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   آنچه در این شماره می خوانید:
  درسهایي که در هیچ مدرسه اي یاد نمي گیریم موضوع : درسهایی برای زندگی بهتر   راستي چه کسي مقصر است؟  ... چرا دائماً دنبال مقصر مي گردیم؟   بهار و تغییرات خلقي   

  غلبه بر فقدان انگیزه   در برابر منفي گرایي خود ایستادگي كنيم   نكات کلیدي براي جوانان در آستانه ازدواج  موضوع : صداقت و برگزاری جشن عروسی

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری
دفتر مركزی مشاوره

سازمان خدمات دانشجویی
مركزمشاوره دانشجویی

دروس مدرسه، موضوعات از پيش انتخاب شده و مشخصي هستند كه بر پایة رشد 
عقالني و رواني هر گروه سني و با دقت خاصي برگزیده شده اند، اما درس هاي زندگي 
در طول زندگي اتفاق مي افتند و به دنبال تجربه هاي تلخ و شيرین حاصل مي گردند، 
بنابراین سلسله مراتب ندارند و با اولویت خاصي آموخته نمي شوند. درس هاي زندگي 
حاصل برآیند تجربه هاي ما و اطرافيان مان است، مسلماً پایاني ندارد و در هر سني 

قابل یادگيري و تكرار است.
در اینجا به چند درس مهم اشاره شده است، شما مي توانيد درس هایي به آن بيفزائيد:

 از كاه كوه نسازيد
بسياري مواقع درگير مسائلي مي شویم كه به خودي خود چندان اهميتي ندارد، ولي به 
خاطر نگاه قضاوت گر و بدبين ما مسئله، پيچيده مي شود و سختي هایي را براي زمان 

حال و آینده ایجاد مي كند.

 زندگي مي تواند غيرقابل پيش بيني باشد
آیا تاكنون این ضرب المثل را شنيده اید: "آمد به سرم از آنچه مي ترسيدم" گاهي اوقات 
در طول زندگي خود درگير مسائلي مي شویم كه هرگز انتظارش را نداشته ایم و شاید 
دیگران را به خاطر آن موضوع مورد شماتت و انتقاد قرار داده باشيم. هميشه، همه 
چيز آنطور كه در تصور ماست پيش نمي رود، پس منتظر غير منتظره ها باشيم. این 
نگاه به ما كمك مي كند هنگام مواجهه با مسائل خاص دچار شوك و بهت نشویم و 

نيز شرایط دیگران را بيشتر درك كنيم.

 يكي از نامطلوب ترين كلمات در هر زباني، كلمه »من« است
داشتن اعتماد بنفس و رضایت از خویشتن بسيار مطلوب است، اما دائماً از خود گفتن، 
از موفقيت هاي خود صحبت كردن و از خود متشكر بودن، بيشتر مشخصات یك فرد 

از خودراضي است تا یك فرد با اعتماد بنفس.

 روابط انساني از هر چيزي مهم تر است
داشتن روابط سالم انساني در زندگي هر فرد از مهم ترین امتيازات محسوب مي شود. اگر 

فردي براي رسيدن به موفقيت و امكانات اقتصادي و موقعيتي روابط انساني خود را فدا 
كند، در حقيقت این موفقيت یك موفقيت حقيقي نيست. بدون عشق و حمایت خانواده و 
دوستان زندگي حتي در شرایط مالي ایده آل، سرد و بي روح است. پيش از حركت در جاده 

موفقيت اولویت هایمان را مشخص سازیم تا روابط را فداي موقعيت نكنيم.

 هيچ كس نمي تواند موجب شادي شما شود
شاد بودن و آرامش خيال مسئوليت خود شما است نه هيچكس دیگر. هر كدام از 
ما بایستي بتوانيم با شناخت بهتر خویشتن، نقطه رضایت و تعادل را در خودمان پيدا 
كنيم. ارتباطات ما كيفيت زندگي ما را ارتقاء مي بخشد و آن را غني تر مي سازد اما 

مستقيماً موجب خوشحالي ما نمي شوند بلكه خودمان سبب ساز شادي خود هستيم.

