
يادداشت مهمان

وقتی انسان برای اولین بار با شیء ناآشنایی روبرو می شود، 
سعی می کند به آن نزدیک شود تا بتواند درک بیشتری 
از آن پیدا کند و به محتوای آن دست یابد. این اطالعات 
می تواند رنگ، جنس و... باشد... )صفحه 11(

روان شناسان معتقدند بسیاری از مشکالت ما در دوران 
بزرگسالی، ریشه در طرحواره های دوران کودکی مان دارد

طرحواره ها 
با بچه ها
چه می کنند؟

پذيرش بدون اصالح و روتوش!
دنيا و آدم هايش را بپذيريم، همان گونه كه هستند، 
بي اصالح و روتوش و با آنها مداراكنيم، بي تحمل 
و كلنجار كه معناي واقعي صلح اين است. بودن 
فضيلتي بزرگ است، بودني رها از رنگ ها و 
زمينه ها، چارچوب ها و بندها، خود واقعي مان 
بودن و نترسيدن از آن و از خود واقعي ديگران هم 
نترسيدن و پذيرفتن آن خود فضيلتي بزرگ است. 
پذيرش اين اصل مهم در طبيعت كه قرار نيست 
و  كنيم  نبرد  هم  با  و  زندگي  هم  شبيه  همه 
بخواهيم آدم ها را در موازين و قراردادهاي ذهني 
خودمان با فشار جا دهيم. بپذيريم كه همه با هم 
تفاوت داريم و اين تفاوت به اين معنا نيست كه 
ديگران در اشتباه اند و ما در درست ترين نقطه 
ممكن. بپذيريم كه اغلب اصال اشتباهي وجود 
ندارد. هستي با اين وسعت و اندازه براي همه 
ما  جا دارد. منش و انديشه همديگر را ببينيم 
فكر  و  بپذيريم  را  تفاوت هايمان  بپذيريم.  و 
نكنيم اگر ديگران شبيه ما باشند ما خوشبختيم 
نگاه  آفرينش  سخاوتمندي  به  آرامش.  در  و 
كنيم، حتما در پس نظم پيچيده كائنات براي 
وجود اين همه تفاوت در آدم ها، محيط، آداب 
و رسوم، زبان، رنگ، شكل و... حكمتي وجود 
دارد، پس ما ابدا قرار نيست شبيه هم باشيم و 
مانند خواسته ها و باورهاي هم زندگي كنيم. ما 
قرار است كنار يكديگر با پذيرش تفاوت هايمان 
در صلح و مدارا زندگي كنيم و درك و توانايي 
پذيرش از ذهن خودشكوفا و منعطف مي آيد. 
به آدم هاي اطرافمان شهامت »خود بودن« بدهيم 
و بگذاريم آن گونه كه دوست دارند، خودشان را 
به ما نشان دهند)دستكاري و بررسی شان نكنيم(، 
بي واهمه از قضاوت يا تصورات ناقص ذهن 
آشفته. چايمان را در خوشي كنار هم بنوشيم 

كه از اين گندمزار مشتي كاه مي ماند و بس!

ورزش های
 پس از پنجاه
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با پويش »پذيرش« 
همراه شو!
)10(

نیمه پنهان 
سوءاستفاده
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چه خمیردندانی 
بخريم؟
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 سارا شریفی
روان شناس بالینی

بیشتر بخوانید

»با پویش پذیرش همراه شو« را در صفحه 10 
همين شماره بخوانيد.


