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ارضایی را بدانید.
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مقدمه مترجم
این کتاب جدید از جمله کتابهایی است که هدف ما از آنها اطالع رسانی درباره
خطرات خود ارضایی و انحرافات جنسی می باشد ،و عالوه بر این راه حل هایی
کاربردی نیز برای این مشکل که خیلی از مردم را اذیت می کند در آن مطرح
شده است.
ما اقدام به ترجمه این کتاب مهم از آندرو میشل صاحب سایت «:چگونه از خود
ارضایی جلوگیری کنیم؟» نمودیم و در نقل و ترجمه این کتاب از ترجمه برخی
عبارات که ممکن است با جامعه ما سازگاری نداشته باشد اجتناب نموده ایم.
آندرو میشل و گروه او (گروه چگونه از خود ارضایی جلوگیری کنیم؟) در مقدمه
سایت خود می گویند:
« می خواهیم همراه شما برای محقق ساختن یک هدف تالش کنیم ،و آن
هدف کمک به مردم برای افزایش خود کنترلی در زندگیشان می باشد».
اما آندرو میشل کیست؟
آندرو میشل در سن ده سالگی به اتهام هفت فقره آدم ربایی و سرقت مسلحانه
توسط پلیس دستگیر شد ،و نزدیک به سیزده سال بین سالهای  1995تا 2008
میالدی محکوم به زندان شد ،که دو سال اول آن را در سلول انفرادی بسر برد،
آنجا بود که آندرو میشل در درون خود به ارزش زندگی قانونمند پی برد.
پس از آنکه ده سال را در زندان بسر برد ،در سال  2005از زندان آزاد شد ،وی
پس از آزادی اش از کمک کردن به دیگران احساس خوشبختی وافری به او
دست می داد و در مدارس و زندانها و یتیم خانه ها و بازداشتگاههای جوانان در
کشورهای مختلف برای کمک داوطلب می شد.
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استمناء یا خود ارضایی معموال بین انسانها به طرز گسترده ای رواج یافته و
مسبب مشکالت خطرناکی گردیده است ،مخصوصا در سالهای اخیر و بعد از
پیدایش اینترنت پرسرعت که منبع پایان ناپذیری از محتویات جنسی را فراهم
کرده است .عادت مذکور با نگاه کردن به فیلم های پورن مرتبط می باشد و به
اعتیاد ( اعتیاد به خودارضایی) تبدیل می گردد؛ زیرا معموال استمناء با انگیزه
شهوت آغاز می گردد و بعد از طی مراحلی منجر به اعتیاد به انحرافات جنسی
همراه آن می گردد.
فرد معتاد به خود ارضایی به شرطی شدن جنسی مبتال می گردد ،و مغز او بین
هیجان جنسی و نعوظ و بین تماشای صحنه های پورن متنوع ارتباط برقرار می
کند؛ در نتیجه قدرت خود در تکمیل یک رابطه گرم جنسی و بلکه رغبت خود
به ازدواج را از دست می دهد.
مات فراد نویسنده کتاب مشهور « داستانهای واقعی از مردان و زنانی که خود
ارضایی را از روی عفت و پاکدامنی ترک کردند» می گوید:
« من در بسیاری از کنفرانس ها و در میان جمعیت بسیاری از نوجوانان در
دبیرستان یا دانشگاه سخنرانی می کنم و وقتی درباره اثرات منفی پورنوگرافی و
خودارضایی صحبت می کنم ،بسیاری از این حضار می پرسند آیا خود ارضایی
واقعا ناسالم نیست؟!
به دلیل نظرات شایع شده از برخی روانشناسان مانند فروید و آلفرد کینسی
برخی مردم می پندارند که انگیزه جنسی حالتی از جوشش و نیرویی آشفته
است که نیاز به راه خروجی دارد در غیر این صورت به روشهای آزار دهنده و
مضری منفجر خواهد شد».