 مراقب كلمات و رفتار خود باشيد
طرز تفكر، كلمات مورد استفاده و رفتار ما شخصيت 
ما را مي آفریند. همواره فردي باشيم كه به خاطر 
داشته  رضایت  خودمان  از  هستيم  آنچه 
باشيم و خانواده و آشنایانمان در كنار 

ما احساس افتخار كنند.

حتي  و  دوستانتان  خودتان،   
دشمنانتان را ببخشيد

بيراهه  گاهي  بنابراین  انسانيم،  ما  همه 
این  چنانچه  مي كنيم.  اشتباه  یا  مي رویم 
به  پشيماني  احساس  و  نشد  تكرار  اشتباه 
درگير  است.  بخشيدن  قابل  داشت  همراه 
با خطاهاي خودمان و دیگران  شدن دائم 

زندگي را بسيار سخت مي سازد.
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کد آیا شما هم از آن دسته افرادي هستيد كه دائماً انگشت اشاره خود را به سمت دیگران 

نشانه گرفته اید و همه كس و همه چيز را مسبب مشكالت خود مي دانيد؟
آیا استادتان باعث شده در امتحان نمره كم بگيرید؟ آیا دوستان ناباب باعث مشكالت فعلي 
شما شده اند؟ آیا والدین تان در تربيت شما ضعيف عمل كرده اند؟ راستي چرا عادت كرده ایم 
دائماً دیگران را سرزنش كنيم و آنها را عامل مشكالت خود بدانيم؟ چرا سهم خودمان را 
در بروز مشكالت نادیده مي گيریم؟ دالیل زیادي وجود دارد كه ما دوست داریم از سهم 

خودمان بكاهيم یا حتي نادیده اش بگيریم. در اینجا به چند دليل عمده اشاره مي كنيم:
 1( یكي از دالیلي كه دائماً دنبال مقصر مي گردیم این است كه حقيقتاً هنوز بزرگ 
نشده ایم. معمواًل كودكان وقتي مقصر شمرده مي شوند به سرعت دیگري را مقصر 
اصلي خطاب مي كنند. گویي در بعضي مواقع طبق همان عادت دیرینة كودكي خود 

عمل مي كنيم و با مقصر شمردن دیگري بار خود را سبك مي كنيم.
 2( گاهي این عادت را از اطرافيان خود یاد گرفته ایم و به عبارتي الگوبرداري كرده ایم. 
مثاًل ممكن است والدین، معلمين یا بزرگساالني كه در اطراف ما بوده اند هرگز مسئوليت 
هيچ مشكلي را بر عهده نمي گرفته و دائماً دیگران یا ما را مقصر شمرده اند. بدین ترتيب 

ما نيز تابع همين الگو شده ایم و همين رفتار را تكرار مي كنيم.
 3( اگر فرد مسئوليت پذیري نباشيم ممكن است مثل هر كار دیگري بار مشكل خود 
را نيز بر دوش دیگران بيندازیم و به جاي حل مشكل با سرزنش دیگران وقت خود 

را تلف سازیم.
 4( گاهي اوقات هم براي فرار از بار احساس گناه، به خودمان مي قبوالنيم كه ما 

مقصر نبوده ایم.

چرا بايد از سرزنش ديگران دست برداريم؟
اساس  بر  فردي  هر  نمي كند،  عمل  و  فكر  غلط  یا  درست  صددرصد  فردي  هيچ 
ارزش هاي فردي و باورهاي دروني خود روشي خاص براي فكر كردن و عمل كردن 
دارد. بهتر است به جاي این كه سعي كنيم اشتباهات را پيدا كنيم با هدف حل مسئله 

نگاه عميقي به موضوع داشته باشيم، در نهایت خودمان مسئول ایم.
سرزنش دیگران به خاطر یك مشكل شخصي، خبر از ناپختگي رواني و انكار مشكل 
مي دهد. حتي اگر فكر مي كنيد كسي مشكلي در زندگي شما ایجاد كرده است، خود 
شما در نهایت مسئول اید و به جاي تمركز بر اینكه چه مي خواهيد بيشتر متمركز بر 

اشتباهات و مشكالت موجود مي شوید. 

