراب سروکار دارند،
رویکرد مذکور مفید است .تجارب و مشاهدات بهدست آمده از این فرایند در این کتاب ارائه
شده است.



استفاده از این رویکرد به ما کمك میکند با وجود اضطراب ،غ  ،خش و انوا دیگری از
ناراحتی و پریشانیها ،باشهامت آنگونه که میخواهی زندگی کنی و این راه را ادامه دهی .
ما در سراسر این کتاب تجارب شخصی خود و افرادی را که برای سالها مورد بررسی قرار
گرفتهاند را به تصویر کشیدهای .

لطفاً این را امتحان کن
در این کیاب با روشهای غلبه بر تر  ،اضطراب ،نگرانی یا اسیرسی که مانع دست یافین به زندگی
مطلوبیان شده ،آشنا میشوید .لطفاً لحظهای سؤاالت زیر را در نظر بگیرید.
 .1آیا اضطراب ،نگرانی یا اسیر در ارتباط شما با دیگران مشکل ایجاد کرده است؟ آیا شما از بروز برخری
از افکار و احساسات درست و منطقی خود صرفاً به دلیل تر از نحوه واکنش دیگران دوری میکنیرد؟
آیا برای شما سخت است که از دیگران تقاضایی داشیه باشید؟ آیا نگرانی شما موجب شده تا نیوانید برا
والدین ،دوسیان و فرزندان خود ارتباط مناسبی داشیه باشید؟ آیا بررای گسریرش روابرد جدیرد ترر
دارید؟ آیا ارتباط شما با جامعه ای که خواهان مشارکت بیشیری با آن هسریید ،قطرع شرده اسرت؟ آیرا
اضطراب و نگرانی شما آنقدر زیاد است که افراد مهم زندگیتان را ناامید کرده است؟
.2

نمی توانید زمانی را برای کاری که میعهد به انجام آن هسیید و یا آموزش و فعالیتهرای تفریحری کره
موجب احسا ارزش و توانمندی در شما میشود ،صر کنید؟ درگیر اضطراب ،نگرانی و یا اسیرسری
هسیید که شما را از مواجهه با چالشهای جدید باز میدارد؟ احسا میکنید گیر افیادهاید؟

.3

آیا دوست دارید به جای نگرانی و تر  ،بر آنچه که براییان مهم است تمرکز کنید؟ آیا آمراد تجربیرات
جدید هسیید؟
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شروع کنید
احتما ً شما این کتاب را به این خاطر انتخاب کردهاید که مانناد بسایاری از افاراد احسااس مایکنیاد
اضطراب ،نگرانی ،ترس و ناراحتی مانع آن شده که باشهامت ،بهگونهای که میخواهید زنادگی کنیاد و
همانطور که گفته شد احتما ً برای کاهش اضطرابتان ،روشهاای مختلفای (مانناد توجاهآگااهی) را
امتحان کردهاید .ممکن است برخی از روشهایی که برای مادتی کوتااه ماؤثر هساتند ،در طاول زماان

موجب احساس بدتری در شما شوند .شاید حتی راهکارهایی انتخاب کرده باشید که اصتً مؤثر نبوده-
اند و آنها نیز حال شما را بدتر کردهاند .برخی از راهکارها نیز به نظر کمكکننده جلوه میکنند ،اماا در
مقام عمل مؤثر نیستند.
بررسی اضطراب بسیار چالش برانگیز است ،زیرا مضطرب شدن در مقابل مسائل ،عادتی اسات کاه

بهصورت خودکار شرو میشود ،ولی در طول زمان بهتدریج تقویتشده و در صورتیکه جزئی از ماا
شود ،هرگز از بین نخواهد رفت .در واقع اضطراب میتواند دریافت اطتعات جدیاد را دشاوار ساازد
(مانند اطتعاتی که در این کتاب ارائه شده است) .بهعنوان مثال اضطراب:


باعا دشواری در حفظ تمرکز و توجه میشود.



بهراحتی توجه ما را از مسیر خود منحرف میکند.



موجب میشود بیشتر توجه ما بر خطرات و احتما ت منفی باشد تا دریافت اطتعات مثبت.



از آنجایی که اجتناب یك تسکیندهنده کوتاهمدت است ،باعا میشود بیش از آنکه به
سمت تجاربمان پیش بروی  ،از آنها اجتناب کنی .

