
 چرا نباید احساسی باشیم؟

 

احساس مفید  و حس خوبیه ؟غذا بدیم کار خوبی کردیم وشه خیابون هستندهایی که گبه این گربهاگه نظرتون ه ب

  .کنیمکمک میحیوانی که خدا آفریده  به یکبهمون دست میده که ما بودن 

سیستم که  چون چطور؟ .سیب میزنیمآ یواناتبه این ح داریمبیشتر این کارو انجام بدیم در واقع چقدر  هر اما

، تولید مثل بیشتری رچقدر راحت تر بتونند غذا بخورندظ تغذیه ای یعنی هااز لحهر چقدر که  اینطوریهحیوانات 

شاهد تعداد بیشتری ها توی خیابون . پسعدادشون بیشتر میشهت وقتی تولید مثل بیشتری داشته باشندو دارند هم 

 از این حیوانات خواهیم بود. 

مجبور میشه و از یه تعداد به بعد  ریت کنهرو میتونه مدیشهرداری تا یک تعداد  ،و وقتی که تعدادشون بیشتر شه

 .اینکه میگیره میکشهمیکنه یا  ولیا تو جنگل  تو بیابونیا ها رو پس گربه .کنهگیره و سر به نیست ها رو بگربه

به اون  کنیداما در حقیقت دارید ظلم می دکنیدادن به یه گربه خیابونی حس خوبی پیدا می درسته که با غذا

 .هایی که دارهو بچه حیوان

تو سواحل تابلو زدن ا بودیم، توی سواحل شهری که م "گفت کرد میکه در استرالیا زندگی می میکی از دوستان

 " .که لطفا به مرغان دریایی غذا ندهید

تخم  مکانیزمشون به خاطر تعدادشون بیشتر میشه. باعث میشید ناخواسته ؛چونکه وقتی شما غذا میدید ؟چرا

یکی از مهمترین  هم بیشتر میشه. دارندکه آسیب هایی بطبع و  کنهافزایش پیدا میتعدادشون گذاری بیشتر میشه، 

مسافرین  ای، و برمیشندخسارت  باعث ایجاد وو ضربه میزنن به موتور  ینه که میرن تو موتور هواپیماا ونهاشآسیب

 خطر محسوب میشن. هواپیما

 پیدا کنند وا بکشند و یک غذا از دری زحمت ی خودشونیی دریاهامرغهمون مرغ های وحشی یا  ه بدیداجازباید 

 .ت کنهکه وجود داره درست حرک این اکوسیستمی بخورند تا

به نظرمون ، یا حس خوبی بهمون میدن خیلی از کارها هست که حس ما خوبه نسبت به اون کارها که خوام بگممی

خیلی از کارها هم هست که حس ما نسبت به  . از طرف دیگهکار درستی نیستاما ضرر زننده است، کار جالبیه 

 حس خوبی اصالو بده  زدنآمپول نسبت به  حسش و یک نفر مریض میشهوقتی  .اون کارها بده مثال آمپول زدن

به  تنسب یخوب حس و حال شاطرافیان قطعا خودش و ،ی بشهقراره عمل جراحیا یک نفر که  این کارنمیگیره از 

 اینه.کار درست اما مجبورند چون  این موضوع ندارند



ببین  ؟نه اهست ی درستیانجام میدی کار داری میخوای بدونی کاری که " افرادی هستند که میگن همیشه

    "!چیه احساست نسبت به اون کار

اگر خوب  و د انجام بدهاگر حست خوب بو .کنندخیلی این جمله رو تکرار میجذب  قانون مثل مدرسینمدرسینی 

 حسمون شه یااون کار مناسب نبااما  ،خوب باشه یکار نسبت به انجامما  حس ممکنهدر صورتی که  .نبود انجام نده

به اون صرفا و  خودمون استفاده کنیم تعقلالزمه کمی از پس  .اون کار مناسب باشه ونسبت به کاری بد باشه 

تمام چارت  ی کنیم ونامه ریزرب اتموناحساس فقط با تکیه به ما اگه میده تکیه نکنیم. مابه احساسی که لذت و 

اون  و خوریمخیلی جاها به مشکل می ،کنیمریزی برنامه  گیریممی از این کارکه حسی  برناممون رو حساب

 .گیریمخوایم رو نمیکه می اینتیجه

رو  ناخوشایندیکه کار  کنهون ایجاب میخیلی از اوقات وظیفم در حالی که باید وظیفمون رو انجام بدیم پس ما

بت به اون خوب هست رو انجام ندیم. اما قطعا کار درست رو کاری که حسمون نس و خیلی اوقات همانجام بدیم 

 انجام میدیم.

 همیشه وظیفه محور باشید