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علوم پزشکی درباره این موضوع به ما چه میگوید؟
تحقیقات بسیاری درباره این موضوع انجام شده است و همواره نتایج در هم
آمیخته ای از این تحقیقات بدست میاید.
اما بعد از آن و به طور معین در سال  2012یک مقاله علمی واقعا مفید در مجله
« طب جنسی» منتشر شد.
دکتر استیوارت برودی تحقیقات بسیاری را جمع آوری کرد و دریافت که انزال
منی اگر چه دارای اثرات بهداشتی مثبتی است اما نمی توان تمام انواع و
روشهای انزال را در این موضوع برابر دانست.
محققان شروع به تمییز و تشخیص تفاوت بین خود ارضایی و جماع مهبلی (
مقاربت واژینال) نمودند و در طی آن نتایج مرتبتر و دقیقتری نسبت به دیگر
تحقیقات به دست آمد.
محققان دریافتند که انجام مکرر خود ارضایی دارای همان اثرات مثبت بر
سالمتی که در جماع و رابطه جنسی طبیعی وجود دارد نیست.
در بسیاری از حاالت استمناء هیچ اثر مثبتی بر سالمتی فرد ندارد و بلکه بر
عکس تاثیرات منفی در وی ایجاد میکند.
به عنوان مثال مردانی که خودارضایی می کنند بیش از دیگران در معرض
بیماری های پروستا ت هستند و قدرت کمتری برای بهبود یافتن از ضعف
جنسی دارند و بیشتر در معرض افسردگی اند.
به طور خالصه میتوانیم بگوییم:
 – 1هیچگونه مشکالت سالمتی ثابت شده ای مربوط به عدم خودارضایی وجود
ندارد .یعنی ثابت نشده که استمناء نکردن برای سالمتی ضرر دارد.
 – 2خود ارضایی فوائد جماع مهبلی برای سالمتی را ندارد.
 – 3خود ارضایی از جنبه هایی ممکن است ناسالم باشد.
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در حقیقت جسم انسان با مکانیسم های مرتبط به انباشت هورمونها در سیستم
بدنی ما خلق شده است ،به عنوان مثال ،مایع منی ممکن است شبانه به طور
غیر ارادی از ما خارج شود.
لذا بیایید با هم رو راست باشیم؛ هیچ مردی پیدا نمی شود که استمناء کند و آن
را برای سالمتی خود مفید بداند! بلکه بسیاری از مردان به علت تخیالت و
وافکار جنسی استمناء می کنند.
لویس العالم در دانشگاه آکسفورد مقاله کوتاهی نوشته است ،که در آن به ارائه
نصایحی چند درباره استمناء پرداخته است ،وی می گوید «:میل جنسی مرد به
گونه ای طراحی شده که او را به سوی ازدواج و همبستر شدن با همسر و بچه
دار شدن سوق میدهد ،در حالی که خود ارضایی مرد را باری دیگر به زندان
نفس خود میاندازد ،و در آنجا با زنانی خیالی و وهمی همبستر می شود».
ضرر استمناء چیست؟
لویس می گوید«:خود ارضایی باعث می شود مرد برای خود زندانی تاریک با
زنانی خیالی را ترجیح دهد بر اینکه شوهری باشد برای زنی که دوستش داشته
باشد و وی نیز متقابال او را دوست داشته باشد ،و واقعا آن مردی باشد که باید
باشد».
بیننده فیلم های پورن می تواند دائما و هر زمان که بخواهد بدون هیچ هزینه
ای و تشریفاتی ،به زنان پورن دست یابد ،آن هم همراه با جذابیت های اروتیک
و روانی که زنان عادی نمی توانند با آنها رقابت کنند1.
و در میان این عروس های فتوشاپی و زیبا شده با جراحی پالستیک ،او همواره
معشوق خواهد بود و زنان پورن استار میشوند عاشق خیالی و مجازی وی .و
سرآخر نیز تبدیل به وسیله ای میشوند که از طریق آن مرد به تغذیه خود خواهی
های خود و خود پسندی بیش از پیش خود می پردازد.