در فصل های بعدی ،توضیح خواهی داد که چرا ترس ،اضاطراب و نگرانای چناین اثراتای دارناد.
کسب این آگاهی ،یك گام اساسی و مه بهسوی این موضو است که به تغییر عاادتهاای اضاطرابی
خود بپردازی و علیرغ وجود اضطراب ،بیشتر درگیر یك زندگی ارزشمندتری شوی  .اما پایش از آن،
میخواهی به این مسلله بپردازی که با وجود اضطراب شدید چگونه این عادات را به چالش بکشای و
اطتعات جدیدی کسب کنی  .اغلب خوانندگان در مطالعه ،یادگیری و بهکاار باردن راهکارهاای ارائاه
شده در این کتاب ،برای مقابله با اضطراب ،روشهای ناکارآمدی را به کار میبرند ،برای مثال:

 سرعت در مطالعه و یادگیری همۀ مطالب ارائه شده به یکباره یکی از اشتباهات رایج
خوانندگان این دسته از کتابها است ،چراکه متلسفانه این تعجیل و فشار برای دریافت اطتعات
جدید ،بهکارگیری و امتحان آنها ،ایجاد تغییرات را دشوار ساخته و موجب میشود بهراحتی ناامید
شوند و دست از تتش بردارند.
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 رها کردن کتاب به دنبال ایجاد احساس پریشانی و فروپاشی ناشی از تفکر و تعمق بیشتر
درباره اضطراب .اگرچه گاهی اوقات اجتناب میتواند کمكکننده باشد ،ولی فراموش نکنید تا چه
زمانی میتوانید از اضطراب فرار کنید .یكبار برای همیشه تصمی بگیرید که با آن مواجه شوید .اگر
تصمی به مواجهه دارید ،لطفاً تا پایان کتاب را بخوانید ،بخوانید و بخوانید .از آنجایی که این مرحله
نقش مهمی در تغییر الگوهای فرسوده دارد ،افزایش مختصر ناراحتی و پریشانی ارزش تحمل کردن را

دارد ،چراکه بخشی از مسیر تغییر و تحول بهحساب میآید .فراموش نکنید که «درمان از مسیر درد
میگذرد».

 با مطالعۀ بخشهایی از کتاب که به نظرمان غیرمرتبط با تجربیات ما است ،بهسرعت ما را به
این نتیجه میرساند که این کتاب مناسب من نیست و آن را ادامه نمیدهیم .فراموش نکنید که افراد
به شکلهای مختلفی اضطراب را تجربه میکنند و ما نیز تتش کردهای طیف وسیعی از آن را در اینجا
ارائه کنی  .بنابراین طبیعی است که میان برخی از موارد ذکر شده و خود ،ارتباطی پیدا نکنید .به همین
دلیل توصیه میکنی توجه خود را بهجای موارد و نمونههای غیرمرتبط ،بر تجاربی معطوف کنید که
مشابه آن را در خود احساس میکنید ،به این ترتیب شما میتوانید دربارۀ مفید بودن این کتاب برای
خود قضاوت بهتری داشته باشید.

 نگرانی دربارۀ این موضوع که آیا تغییر امکانپذیر است یا آیا این روشها برای ما مفید
هستند .برخی از مخاطبین این کتاب ،قبل از مطالعه ،دوست دارند تمام شك و تردیدهای خود را که
مربوط به اثربخش بودن راهحلهای پیشنهادشده است ،کاهش داده و به یك اطمینان دست یابند .وجود
طیف وسیعی از افراد که با مشکتت و اهداف مختلف توانستند تغییرات معناداری را در زندگی خود
ایجاد کنند به ما این اطمینان و اعتمادبهنفس را دربارۀ اثربخشی کتاب میدهد .ما از مخاطبین کتاب
تقاضا داری بدون هی تتشی برای کاهش شك و تردید خود نسبت به کارایی این کتاب ،به مطالعه
آن بپردازند و اجازه دهند که تجربیاتشان راهنمای آنها باشند ،نه قضاوتها و پیشداوریهایشان.