چگونه بازي سرزنش را متوقف كنيم
 1( با ذهن باز فكر كنيد 

به مشكالت تكرار شونده یا مسائلي كه به اشكال مختلف در موقعيت هاي متفاوت و 
با افراد متفاوت در زندگي تان رخ داده است توجه كنيد.

سوال: عامل مشترك در بين این مشكالت چيست؟
نكته: شما همه جاي این موارد حضور داشته اید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  پاسخ شما: .
 2( به قدم بعدي فكر كنيد 

شما قادر نيستيد گذشته را پاك كنيد یا افراد را تغيير دهيد. پس به جاي گرفتار شدن 
در دام "چرا چرا چرا" به "چگونه" بيندیشيد و به فكر قدم بعدي باشيد. شما مي توانيد 
خودتان را تغيير دهيد و با تغيير چيزهایي در زمان حال، آینده متفاوتي را رقم بزنيد. 
كنترل مواردی را كه مربوط به شما مي شود در دست بگيرید. شما مي توانيد بر روي 

نگرش خود كار كنيد و تغييرات چشم گيري بر نحوه تفكر و رفتارتان ایجاد كنيد.
 3( بعضي مسائل را رها كنيد

به هر مسئله كوچكي گره نخورید، برخي موضوعات ارزش جدي گرفتن را ندارند، 
دیگران را ببخشيد، تجربه  بياموزید و حركت كنيد، توقف در ایستگاه چرا؟ چرا؟ عمرتان 

را تباه مي سازد.

 خنده بر هر دردي دواست
هر روِز خود را به شكلي برنامه ریزي كنيد كه براي شاد بودن و پرداختن به طنز جایي 

وجود داشته باشد.

 نيروي پشتكار را جدي بگيريد
هيچ وقت تسليم نشوید، هميشه هدف ها و رویا هایتان را زنده نگه دارید. حفظ انگيزه 
و استمرار در انجام كارها یكي از شروط موفقيت است. پشتكار در نهایت شما را به 

همه چيز مي رساند.

 استفاده طوالني از تلويزيون، كامپيوتر و فضاهاي مجازي موجب 
فرسودگي و آسيب رواني مي شود

بخش قابل توجهي از زندگي انسان امروز صرف تماشاي تلویزیون و ارتباط با اینترنت 
مي شود. این سبك زندگي اگر چه دستاوردهاي مثبتي نيز دارد ولي در صورت استفاده 
نامناسب مضرات خاص خود را دارد. متأسفانه این روزها، مطالعه كتاب، استفاده از منابع 
مطالعاتي صحيح و ورزش كردن كمي رنگ باخته است. بيایيد دوباره اولویت هایمان 

را تعریف كنيم.

 شكست را بپذيريد
هر یك از ما یك یا چند بار در مسير هدفهایمان شكست خورده ایم. شكست ها معلمان 
بزرگي در زندگي هستند و اشتباهاتمان را به ما نشان مي دهند و عملكردمان را تصحيح 
مي كنند. توماس ادیسون نگرش بسيار خوبي نسبت به شكست داشت، او مي گفت: من 

شكست نخورده ام بلكه ده هزار راه متفاوت پيدا كرده ام كه موثر واقع نمي شود.

 از اشتباهات ديگران بياموزيد
ضرب المثلي مي گوید: "عاقل آن است كه از اشتباهات خود بياموزد و عاقل تر كسي 
است كه از اشتباهات دیگران نيز مي آموزد". بنابراین همواره و در هر شرایطي آماده 

و پذیراي یادگرفتن باشيد.