 - 1صحنه هایی که اکثرا غیر واقعی و مصنوعی و نمایشی است و برای تحریک بیینده انجام میشود.
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از آنجا که هدف اصلی زندگی خروج از زندانی تاریک است که ما همه در آن
متولد شده ایم ،باید از خود ارضایی بپرهیزیم ،آری باید از آن اجتناب کنیم
مانند تمام چیزهایی که باید از آنها بپرهیزیم .و باید بدانیم که خطر در دوست
داشتن این زندان است.
اما در حقیقت ،بهبودیتان از طریق آموزش مغز شما می باشد؛ تا با خود در
خیاالت جنسی یا محتویات پورنوگرافی خلوت نکند ،همچنین به خود بیاموز که
مردی باشی که باید باشی :شخصی که دارای رابطه جنسی حقیقی از طریق
ازدواج است ،رابطه ای گرم ،رابطه ای که با گذر زمان فعال باشد ،نه اینکه تنها
یک تجربه یکباره باشد.
د  .محمد عبدالجواد  /موسس فریق واعی
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مقدمه کتاب
هدف از این کتاب آن است که مجموعه ای از ایده ها و توصیه ها را به شما ارائه
دهد تا چگونگی افزایش خود کنترلی و جلوگیری از خود ارضایی را بدانید.
صرف نظر از اسباب و عواملی که میخواهی به خاطر آنها از خود ارضایی دست
برداری ،این توصیه ها اگر آنها را به کار ببندی ،به تو کمک خواهد کرد.
در حین اینکه این سخنان را می خوانی ،به یاد بیاور که خود کنترلی احساس
بزرگی است ،هیچ چیزی با احساس خوب آن برابری نمی کند ،این احساس که
تو بر عقل و جسم خود مسلط شوی.
این امر موجب افزایش اعتماد به نفس ،سالمتی و خوشبختی تو می گردد ،و
اگر در زندگی ات کنترل خویش را داشته باشی ،زندگی ات بی نهایت رضایت
بخش و با ارزش خواهد بود.
برای اینکه از طریق خود کنترلی بتوانی از آزادی بهره مند شوی ،باید در زندگی
ات چند تغییر واقعا مفید و مثبت ایجاد کنی ،این کتاب ان شاء الله در بدست
آوردن خود کنترلی که به دنبال آن هستی تو را یاری خواهد کرد.
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چگونه؟
چگونه؟ چگونه؟
بسیاری از مردم می خواهند بدانند چگونه از خود ارضایی جلوگیری کنند.
اسباب مهمی برای متوقف کردن این عادت وجود دارد ،این اسباب و عوامل
جواب این سوال مهم را برای شما فراهم میکند:
چرا می خواهی از خود ارضایی دست برداری؟
اگر دلیلت به قدر کفایت قوی باشد ،قبول چگونگی انجام آن بسیار آسان
خواهد بود.
بسیاری از مردم می خواهند از این عادت جلوگیری کنند؛ آن هم به دلیل اثرات
منفی جانبی و دالیل علمی موید این موضوع.
اگر اسبابی که تو را نیازمند به زندگی بر مبنای کنترل نفس می کنند را
بشناسی ،اما چگونگی دست یافتن به آن را ندانی ،تو محکوم به زندگی در
نومیدی و یأس خواهی بود ،و خود را در ارتقاء و بهبود به سطح معیارهای
خاصی که برای خویش آرزو می کنی ناتوان می بینی .معیارها و شاخصهایی که
باید به منظور لذت بردن از عزت نفس در وجودت محقق شود.
م طلب اول در مورد عزت نفس این است که تو را قادر می سازد بر خویشتن
مسلط شوی ،پس اولویت شماره یک برای تو ،فهم و درک چگونگی انجام آن
است.