 تمرکز بیش از حد بر انجام هر تمرین و کاربرد هر راهکار ،دقیقاً بر اساس آنچه که گفته
شده ،از دیگر روشهای غیرمفیدی است که ممکن است هنگام مطالعه این کتاب برای خود اتخاذ
کنید .ترس و اضطراب به اشکال مختلفی میتوانند کیفیت زندگی ما را کاهش دهند؛ از جمله با رشد
عادات ناسازگارانه که موجب محدود شدن واکنشها و دستیابی ما به فرصتها میشود .هدف ما از
نوشتن این کتاب آن است که به شما کمك کنی تا واکنشهای خودکار خود را بشناسید و آگاهی خود
را نسبت به طیف گستردهای از گزینههای انتخابی که در پاسخ به یك موقعیت خاص میتوانید نشان
دهید ،افزایش دهید؛ بنابراین پیشنهاد میکنی تا عادات جدیدی را جایگزین عادات قبلی کنید و
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راهکاری را به کار بگیرید که نشانگر انعطافپذیری شما است .در این راستا پیشنهادات و راهکارهای
ارائه شده را امتحان کنید و آنها را با توجه به تلثیرشان در افزایش کیفیت زندگی خود ،بهطور منظ
تمرین کنید.
بسیار طبیعی است که آنچه تجربه میکنی و روشی را کاه بارای ساازگاری باا اضاطراب باه کاار
می بری  ،توجه و رفتار ما را تحت تلثیر قرار میدهد .بنابراین چالش نخست برای شما بهعنوان خوانندۀ
کتاب این است که بهواسطۀ اضطراب خود ،باشهامت بهسوی زندگی مطلوبتان حرکت کنید ،رفتارهاا
و واکنشهای همیشگی خود را در مقابل اضطراب هرچند جزئی تغییر دهید و ساپس در راساتای ایان
حرکت روبهجلو ،بهتدریج با دریافت اطتعات جدید ،تغییرات بیشتری را ایجاد نمایید .در واقع چالش
زمانی ایجاد میشود که همهچیز در ما ه صادا مایشاوند کاه از احسااسهاای ناخوشاایندمان مانناد
اضطراب دور شوی  ،در حالی که مواجهه با اضطراب ،ترس و وحشت تنها راه چاره است .هدف دیگر
ما این است که شما را یاری کنی تا در این زمینه به آگاهی گستردهتری دسات یابیاد ،باه هماین دلیال
است که نشانههایی فراتر از اضطراب را تجربه میکنید .از ورود افکار طبیعای مثال «ایان هرگاز ماؤثر
نخواهد بود» یا «من نمیتوان تغییر کن » به ذهنتان جلوگیری نکنید .به عبارت دیگار ،آنهاا را محتارم
بدانید ،ولی معتبر نپندارید و بر اساس آنها عمل نکنید.
تناقض در توجه مضطربانه


بهفور فبیعی ،اضطراب موجب اجیناب از منابع اضطرابزا میشود.



اضطراب موجب محدود شدن توجه ما نسبت به هر منبع تهدیدکننده میشود.



ممکن است از هر اقدامی که ما را مضطرب میکند ،دور شویم ،درست زمانی که انجام آن
کار میتواند یط گام ما را به سمت زندگی دلخواهمان نزدیطتر کند.



همچنین ما در زمانی که مضطرب هسییم ،تمایل داریم عصبانی ،ناامید و ایرادگیر باشیم.

