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این زندگی یک  .افراد و مشکالت و شرایطی که داخل این سناریو اتفاق میافته متغیره ،سناریو ثابت ،فرد ثابت

  !مثال یک خانمی هست که از همسرش کتک میخوره .فردیه که خودشو قربانی میدونه

بعد که ازدواج قبال از پدرش کتک میخورده و  ،هست و فقط شرایط عوض شدهو همیشه در نقش این کتک خور 

این سناریو تکرار شده و همسرش اونو مورد ضرب و  باز هم کرده به خاطر اینکه در جایگاه قربانی زندگی کرده

 .شتم قرار داده

فرد دیگه زندگی میکنه و خیلی هم حواسش هست با فردی  میره با یکو  !جدا میشه ،حاال این خانم طالق میگیره

ولی بازم میبینیم  .بتونه خودشو کنترل کنه ،گام عصبانیت کنترل خودشوازدواج کنه که این فرد عصبی نباشه یا هن

کنند لذا خیلی از افرادی که میان پیش من و درخواست می .م این شرایط براش تکرار میشهه باز ،بعد از ازدواج دوم

که به مشکلیه  بخاطر که میبینم ،کنم و دالیلشون رو میشنومبه ما کمک کن طالق بگیریم وقتی صحبت می ؛که

 .درون خودش برمیگرده و این مشکل درونیش باعث ایجاد شرایط اطرافش شده

 ،که تو ثابتی زندگی کنی دچار این مشکل میشی چونای دیگه آدمبا هر  و بری جدا بشی اگه حتی گفتم خب تو

قبال دختری بودی که پدرش کتکش میزد و  ،که همسرش کتکش میزند ییعنی االن خانمی هستسناریو متغیره. 

 !برای مثال حاال کتک زدن ،دا هم میشی یک خانمی که همسر دومش کتکش میزنهبع

خودشو  ،فرد ثابته یک این متوجه میشیم که ،مصحبت میکنییک آقایی که سرش کاله گذاشتن  میشینیم با وقتی

ه ولی ی چیزهای اطراف محیط میدونقربانی همه ،قربانی دولت میدونه ،قربانیه شرایط میدونه ،قربانی میدونه

 .کسایی که حاال میان بهش زور میگن سرش کاله میزارن اینا متفاوتن

ئولیت زندگیش رو قبول زمانی که فرد مس ؟کی فرد میتونه از نقش قربانی بیاد بیرون و نقش قربانی رو بازی نکنه

قبول کرده  ولیت زندگیش روئولیت پذیر و فردی که مسئاز نقش قربانی خارج میشه به عنوان فرد مس کنه یعنی

 .میتونه فرد موثری باشه در زندگیش ،و وقتی این اتفاق افتاد

  .اون چیزی میشه که فرد خودش طراحی میکنه سناریودیگه اینجا سناریو متغیر نیست، 

ی خود عزتمند خیلی ستون مسئولیت پذیریه که تو دوره ،سومین قدم یا سومین ستون از ساختمان عزت نفس

 .ش صحبت کردیمکامل و مفصل در مورد

 