 به ديگران محبت و عشق بورزيد
زندگي كوتاه است بنابراین از اینكه به دیگران بگویيد دوستشان دارید، 
هراسي نداشته باشيد. در ارائه و دریافت عشق سخاوتمند باشيد. دوست 

بدارید و دوست داشته شوید.

 همواره به گونه اي زندگي كنيد كه خودتان به وجود خود 
افتخار كنيد

سعي كنيد در هر سمتي كه هستيد بهتریني باشيد كه مي توانيد. بهترین 
همسر، بهترین والد، دوست، رئيس، كارمند، دانشجو و بدین طریق از دنيا، 

جهان بهتري بسازید.
و در نهایت بخاطر بسپارید كه در مدرسه درسي را مي آموزید، سپس 
آزمون مي دهيد، در حالي كه در زندگي ابتدا در آزمون شركت مي كنيد و 

سپس درس را مي آموزید، آزمون های زندگی را جدی بگيرید....  

راستيچهكسي
مقصراست؟
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تا به حال چند بار براي شما این اتفاق افتاده است كه پس از شروع یك فعاليت تازه )مانند 
یك پروژه شخصي یا ایجاد تحول در فعاليت هاي روزمره و هميشگي( شاهد از دست 
رفتن سریع نيروي محرك اوليه در خود بوده باشيد؟ این رخداد اغلب منجر به افسردگي و 
رها كردن زودهنگام هدف مي شود. خيلي از افراد چندین بار در زندگي خود چنين حالتي را 
تجربه مي كنند اما باید به خاطر داشت كه با كمي اندیشيدن و تأمل مي توانيد از این مرحلة 
احساسي منفي عبور كنيد. كليد مهار و كنترل كردن احساسات، فهميدن آنها است. الگوي 
طبيعي احساس بشر داراي نقاط اوج و فرود معين است. زماني كه پروژة جدیدي را آغاز 
مي كنيم سرشار از مثبت نگري هستيم. تمام آن چيزي كه ذهن ما به آن مشغول است، 
رسيدن به منافعي است كه انتظارشان را داریم و چون هنوز آغاز نكرده ایم، 
از دشواري هاي مسير هيچگونه اطالعي نداریم. این حالت سبب ایجاد 
غليان فعاليت فيزیكي در ما مي شود. به اوج رسيدن فعاليت فيزیكي 
در ما موجب مي شود كه مسير پيشروي پروژه به خوبي طي شود. 
اگر ذهن فرد خالق هم باشد، حتماً مي داند كه این مرحله بسيار 
رضایت بخش است و فرد احساس مي كند كه هيچ چيز نمي تواند 
جلوي پيشروي اش را بگيرد. این موج انرژي به طور غير قابل اجتنابي 
در مسير حركت خود در نقطه اي به پایان مي رسد. بكار بردن ميزان 
زیادي از انرژي فرد را دچار فرسایش كرده و پس از اینكه مثبت گرایي اوليه 
كمرنگ مي شود فرد به شدت احساس خستگي مي كند. اگر چه سرشار از انرژي فعاليت 
خود را آغاز كرده بودید اما پس از آن به وضعيتي از افت انرژي سقوط مي كنيد و در نتيجه 
دچار افت اعتماد به نفس مي شوید. درهم آميختن خستگي با نتایج ضعيفي كه تا بدان جا 
حاصل شده اند و آگاهي از ناكامي احتمالي سبب مي شود كه دست از ادامة مسير برداریم. 

اما راه هایي وجود دارند كه در چنين وضعيتي در برابر منفي گرایي خود ایستادگي كنيم:

