
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰آذر   ۱۴: چهارمجلسه     ناسیم! بچه غول ذهن خود را بش موضوع نشست:

 

 تفاوت بین بیان حس و بیان نظر: 

 .سسیستم لیمبیک فعال است و در بیان نظر، کورتک ،در بیان حس

و  گیرد  ر می ت، مصالح را در نظغگوس ز دروس مغکت. اما کورتقیقی تر و ناب تر اس ت و حلیمبیک مغر راست گوی ماس 

با  م می یمنطقی تصم اگیرد به همین خاطر ممکن است  باشد و مصلحت  ندیشی و مالحظه گری و حتی دروغ همراه 

 د.فتگری به درستی اتفاق نیارازبا

، اما خودآگاه ما  گویند ی اسات به ما دروغ نمز آن ناخودآگاه است؛ احسوزی اه پیردر درگیری بین خودآگاه و ناخودآگا

 ساسات واقعی داشته باشد. ممکن است سعی در پنهان کردن اح

 قیقت شد.توان متوجه حبدن می گوید و از زبان بدن دروغ نمی زبان ما دروغ بگوید ولی ممکن است 

 

 رویی با مشکالت: یا در رو ن  پیشی   های   انسان مکانیزم  

Fight    ( جنگ ) 

Flight   ( فرار ) 

کند  نمی مشکل را حل    انسان امروزی کارآمد نیستند. فرار از مشکالت یا جنگ نه تنهامشکالت    برایهر دوی این روش ها  

 در قبال آن متحمل شویم. شود مشکالت بیشتر شده و هزینه های زیادی بلکه باعث می 

 راه سوم یعنی  گیرد یا اینکه  ش می در پیهمان دو راه قبلی را  معموال  ارد اما  ی داینکه کورتکس فعال با  انسان امروزی  

freez     روشی است که انسان امروزی با کورتکسش آن را آفریده    کاریسازش لیم شدن و  کند. تسشدن را انتخاب می

 باه است!چنان اشتاما هم 

 زیم. را بیامو سازگاری نیست؛ ما باید  مدی آچنان روش کارهم سازش هزینه کمتری از دو روش قبلی دارد اما 

 روزی  غلب مشکالت انسان امواکنش کامال به جا و درست هستند اما در ا ۳این موارد استثنایی  در برخی  ! نکته 

 ند. کرد مناسبی ندارکار

 



 

 عی: مکانیزم های دفا 

شوند. مکانیزم  سات منفی در ما می شویم که منجر به احسابا موانع و موقعیت هایی مواجه می   همواره  ما در طول زندگی

حساس منفی  جربه این اتمانع از کند تا  ارائه می  و نه غیر ارادی!( )ز به صورت ناخودآگاه ست که مغهای دفاعی راهکاری ا

 بشود.

مکانیزم دفاعی کشف و دسته بندی شده و ما معموال چند مکانیزم دفاعی در مواجهه با مشکالت    ۷۰تا کنون حدود  

 دهیم. مختلف از خودمان نشان می 

 شوند. پاشی فعال می و جلوگیری از فروبرای بقا  سیستم دفاعی روان ما هستند و  این مکانیزم ها

؛ اما نکته مهم این است که  د نکنصت میدیل به فربرا ت  بد نیستند و گاها روشی هستند که تهدید ها  همه این مکانیزم ها

 د.ه عادت و الگوی غالب واکنش دهی ما نشونتبدیل باندازه این مکانیزم ها توجه کنیم تا به باید 

شوند تا ما بتوانیم سرپا شویم و به زندگی برگردیم اما اگر همواره در این مکانیزم ها  در قدم اول این دفاع ها باعث می 

 هستیم.  و دروغ گفتن به خود قعیت را از دست داده و همواره در حال فرار از احساساتا واغرق باشیم اتصال ب

 دت همواره حال بد را به همراه دارد. در دراز مست در ابتدا حس خوبی ایجاد کند اما ممکن ا

 واالیش، فرافکنی، انکار و... نمونه ای از این مکانیزم ها هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