برای دست کشیدن از استمناء یا هر عادت بدی دیگری ،الزم است که فرد بر
خودش کنترل داشته باشد.
همانگونه که در ورزشهایی مانند دو ،دوچرخه سواری یا وزنه برداری مشاهده
می شود ،ضبط نفس ( خود کنترلی) مستلزم انرژی و قدرت است و این چیزی
است که :نیروی اراده نامیده می شود.
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اگر نمودار زیر را بخوانی می توانی ببینی که اگر میزان اراده بزرگتر از رغبت و
میل به خود ارضایی باشد ،عملیات خود کنترلی می تواند با موفقیت انجام
شود؛ و در نتیجه خود ارضایی ترک شود.
متاسفانه بسیاری از ما به نظر نمی رسد که این سطح از اراده را داشته باشیم!
و شاید تا االن فهمیده باشی که اگر میل به خود ارضایی بیشتر از سطح قدرت
اراده باشد ،کنترل خود را از دست خواهید داد.
همانگونه که در نمودار می
بینید ،همه چیز بسته به سطح
قدرت اراده ای است که دارید،
اگر سطح آن خیلی پایین باشد،
نمی توانید بر خود کنترل داشته
باشید ،و در برابر این اعتیاد یا هر
عادت بد دیگری ،احساس ضعف
اراده خواهید کرد.
تسلیم نشو ،اخبار خوبی در راه است!
در چند سال گذشته تحوالت علمی چشمگیری در زمینه خود کنترلی به وجود
آمده است  .مطالعاتی که روی مردمی حقیقی و در ارتباط با مسائل واقعی
مخصوصا خود کنترلی انجام شد ،ودر نتیجه آن تعدادی از اصول و مبادی را
برای افزایش قدرت اراده تعیین نمودند.
آری ،آنچه می خوانید واقعی و صحیح است! افزایش قدرت اراده!
نتایج این تحقیقات و بیانیه ها دارای تاثیراتی غیر عادی برای کسانی است که
می خواهند استمناء را ترک کنند ،و با پیروی از این اصول قدرت اراده شما
افزایش خواهد یافت.
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در ادامه اصولی که شما را در دست یافتن به خود کنترلی کمک می کنند ذکر
خواهد شد .اگر نتایج عملی را میخواهی ،آری نتایج حقیقی هستند و هیچ
حقه ای وجود ندارد ،هیچ دستگاه خاصی نیاز نیست و لزومی به هیچ مشاوره پر
هزینه  ،و یا نصیحت های مبهم و پیچیده یا نظریات نامشخص نیست.
این اصول بسیار شگفت انگیز است؛ زیرا کاربردی هستند ،و تو می توانی از
اکنون انجام آنها را در زندگی ات آغاز کنی.
اگر به آنها عمل کنی ،این اصول تو را مستقیم به سمت نتایج دلخواهت می برد.
از هم اکنون به مطالعه تمام اصول بپرداز و آن را عملی کن.
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آثار منفی خود ارضایی
آیا خود ارضایی دارای آثار منفی است؟
دانشمندان این نمودار توضیحی زیر را منتشر کردند،و شما می توانید در خالل
آن مالحظه کنید که استمناء موجب افزایش احساس ناراحتی در زندگی می
شود ،پس هر چه شخص استمناء کند ،بدبین تر می گردد ،و این امر منجر به
افسردگی و ناراحتی و بی انگیزگی و دیگر مشکالت می گردد.

اگر آنچنان که بسیاری ادعا می کنند استمناء کار سالمی بود ،چرا بسیاری از
مردم از درد و اثرات منفی استمناء می نالند؟
در ابتدا فرد احساس راحتی بیشتری می کند اما در تمام انواع اعتیاد ،راه به
همین روش شروع می شود ،سپس و با معتاد شدن ،که رفتاری قهری است،
شخص آن کار را ادامه میدهد و به کم بسنده نمی کند بلکه بیشتر آن را به کار
می گیرد ،اینجاست که آثار منفی شروع به ظاهر شدن می کند و با این وجود
رهایی از این رفتار قهری آزار دهنده ،سخت می شود.