 از ابتدا براي چنين مرحله اي آماده باشيد
احساسات بر اساس ماهيت خود، زماني كه آنها را بشناسيم قدرت تسلط خود را بر ما از 
دست مي دهند. هر زمان كه خشمگين شدید لحظه اي به خود فرصت تأمل دربارة علت 
بروز چنين احساسي را بدهيد. زماني كه عقب گرد كرده و تأمل كردید، دیگر فهميدن 
اینكه احساس خشم شما در نتيجة احساس عدم امنيت یا خودخواهي یا حسادت 
و ... مي باشد كار چندان دشواري نخواهد بود. پس از یافتن علت، آن احساس 
دیگر وجود نخواهد داشت. همين روش در مورد وضعيت از دست رفتن 
انگيزه نيز كارایي دارد. به جاي منفي گرایي، كمي به عقب برگردید و 
موقعيت خود را تجزیه و تحليل كنيد. علت هاي احتمالي را بيابيد. آیا از 

با تغيير فصل، رفتار و ميزان انرژي، اشتياق به حضور در جمع و الگوهاي خواب تغيير مي كند. با فرا رسيدن فصل بهار بسياري افراد احساس خوشایندي 
دارند، اما در مقابل افرادي نيز وجود دارند كه احساسات متضادي را تجربه مي كنند. در افرادي كه دچار افسردگي فصلي هستند، بلندتر و گرم تر شدن روزها 
در فصل بهار جسم و روان آنها را دچار خمودگي مي كند و عوارضي نظير خشم، بي خوابي و بي اشتهایي در آنها پدیدار مي شود. علت اصلي افسردگي هاي 
بهاري به طور مشخص، معلوم نيست اما بسياري از متخصصان بر این باورند كه تغييرات و برهم خوردن تعادل شيميایي مغز به سبب تابش نور خورشيد و 
گرم شدن هوا از عوامل ایجاد این اختالل است. از طرفي برخي افراد با نو شدن و زیباتر شدن طبيعت به دنبال تغييرات اساسي و جالبي در خود و زندگي شان 
هستند و چون انتظارشان برآورده نمي شود، دچار افسردگي مي شوند. شاید خلق و خوي افرادي كه زمينه این افسردگي را دارند با ویژگي هاي فصل زمستان 
سازگارتر است اما تغييرات فصل بهار و جوش و خروش بهاري نوعي تضاد بين روحية افسرده آنها و طبيعت پرانرژي و گرم بهار ایجاد مي كند. روان شناسان 
بروز این نوع افسردگي را تا چند روز بهنجار مي دانند، اما اگر نشانه ها چندین هفته به طول بيانجامد حتماً مالقات روان شناس باليني و روانپزشك الزم است.

بهاروتغييراتخلقي
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پيام مشــــــــــاور
سـال دوازدهـم/ اردیبهشت 1391 4

در این شماره مي خوانيم : 

صادقباشيد
وضعيت  و  خانوادگي  موقعيت  تحصيلي،  وضعيت  اقتصادي،  اوضاع 
یا  اغراق، كم رنگ كردن  از  را همان گونه كه هست، توصيف كنيد.  شغلي خود 
حذف برخي واقعيت ها خودداري كنيد. خود را همان گونه كه هستيد، معرفي كنيد. 
به این ترتيب به طرف مقابل فرصت مي دهيد تصویر درستي از شما داشته باشد. به 
عالوه به دیگري نيز صادق بودن را آموزش مي دهيد. ممكن است نگران باشيد كه 
اگر طرف مقابل از موقعيت شما سردرآورد، از ازدواج با شما صرف نظر كند. بدیهي 
است اگر كسي به شما عالقه داشته باشد، شما و موقعيت تان را همان طور كه هستيد، 
مي پذیرد. نقش بازي كردن و وانمود كردن به چيزي كه نيستيد، در واقع به نوعي فرار 

از خود و فریب دادن دیگران است.