 این ویژگی های فبیعی توجه ،در زمان تجربه اضطراب ،یادگیری و دریافت افالعات جدید را
با چالش مواجه میکند.
اما خبر خوب این است که ما در سراسر این کتاب راهکارهای جدیدی به شما آماوزش مایدهای
که بتواند در رابطه با این واکنشهای طبیعی مرتبط با اضطراب به شما کماك کنناد .راهکارهاای ارائاه
شده زمانی مفید خواهد بود که از چگونگی کاربرد آنها آگاهی کافی داشته باشی  .هنگامیکه شارو باه
خواندن این کتاب میکنید ممکن است یکی از این راهکارها را مفید دریابید و امتحان کنید.
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استراحتی کوتاه برای کسب مجدد تمرکز
اضطراب ،ذهن ما را از یك نگرانی به نگرانی دیگری هدایت میکند و حفظ تمرکز را برای ماا دشاوار
میسازد .گاهی اوقات مفید است که به چنین شرایطی توجه کرده و در این زمان راهکارهای جدیاد را
امتحان کنی  .در زمان مشغولیت ذهنی ،یك استراحت کوتاه میتواند تمرین مؤثری در این زمینه باشاد.
توجه خود را بر تنفس خود معطوف کنید ،چرخۀ افکار خود را متوقف نمایید و سپس مجدداً به کاری
که انجام میدادید بازگردید (در این مورد ،کتاب را مطالعه کنید) .اگر شما افکااری مانناد «ایان بسایار
ساده است»« ،من قبتً این را امتحان کردهام» و یا «این برای من مؤثر نخواهاد باود» داریاد ،دسات باه
انتخاب بزنید.
لطفاً این را امتحان کن
به صورت عمودی بنشینید ،انگار که یط فناب به باالی سر شما میصرل شرده اسرت .اجرازه دهیرد
شانههاییان آزاد و رها باشد ،توجه کنید به اینکه سیون فقرات شما که بدنیان را نگه داشیه است در
چه حال است .گذاشرین پاهرا برر روی زمرین مریتوانرد
کمط کننده باشد و به شما احسا تعادل بدهد .اکنرون
توجرهتران را برر روی تررنفس خرود معطرو کنیرد و بررا
گذاشین دستهاییان بر روی شکم ،میوجه براال و پرایین
رفین آن در هنگام دم و بازدم باشید .میوجره آنچره کره
اتفاق می افید ،مانند روند تنفس در سراسر بدنیان باشید.
ممکن است میوجه احساسات عجیب و غریبری شروید و
افکاری مانند «انجام این کار چه منفعیی برای من دارد»
و یا «من نمیتوانم این کار را بهدرسیی انجام دهم» ذهنتان را مشغول کررده و بره ایرن ترتیرب از
توجه بر تنفستان دور شوید .هر تجربه ای در حین انجام این تمررین قابرلدرک اسرت .زمرانی کره
درگیر افکارتان می شوید ،مجدداً مسیر توجهتان را به سمت تنفستان و باال و پایین رفین شرکم در
هنگام دم و بازدم ،معطو سازید .کیاب را زمین بگذارید و سه تا پنج نفس عمیق ،مانند آنچه ذکرر
شد بکشید.
مواردی که احتما ً در حین انجام این تمرین متوجه شدهاید:


احساسات بدنی ناشی از تنش و اضطراب و یا احساسات مرتبط با آرامش



کاهش برخی افکار یا کند شدن سرعت افکار در ذهن



تمایل به توقف ،رها کردن آن و انجام کارهای دیگر



قضاوت درباره خود و تواناییهایتان برای انجام این تمرین
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افکار منتقدانه درباره اینکه صرفاً چند نفس ،بعید به نظر میرسد که بتواند در ایجاد تغییرات
مورد نظر کمكکننده باشد.



دشواری در حفظ تمرکز بر کاری که در حال انجام آن هستید

از آنجایی که هر واکنشی که در طول انجام این تمرین متوجه آن میشوید در راستای فرایند تغییار
است ،برای شما مفید و باارزش خواهد بود ،اما در حال حاضر مه ترین مسلله این اسات کاه علیارغ
تجربۀ احساسهای ناخوشایند ،صرفاً تمرین کردن و مهربان بودن با خود از هر چیازی مها تار اسات.
این فرصتی است برای آنکه واکنشهای خود را هر آنچه که هستند -چه لذتبخش هستند یا نیساتند،
چه مفید پنداشتی یا احمقانه -بگذاری باشند و همچنان خواندن کتاب را ادامه دهی و توجاه خاود را
به آنچه میتوانند کمكکننده باشند ،معطوف نمایی .