دین در اینجا ارتباطی با احساسات افراد مبتال به خود ارضایی ندارد؛ زیرا مردم
غیر دیندار نیز همان درد ها و رنج ها را تجربه می کنند؛ و آن به دلیل جنبه
منفی این عادت بد می باشد.
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ما در دنیایی زندگی می کنیم که می توان گفت استمناء به فرد احساس لذت
میدهد و اضطراب را کاهش میدهد ،اما اگر بگویی استمناء مسبب درد و رنج
فرد است ،طوری به تو نگاه میکنند که انگار آگاهانه یا نا خود آگاه قربانی
شست و شوی مغزی دین شده ای!
نوشته ای این نکته را به شکلی زیبا توضیح می دهد:
« مردم خیلی وقت ها چنین می پندارند که کاهش تمرکز و حافظه عامل آن
فقط تاثیر روانی ناشی از احساس گناه می باشد ،این یعنی :همه چیز در ذهن
توست ،در نتیجه همه چیز تخیلی محض است».
با این وجود دمبلدور می گوید «:بیماری هاری هم دقیقا در مغز و روان شما
اتفاق می افتد اما هر آنچه در ظاهر قابل دیدن نیست به این معنی نیست که
واقعی نمی باشد».
آری ،میدانم که این کالم خارج از منظور ماست اما مفهوم آن صحیح است:
چرا باید تصورات ما از حافظه و هوشیاری و تمرکز بر این مبنا باشد که آنها
اموری غیر واقعی هستند تنها به این دلیل که چیزهای غیر مادی می باشند؟
همواره واکنشهای عصبی و ارتباطات شبکه ای در مغز وجود دارد که در نتیجه
تاثیرات محیطی و مصرف مواد شیمیایی دائما در حال کار کردن هستند و از
عمل فکر کردن نیز تاثیر می پذیرند.
حتی اگر من متوجه ضعف تمرکز و حافظه خود در کوتاه مدت شوم و کمتر از
یک روز یا همین حدود بر من تاثیر بگذارد ،سپس حافظه و تمرکزم به حالت
طبیعی خود بازگردد ،برای من اینگونه نیست که همه چیز در ذهنم اتفاق
افتاده باشد و بس( با وجود اینکه در ذهنم اتفاق افتاده است) ،بلکه در حقیقت
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این اتفاق افتاده است اما من آن را با هیچ یک از حواس پنجگانه ام درک نمی
کنم2.
پس تا اینجا ثابت شد که انزال از طریق استمناء ممکن است آثار جانبی منفی
موقتی در مغز داشته باشد.
بسیار خوب ،آیا مغز مهمترین دستگاه در بدن نیست؟
وقتی افرادی وجود دارند که پس از هر بار خودارضایی در روز ،با این آثار مواجه
می شوند ،اگر چه تاثیر آن موقت باشد این یعنی استمنا میتواند واقعا مضر
باشد.
چیزی که این شخص می خواهد به آن اشاره کند این است که هر یک از لذت و
درد در مغز جریان دارد ،پس اگر بدون مغز استمناء کنید ،هیچ لذتی نخواهید
یافت و اگر دست خود را روی یک شعله داغ بسوزانی در حالی که مغز نداشته
باشید ،هرگز هیچگونه دردی حس نخواهید کرد.
پس همانگونه که لذت بردن ذاتی است درد کشیدن نیز امری ذاتی است،
پزشکان و مشاوران و روانپزشکان و دیگر شاغالن عرصه سالمت معموال شکایت
هایی دریافت می کنند از کسانی که استمناء می کنند و گالیه های آنها شامل
این فهرست از آثار منفی جانبی می باشد:
 دشواری در جماع حقیقی
 خستگی و کوفتگی
 فشار روحی
 اختالل نعوظ
 صداع (سردرد و سرگیجه)
 زود انزالی
 - 2منظور مولف این است که قرار نیست هر چیزی ذهنی و مربوط به مغز و تفکر باشد یعنی وجود ندارد .تعریف ما از
وجود نباید فقط به دایره حواس پنجگانه حصر شود.