تمرين
 عدم صداقت در آشنایي هاي پيش از ازدواج با چه انگيزه هایي صورت مي گيرد و 

چه پيامدهایي به بار مي آورد؟ 

جشنعروسيراحذفنكنيد
تقریباً بيشتر كساني كه به دليلي از برگزاري جشن عروسي امتناع كرده اند، بعدها از 
چنين تصميمي پشيمان شده اند. از آنجایي كه جشن عروسي یكي از رویدادهاي نادر 
و خاطره برانگيز زندگي هر كسي است، پس سعي كنيد این شب خاطره انگيز را گرامي 
بدارید. البته این به معناي برگزاري جشن هاي پرهزینه نيست، بلكه یادبودي شيرین از 
شروع زندگي جدید است. آناني كه انتظار دارند جشن  باشكوهي برگزار كنند یا هزینة 
گزافي براي عروسي صرف كنند افراط مي كنند. در مقابل كساني هم كه به هيچ 
عنوان تمایلي به برگزاري جشن ندارند، تفریط مي كنند. بهترین حالت وضعيتي ميانه 
است كه شامل مراسم متناسب با فرهنگ خانواده ها و با حضور دوستان و آشنایان و 
اقوام نزدیك است. اگر بنا به دالیلي ناچار به صرفه جویي در مخارج هستيد با پوشيدن 
لباس عروسي ساده و برگزاري یك مهماني كوچك خاطره اي شيرین از این شب 

براي خود بسازید.

تمرين 
 حذف جشن عروسي چه امتيازات و چه زیان هایي دارد؟ 

 نظر شما دربارة جشن عروسي چيست؟ 

نكــــات کلیــــــدي بــراي 
جــوانـان در آستـانـــه ازدواج

91
22

5 :
اله

 مق
کد

 صاحب امتياز: مركز مشاوره دانشگاه تهران   مدير مسئول: دكتر حميد یعقوبی  سردبير: حميد پيروي
 همكاران اين شماره: مریم نوري زاده، دكتر شهربانو قهاري، فاطمه حسين پور   

 ويراستار: سپيده معتمدي  تنظيم مطالب: مریم نوري زاده
 امور اجرايي: علي صيدي، آزاده سعادتمند، معصومه وقار   امور مشترکين: مریم فخاریان

 تلفن  امور  مشترکين:  66480366 ليتوگرافي و چاپ: طرح و نقش  تيراژ: 105/000 نسخه
 نشاني: تهران، خيابان 16 آذر، خيابان ادوارد براون، پالك 15، مركز مشاوره دانشجویي  تلفن:  66419504 فكس: 66416130

http://counseling.ut.ac.ir  :وب سايت مرکز مشاوره دانشگاه تهران 
www.iransco.org   :وب سايت دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم 

نتایجي كه بدست آورده اید ناراضي و نااميد هستيد؟ آیا این احساسات توجيه عقالني 
دارند؟ براي شفاف تر كردن موضوع، از یك مثال استفاده مي كنيم: ایجاد یك وب سایت. 
زماني كه سایت را راه اندازي مي كنيد ميزان زیادي از انرژي شما گرفته مي شود. شما در 
زمينة كارهایي از قبيل طراحي سایت، تشكيل وبالگ و سازماندهي ترافيك سایت خود 
كم تجربه هستيد و در نتيجه با یك مسير دشوار براي یادگيري اصول روبه رو هستيد. 
پس از چند هفته كامال فرسوده و خسته هستيد. افسرده مي شوید، با خود مي اندیشيد 
كه آیا شروع این كار از ابتدا ارزش این همه دشواري را داشته یا نه؟ در واقع هيچ گونه 
بازده اي نمي بينيد و شروع مي كنيد به یافتن مشكالت و اشتباهات و لحظاتي پيش 
مي آید كه به نفع شكست ها عقب مي كشيد. در چنين موقعيتي یكي از عوامل اصلي 
كه مي تواند به شما توانایي غلبه بر از دست رفتن انگيزه هایتان را بدهد این است كه از 
قبل خود را براي مواجهه با چنين وضعيتي آماده كرده باشيد. در مورد مثالي كه مطرح 
كردیم مي توان گفت اگر قبل از شروع به كار در مورد راه اندازي وب سایت اطالعات 
كافي كسب كرده باشيد خواهيد فهميد كه چندین ماه طول مي كشد تا وب سایت شما با 
بازدید قابل توجه روبه رو شود و در نتيجه شما مي دانيد كه نتایج ضعيفي كه با آن مواجه 
هستيد كاماًل عادي بوده و مي توانيد به سرعت از این موقعيت عبور كنيد. در مثالي دیگر، 
اگر شما بدانيد كه كم كردن وزن به ميزان 10 كيلو در ماه امري غيرواقعي است، قادر 
خواهيد بود كه كم كردن وزن به ميزان 3 كيلو در ماه را كاماًل بپذیرید. اگر احساسات و 
انتظارات خود را بشناسيد، خود را از قبل براي مواجهه و از سرگذراندن این مرحله آماده 
خواهيد یافت. مثاًل یك فرد هنگام اندیشيدن دربارة راه اندازي وب سایت انتظارات بسيار 
بزرگي در سر مي پروراند. رویاي راه اندازي آگهي هاي تبليغاتي عده ي كثيري از خوانندگان 
وفادار در ذهن اش مي درخشد. اما اگر بر سير وقوع احساسات خود واقف باشد، مي داند كه 
دیر یا زود پس از این مثبت نگري فوق العاده به مرحله اي از افسردگي خواهد رسيد و در 
ذهن نبرد خود را با سير از دست دادن انگيزه هایش مي بيند و زماني كه همان وضعيت 