تمام تالشتان را برای درک و اجرای مفاهیم کتاب بهکار بگیرید
در سراسر این کتاب ما شما را دعوت به تجارب جدید میکنی  .برخی از آنها برای شما فرصتی فاراه
میکند تا به آنچه که برایتان اهمیت دارد ،فکر کنید ،راه دستیابی آنها را بیابید و مواناع موجاود در ایان
مسیر را شناسایی کنید .سایر مسائل مطرحشده ،شاامل روشهاای جدیاد معطاوف سااختن توجاه بار
تجارب خود است .در برخی مواقع نیز پیشنهاد ما ،تمرین توجهآگاهی است که بهعنوان روش جدیدی
از «مشاهدهگری» میتواند مفید باشد .توجهآگاهی ریشه در سنت معنوی بودائی دارد ،اماا در اینجاا باه
شکل یك روش رایج که شامل توجه کنجکاوانه نسبت باه زماان حاال و آنچاه کاه در حاال رخ دادن
است ،میباشد.
برخی از خوانندگان این کتاب ممکن است هی تجربهای از توجهآگااهی نداشاته باشاند در مقابال
برخی دیگر آن را تمرین کرده و به فواید بسیار زیاد آن پی برده باشند .عدهای نیاز قابتً از آن اساتفاده
کردهاند و آن را مفید نمیدانند .ما فکر میکنی بسیاری از راهکارهای ارائه شده در سراسر ایان کتااب،
فارغ از تجربهای که در زمینۀ آن دارید ،میتوانند مفید باشند .پیشنهاد میکنی حتی اگار شاما جازن آن
دسته از افرادی هستید که توجهآگاهی را امتحان کردهاید ،بدون توجه به تصوراتی که از قبل نسبت باه
آن دارید ،در واقع با ذهنی فارغ از آنچه که تجربه کردید باه شاکلی گشاوده ،باه خوانادن ایان کتااب
بپردازید و آن را به کار بگیرید.
در بخش اول ،روشهای مختصری را با هدف ایجاد تغییرات تدریجی ،گسترش توجه بار زنادگی
روزمره و به دنبال آن تمرینات ویژهای بهمنظور پرورش تواناییتان در معطاوف سااختن توجاه ،ارائاه
مینمایی  .در بخش دوم ،جزئیات بیشتری دربارۀ هدایت آگاهی و خودآگاهی در اختیارتان میگاذاری
که به شما کمك میکند با شهامت به سوی بهباود کیفیات زنادگی خاود قادم برداریاد .در ایان راساتا
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همهچیز بر اساس د یل دقیق و مشخصی مطرح شده است .افراد معماو ً از انجاام تمریناات آگااهی،
حتی بدون آموزش و در اختیار داشتن اطتعات گساترده لاذت مایبرناد .بناابراین پیشانهاد مایکنای
فعالیتهای جدید را در ختل بخش یك امتحان کنید ،حتی اگر شما را به چالش کشید و یاا احسااس
کردید برای انجام آن به آموزش بیشتری احتیاج دارید .البته در صاورتیکاه تمریناات تاا حاد زیاادی
برایتان خستهکننده بود و مایل به انجام آنها نبودید ،میتوانید به مطالعه بخش دوم برویاد و شاناخت و
مهارت بیشتری کسب کنید ،سپس بازگردید و تمرینات را از نو انجام دهید.
باید اذعان کنی اضافه کردن موارد جدید به زندگیمان مانند مطالعۀ کتاب ،انجام فعالیتهاایی مثال
تمرین تنفس ،تلمل و تفکر بر تجارب خود و تعریف زندگی دلخواه چالشهایی ه به هماراه دارد .از
آنجا که مطالعۀ این کتاب به زمان زیادی احتیاج دارد ،احتما ً وقت کافی بارای مطالعاه ایان کتااب را
دارید .هرچند که پی بردی افراد با وجود محدود بودن زمان ،راهی را برای پرداختن به اضاطراب پیادا
میکنند و زمانی که صرف این کار میشود موجب رضایت خااطر و بااارزشتار شادن ماابقی اوقاات
میگردد .اغلب افراد زمانی که برای تفکار و تلمال درباارۀ خاود و همچناین تمارین مهاارتهاا کناار
میگذارند ،احساس مفیدتر و مؤثرتر بودن میکنند .بنابراین بسیار ارزشمند است که جدای از فهرسات
کارهایی که باید انجام دهی  ،زمانی را برای ایجاد آگاهی و انتخاب ارادی فعالیتهایی که باعا نشااط
زندگیتان میشود ،اختصاص دهید .برخی از راهکارهای مفید در این زمینه عبارتاند از:


صبحها پانزده دقیقه زودتر بیدار شوید و پیش از شرو کردن فعالیتهای روزانه ،زمانی را
به خودتان اختصاص دهید.



از زمانهایی که اغلب نادیده گرفته میشوند ،مانند زمانی که برای رفتوآمد ،انتظار در صف
و یا شرو کتس یا جلسه صرف میشود ،استفاده کنید.



استراحت کوتاهی در وسط روز برای کسب انرژی مجدد در نظر بگیرید.