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 ریزش مایه منی
 کاهش شهوت جنسی
 از دست دادن محرک جنسی در مقابل جنس مقابل
 تمایل به همجنسگرایان و آنان که تغییر جنسیت داده اند (تمایل به لواط)

 ضعف حافظه
 درد کمر
 ضعف جنسی
 اضطراب
 نوسانات اخالقی و مزاجی
 بی خوابی
 عدم توانایی در تمرکز و مه آلود بودن مغز
 افزایش حس تنهایی و خجالت زدگی و میل به گوشه نشینی
 افزایش احساس گناه
 افسردگی و عدم خوشبختی
 از دست دادن انگیزه برای کار و فعالیت
 فکر کردن به خودکشی
ما با گروه واعی پرسشنامه ای درباره آثار منفی استمناء طرح کردیم که 5227
فرد در آن مشارکت کردند 91 ،درصد آنها از مردان و  9درصد از زنان بودند ،و
نتایجی بدست آمد که مؤید نظر برخی متخصصان می باشد ،همانگونه که در
نمودار زیر آمده است:
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آیا اکنون از آثار جانبی و منفی استمناء رنج می برید؟
شما می توانید لیستی از آثار منفی در مجالت پزشکی علمی منتشر شده را
بخوانید؛ تا خودتان به این نتیجه برسید که آیا استمناء برای سالمتی مفید
است یا خیر؟ مانند مطالعه ای که آن را در مقدمه آوردم.
آثار جانبی منفی استمناء واقعی هستند ،قوانین فیزیکی وجود دارد که سالمت
جسم و مغز و دستگاه عصبی را کنترل می کند.
مهم نیست که هندو هستید یا مسلمان یا مسیحی یا الئیک ،اگر این قوانین را
نقض کنید ،یک نتیجه قطعی خواهد داشت.
مردم هر روزه شهادت میدهند که چگونه خود ارضایی بر زندگیشان تاثیر
گذاشته است.
حقیقت این است که استمناء کاری غیر سالم است اما مردم به دنبال اینند که
چیزهای خوبی درباره عادات بدشان بشنوند؛ برای همین به جد تالش می
کنند که وجدانهای خود را با توجیهات سخیف بی حس و قانع کنند ،توجیهاتی
مانند :اینکه « طبیعی » است و « همه این کار را انجام میدهند»70 « ،سال
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پیش همین را در مورد دخانیات می گفتند» « ،سیگار کشیدن کاری سالم
است ،ببین  ،همه این کار را می کنند».
در نظامی احمقانه و عوامانه کودکان معصوم و کوچک با سیب زمینی سرخ
کرده تغذیه می شوند در حالی که زیبایی و فوائد خود کنترلی و خود تنظیمی
پنهان داشته می شود.
در حال حاضر ،پسران و دخترانی هفت و هشت و نه ساله وجود دارند که معتاد
نگاه کردن صحنه های پورن و خود ارضایی شده اند.
اگر این داالن ها و مسیرهای عصبی در مغز ایجاد شود ،دور داشتن آنها را از
این عادات غیر ممکن خواهد بود.
و آنچنان که شب در پی روز میاید این عادات تماما عواقب بدی برای مبتالیان
به خودش را در پی دارد ،معتادان خود ارضایی ،زندگی خود را در جستجوی
کمک در تمام جاهای اشتباهی سپری می کنند ،با این وجود هیچکس نمی
خواهد دست از امید بردارد ،توصیه های مبتنی بر چگونگی جلوگیری از
استمناء که آنها را در این مجموعه کتاب خواهیم آورد ،به مردم کمک خواهد
کرد که خود کنترلی بیشتری داشته باشند و این مشکل را حل کنند.