رخ مي دهد براي رویارویي با آن كاماًل آماده است.

 استراتژي و انگيزة خود را دوباره مورد ارزيابي قرار دهيد
طي كردن این بحران احساسي در واقع خود یك موهبت هم هست چرا كه موجب 
مي شود تا ما برنامه هاي خود را از چشم اندازي تازه مورد ارزیابي مجدد قرار دهيم. در ابتدا 
مثبت گرایي كور اتفاق مي افتد. زماني كه انگيزه هاي قوي اوليه خود را از دست دادیم 
مي توانيم كمبودهاي موجود را ببينيم و آنها را رفع كنيم. مي توان در این مرحله نااميد شد 
و دست از كار كشيد یا اینكه از این احساسات منفي براي یافتن خطاها و تصحيح آنها 
بهره جست. زماني كه از گودال بي انگيزه گي درآمدید، به همة افكار منفي خود دوباره 
فكر كنيد و از آنها در جهت بهبود و ارتقاي فعاليت خود استفاده كنيد. گاهي منفي بافي 
چشم را بر روي برخي حقایق باز مي كند و سبب مي شود تا در مورد توانایيها و انتظاراتتان 
واقع بينانه بياندیشيد. بدون بروز چنين مرحله اي ما تبدیل به فردي با اعتماد به نفس كاذب 
خواهيم شد. از این مرحلة بي انگيزه گي به عنوان فرصتي براي تأمل دوباره در مورد انگيزة 
خود استفاده كنيد. مثاًل در مسير راه اندازي وب سایت، ذهن فرد آنقدر درگير منافع مالي 
این پروژه مي شود كه انگيزة اولية خود را كه تبادل احساسات و عقاید براي دست یافتن 
به ارتقاي شخصيتي و رضایتمندي بوده، كاماًل از یاد مي برد. اما زماني كه انگيزة خود 
را در اثر ارزیابي مجدد بدست آورد، دیگر به كمبود فوائد مالي پروژه اهميتي نمي دهد و 
انگيزة او دوباره باز مي گردد چرا كه درمي یابد هدف وي مسائل مالي نبوده است. گاهي 
هم نتيجة این تأمل، رها كردن یك كار است كه مي تواند تصميم درستي باشد. اگر كاري 
را با دالیل اشتباه آغاز كنيد خيلي زود با از دست رفتن انگيزه هایتان مواجه مي شوید و در 
اصل این رخداد مفيد است چرا كه اجازه مي دهد تا آنچه را كه حقيقتاً سبب انگيزه مندي 
شما مي شود بيابيد. در چنين مواقعي بهترین راهكار متمركز شدن بر روي یك هدف 

جدید است. با ترديدهاي شخصي خود نجنگيد بلكه از آنها به نفع خود استفاده كنيد.