دزدیدن زمان از فعالیتهای بیارزش که تلثیری در زندگی ما ندارند (مانند خاموش کردن
تلویزیون بعد از تماشای برنامۀ مورد عتقهتان ،بهجای ادامه دادن به تماشای برنامهای که
دوست ندارید ،محدود کردن زمانی که در رسانههای اجتماعی میگذرانی و لزوماً نقشی در
زندگی اجتماعی ما ندارد و یا اطمینان از اینکه تعداد پیروان ما در توئیتر از فهرست افرادی
که ما دنبال کردهای  ،بیشتر است).

حا بخشی از زمانی که توسط روشهای فوق ،برای خودتان کنار گذاشتهاید ،باه مطالعاه کتااب و
انجام تمرینات آن اختصاص دهید .در این صورت ،ما به شما روشهایی را پیشنهاد خواهی کرد تا باه
فعالیتهایی که پیش از این در زندگی خود انجام میدادید ،به شیوهای متفاوت بپردازید و بتوانید بدون
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سرمایهگذاری زمانی زیاد ،عادات جدیدی را امتحان کنید .چنانچه به دنبال آن شاهد تغییارات مثبات و
کاهش فشار و تنش در زندگی خود بودید ،زمان بیشتری را برای این تمرینات کنار بگذارید.
بسته به نو تمرین ،بخشی از زماان را صارف بررسای آن و تفکار درباارۀ پرساشهاا کارده و در
صورتی که میتوانید تمرینها را برای چند روز در زندگی خود پیاده کنید و در عین حال متوجه نتاایج
و پیامدهای حاصل از آنها باشید .حتی اگر در این میان احساس کردید که موردی برایتان مفید نیست یا
در اجرای آن با موانعی مواجه شدید ،نگران نباشید چرا که در ادامه پیشنهادات دیگری نیاز بارای شاما
فراه کردهای  ،بنابراین حتی اگر هنوز تمرینات ،کمکی به شما نکرده است ،لطفاً به مطالعه کتاب اداماه
دهید.
بسیار خوشحالی از اینکه مهارتها و راهکارهایی را که به مدت پانزده سال توسعه یافته و کاارایی
آنها تلیید شده است را با شما به اشتراک میگذاری و در این راه نتایج گزارش شاده از ساوی شاما و
سایر خوانندگان این کتاب و نتایج حاصل از پژوهشها دریافت کردهای که موجب دلگرمای ماا شاده
است .امیدواری از طریق این کتاب بتوانی اطتعات مفیدی را منتقل کنی و شهامت زندگی کاردن باه
شیوۀ مطلوبتان را در دل و جان شما زنده کنی .

«»26

بخش 1
کسب آگاهی نسبت به
پاسخهای هیجانیمان
اولین گام در جهت تغییر
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فصل اول
شناخت ترس و اضطراب

برای آنکه بهگونهای که میخواهی زندگی کنی  ،زم است به طرز ماهرانه و مؤثری نسبت به هیجانات
خود واکنش نشان دهی  .زمانی قادر به این کار خواهی بود که از چرایی به وجاود آمادن و چگاونگی
کارکرد آنها ،درک روشن و واضحی داشته باشی  .معمو ً افراد گاه و بیگاه دربارۀ احسااس اضاطراب،
نگرانی ،ناراحتی یا ترس خود صحبت میکنند ،اما ممکن است آگاهی کاملی از معناای هریاك از ایان
کلمات ،چگونگی درک آنها در خود و چرایی تجربۀ این هیجانات نداشاته باشاند .ایان مسالله ممکان
است آشکار و واضح به نظر برسد ،اما ما پی بردی که یك گام بسیار مفید بارای مقابلاه باا اضاطراب،
داشتن درکی بهتر و کاربردیتر از چیستی این واکنشهای طبیعی و چگونگی تشخیص آنها است.
در این فصل ما قصد داریم ...
 .1به تفاوت بین تر  ،اضطراب ،اسیر

و نگرانی بپردازیم.

 .2چگونگی تشخیص عالئم این حاالت را شرح دهیم.
 .3شناخت شما را نسبت به واکنش تر

تعمق ببخشیم.

کاربرد صحیح این اصطالحات
ترس :شامل افکار ،هیجانات و احساساتی است که انسانها (و حیوانات) بهطور طبیعی در مواجهاه
با تهدیدات دارند .این تهدیدات میتوانند مربوط به خطرات جسمی و یا احتمال طرد ما در یك رابطاه
باشد .همچنین میتوانند واقعی و یا صرفاً در تصور و ذهن ما باشند.