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پنج توصیه مهم برای جلوگیری از خود ارضایی
 – 1بخواب:
دکتر کلی مک جونیجال ،مولف کتاب ( غریزه قدرت اراده) در سخنی از او که
در گوگل آمده و در مصاحبه با رادیو سی بی سی درباره قدرت اراده می گوید:
« داشتن خواب کافی ،مفید ترین عادت برای افزایش قدرت اراده است».
دکتر ویلیام میت کسی که چرخه های خواب را تعیین کرد و بیش از چهل سال
را در تحقیقات خواب گذرانده و از پیشروان علم خواب در دنیا به حساب میاید،
کتاب خود درباره خواب را با توصیف فرآیند شیمیایی شگفت انگیزی که در
جسم شما به هنگام غروب آفتاب آغاز می گردد شروع می کند؛ زیرا این وقتی
است که جسم احساس می کند وقت خواب رسیده است.
برو بخواب ،زود بخواب
همه ورزشکاران حرفه ای که به دنبال بهبودی کامل هستند ،بیشترین وقت
ممکن را در خواب می گذرانند.
پس از این عمر درازی که دکتر ویلیام در مطالعه خواب گذارنده ،به نظر شما وی
چه ساعتی می خوابد؟
نهایتا ساعت  9شب می خوابد.
بیدار ماندن تا دیر وقت حماقت است و اگر در حفظ سالمتی و تغذیه و سیستم
دفاعی بدنی خود جدی هستید ،پس باید در زود خوابیدن جدی باشید ،اگر
می خواهی دارای اراده قوی باشی شبها زود بخواب.
 – 2کربوهیدارتها را فراموش نکن:
باید هر روز مقدار گلوکز مورد نیاز خود را جذب کنی ،میلیاردها سلول در جسم
وجود دارد و همه آنها با گلوکز کار می کنند ،نتایج تحقیقاتی که دکتر روی
باومیستر و دیگران منتشر کردند ،کامال جذاب است؛ زیرا که این تحقیقات به
این اشاره دارند که گلوکز قدرت اراده را تغذیه می کند ،پس برای این که
18

حداکثر مقدار قدرت اراده و مقاومت در برابر وسوسه ها را بدست آوری ،باید
مقادیر زیادی کربوهیدارت مناسب مصرف کنید.
بهترین منابع کربوهیدرات با کیفیت عالی برای تقویت قدرت اراده تو ،میوه ها و
سبزیجات تازه و رسیده و غالت می باشد.
پس اگر می خواهی از خودارضایی جلوگیری کنی باید غذای مقوی و طبیعی
بخوری.
این را در نکات خاص خود بنویس.
مطالعات نشان میدهد که کم خوابی و کمبود گلوکز قدرت اراده را از بین می
برد ،برای هم ین زود برو و مقادیر زیادی از میوه جات و سبزیجات و غالت را
مصرف کن.
توضیح :کربوهیدرات ها غذاهایی هستند که پس از هضم شدن در بدن ما
تبدیل به گلوکز یا قند می شوند ،گلوکز منبع اصلی انرژی در بدن ماست ،و به
طوری خاص برای مغز که نمی تواند دیگر منابع انرژی( مانند چربی ها و
پروتئینها) را به راحتی به کار بگیرد ،مهم است.
بنابراین ،تعریف کربوهیدراتی که باید مصرف شود چیست؟
آب میوه را کنار بگذار و مستقیم برو سراغ میوه ها ،هر روز میوه جات و
سبزیجات متنوع بخور.
مقدار استفاده از قند های پر مصرف مانند قند سفید و قهوه ای را کم کن ،این
نوع قند معموال در کیکها و انواع نان ها و شیرینی جات وجود دارد ،که دارای
مواد مغذی اندک و کالری فراوان می باشد.