«»29
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فرض کنید شما در حال عبور از خیابان هسیید ،ناگهان میبینید که اتوبوسری بره سرمت شرما
میآید ،در آن زمان ضربان قلب شما سرعت مییابد ،کف دسییان عرق میکند ،افکارتران خطرر
را هشدار میدهد و شما خود را از آنجا کنار کشیده و دور میشوید.
میشنوید که کسی با صدای بلند به شما تروهین مریکنرد و برهصرورت تهدیردآمیزی در حرال
نزدیط شدن به شماست .در این حین ،سرخی ،برافروخیگی چهر خود و پمپاژ خون در سراسر
بدنتان را احسا میکنید ،در عین حال شط و تردید دارید که آیا آن موقعیت را تررک کنیرد
و یا بایسیید و از خودتان دفاع کنید.
در یط موقعیت اجیماعی که ممکن است مورد قضاوت واقع شوید ،قرار میگیرید؛ مثرل زمرانی
که شما در مقابل یط گروه سخنرانی میکنید .در چنین شرایطی عالئم فیزیکی مشابه آنچه که
ذکر شد را تجربه میکنید؛ مثل افزایش ضربان قلب ،عرق کردن کف دست ،برهخصرو زمرانی
که فکر میکنید دیگران عالقهای به گفیههای شما ندارند ،توجهی نمیکننرد و یرا قصرد دارنرد
آنجا را ترک کنند.
همچنین فرض کنید در یط موقعیت هیجانانگیزی که احیمال برد و باخرت وجرود دارد ،قررار
گرفیهاید -مثل تالش برای انیخاب شدن در یط تیم ورزشری و یرا هنرپیشرگی -دقیقراً افکرار و
احساساتی را دارید که اگر در واقعیت اتفاق میافیاد نیز همان را تجربه میکردید.
اضطراب :تا حد زیادی با ترس در ارتباط است ،اما در شرایطی به وجود میآید که در انتظار یاك
موقعیت هراسآور قرار میگیرید و اغلب همراه با احساس تنش عضتنی ،نگرانی ،تحریكپذیری و یا
از جا پریدن همراه باشد .معمو ً اضطراب موجب میشود ما از یك موقعیات و یاا حتای یاادآوری آن
اجتناب کنی

.

شما ممکن است پیش از یرط مصراحبۀ شرغلی،
اولین مالقات عاشقانه و یا انجام یط کرار جدیرد
احسرا کنیرد ذهنیران در رفرتوآمرد اسررت و
بدنیان در پیشبینی آنچه که خوب پیش نمری-
رود ،عصبی شده است .این اتفاقات ممکن اسرت
شما را در جهت به تعویق انداخین مصراحبه یرا
تردید در مورد کنسرل کرردن مالقرات عاشرقانه
هدایت کند.
استرس :شامل هر نو واکنشی مانند افکار ،هیجانها و احساسات بدنی اسات کاه نسابت باه هار
درخواست و عامل استرسزا نشان میدهی  .استرس میتواند توسط اتفاقات خوشایند (روابط جدیاد و
یا گرفتن ترفیع) ،حوادث ناگوار (فوت همسر) و یا آنچه که قبتً رخ داده (بیماری) و یاا ممکان اسات
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رخ دهد (اخراج از کار) ایجاد شود .عوامل استرسزا میتوانند حوادث ناگهاانی (امتحاان ،مشااجره باا
فردی) و یا مسائلی که ما بهطور مداوم تجربه میکنی (مانند رفاتوآمادهای طاو نی و خساتهکنناده،
تبعیض) باشند .زمانی که ما در مقابل استرس واکنش نشان میدهی  ،هورمونها و مواد شیمیایی عصبی
بهمنظور کمك به ما در بدنمان آزاد میشود ،اما در صورتی که استرس مزمن داشته باشی  ،این تغییرات
جسمی برای ستمتی ما مضر خواهد بود .ه حوادث هراسآور و ترسناک و ه نگرانی مایتواناد باا
استرس توأم باشد .ممکن است ما سطوح مزمنی از استرس را بدون آنکه متوجه شوی تجربه کنای  .باا
وجود اینکه نسبت به آن آگاهی نداری  ،اما میتواند هیجانات و اعمال ما را تحت تلثیر خود قارار داده
و به این ترتیب باعا اعمال تکانشی ،احساس تحریكپذیری و انفعال ما گردد.

بعد از اینکه کودکی میولد میشود ،خواسیههای میعدد و نیاز به منرابع مخیلرف در یرط زمران
ایجاد میشود .شما در چنین شرایطی عالوه بر عالقه و شور و هیجان ،ممکرن اسرت فشرارهای
جدیدی را نیز احسا کنید.
نگرانی :مؤلفۀ شناختی اضطراب است و اغلب ممکن است حتی پیش از یك تهدیاد باالقوه ایجااد
شود .زمانی که ما نگران هستی  ،بهطور مداوم از خود سؤال «چه میشود اگر  »...را میپرسای  .نگرانای
خیلی شبیه حل مسلله است ،اما ما در هنگام نگرانی ،بهجای حل مشکتت ،اغلب از یك مشکل بالقوه،
بهسوی مشکل دیگری در رفتوآمد هستی و بهسختی بر کاری که در دست داری  ،تمرکز میکنی .

همان فور که من (لیزابت رومر) دربار نوشین ایرن کیراب فکرر
میکنم و از خودم میپرسم« :چره مریشرود اگرر نیروانیم ایرن
مفاهیم را واضح و روشن بررای شرما توضریح دهریم؟» و «چره
می شود اگر روش بهیری برای شروع این تغییرات وجود داشریه
باشد؟»
شما نیز هنگامی که در حال راننردگی برهسروی محرل کارتران
هسیید ،با خودتان فکر کنید که «چه می شود اگر بررای مرادرم
که قصد دارد آخر هفیه به مسافرت برود ،اتفاقی بیفید؟»
و یا زمانی که تالش میکنید به خواب بروید ،مدام به این فکر کنید« :چه میشود اگر برا وجرود
صدای زنگ ساعت ،خواب بمانم؟»« ،چه می شود اگر فردا ترافیط سنگینی باشد و من بره قررار
مالقاتم دیر برسم؟»
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ترس و اضطراب متشکل از چیست؟
لطفاً این را امتحان کن
لحظه ای به این فکر کنید که چگونه شما میوجه میشوید مضطرب هسیید و یا ترسریدهایرد؟ بررای
یافین پاسخ این سؤال ،مواقعی که اخیراً این احساسات را تجربه کردهاید در نظر بگیرید .میوجه چه
چیزی شدید؟ آیا چنین احساساتی در بدن شما وجود دارد؟ چه فکری دارید ،چه چیز بره خودتران
میگویید؟ در آن موقعیت چه احساساتی را تجربه کردید؟ چه کاری انجام دادید؟ پس از اینکره بره
این مروارد فکرر کردیرد ،بره فهرسرت موجرود در صرفحات  33-34نگراهی بیندازیرد و هرر یرط از
واکنشهای ذکر شده را بررسی نمایید.
هر یك از ما معمو ً به شیوۀ متفاوتی ترس و اضطراب را تجربه میکنی  ،ممکن است که ما ...


متوجه احساسات بدنی زیادی بشوی .



پی ببری که ذهن ما بهواسطه داشتن افکار منفی و ترسناک ،بسیار شلوغ شده است.



احساس کنی ذهن ما کامتً خالی است.



نشانههای رفتاری اضطراب برای ما بسیار واضح و روشن باشد (برای مثال ،از موقعیتهایی
که موجب اضطراب ما میشود ،اجتناب کرده و یا مواجهه با چنین شرایطی را به تعویق
بیندازی ).



پیبردن به نشانههای رفتاری اضطراب دشوار باشد (مانند اینکه تا زمانی به انتخابهای خود
توجه بیشتری نداشته باشی  ،نمیتوانی پی ببری که چگونه این موقعیتها و فرصتهای
اجتماعی را از دست دادهای ).



در زمانی که میترسی  ،فقط احساس ترس داشته باشی .



بهطور ه زمان تعداد زیادی از هیجانات مانند ترس ،خش  ،نفرت و ناامیدی را تجربه کنی .



دقیقاً بدانی که در حال تجربۀ چه هیجاناتی هستی .



فقط متوجه احساس «بد»« ،آشفته»« ،بیحسی» و یا حتی «فروپاشی» شوی .