غالت کامل را انتخاب کن مانند برنج قهوه ای و جو دو سر و ماکارونی گندم
کامل و نان گندم کامل ،برای اینکه مطمئن شوی غالت کامل را می خری،
لیست مواد تشکیل دهنده را بررسی کن ،دنبال کلمات « غالت  %100کامل »
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بگرد ،اگر کلمه کامل یا حبوبات کامل را به عنوان اولین مواد تشکیل دهنده
دیدی ،معموال آن محصول غالت کامل می باشد.
 – 3گیاهخوار باش:
دستگاه اراده از طریق قشر پیش پیشانی مخصوص در مغز تو راه اندازی می
شود ،و تحقیقات نشان میدهد که استفاده از رژیم غذایی گیاهی اساسی،
قدرت انسان را در خود کنترلی افزایش می دهد ،و این امر عجیب نیست؛ زیرا
میوه ها و سبزیجات و غالت کامل ،باالترین کیفیت را در میان مواد غذایی برای
عملکرد مطلوب مغز دارند.
پس اگر غذای نامرغوبی بخوری یعنی :غذایی که طبیعی نباشد ،مغز تو را
خواهد ربود و کنترل آن را از دست خواهی داد.
من بزرگ شدم در حالی که گوشت خوک و سیب زمینی های سرخ کرده و
جوش شیرین می خوردم.
در حال حاضر من میوه های مختلف و سبزیجات و غالت می خورم و فقط آب و
آب میوه های تازه می نوشم.
چرا؟
زیرا نتایج عالی است دوست من ،به یاد داشته باش وقتی غذا می خورید،
اهمیتی نده که دیروز یا سال گذشته چه چیزی می خوردی.
اگر فردا مایل بودی پاکیزه و با نشاط و پر از اراده باشی ،باید با موز و برنج و لوبیا
و دیگر مواد غذایی خوب ،طرح دوستی بریزی.
تو از پس آن بر میایی!
بیل کلینتون و مایک تایسون از گیاه خواران هستند! وررزشکارانی چون النس
آرمسترانگ ،مایکل آرنشتاین ،مورای ُرز  ،فرانک کالینسورخ ،بافو نورمی و
بسیاری دیگر از ورزشکاران به هنگام پیروی از رژیم غذایی گیاهی عملکرد
بهتری از خود نشان می دادند.
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آیا باالترین سطح کنترل نفس را نمی خواهی؟
اگر دوست داری دست از خود ارضایی برداری ،از خوردن گوشت زیاد بپرهیز.
 – 4خود را با آب سیر کن:
آب دوست توست ،آب بنوش و خود را با آن سیر کن ،اولین چیزی که باید هر
روز صبح انجام دهی ایجاد عادت آب نوشیدن است ،پس حداقل یک لیتر آب
بنوش.
بالفاصله بعد از باز شدن چشمانت در صبحگاهان آب بنوش ،هدف از این کار
این است که در طول روز ادرار شفافی داشته باشی.
وقتی رنگ ادرار به رنگ زر یا پرتقالی مایل شود ،این یعنی تو به آب احتیاج
داری ،پس برو و آب بنوش ،اگر بخواهی منتظر بمانی تا تشنه ات شود ،ممکن
است زمان زیادی طول بکشد.
بیش از شش هفته مواظب آب نوشیدنت باش و سپس برگرد و این مطلب را
دوباره بخوان ،آن موقع حرف مرا به خوبی خواهی فهمید ،بهتر است قبل از
پایان خواندن این سخن بروی و آب بنوشی .دوست من ،چیزهای خوب زیادی
در اینجا برای خواندن وجود دارد ،من نمی خواهم هیچ یک از این توصیه ها را
از دست بدهی ،پس از نوشیدن آب ،اندیشیدن به شکل چشمگیری برای تو
آسان می شود.
 – 5ورزش کن:
آیا توجه کرده ای که مهمترین راه برای ساختن اراده ای قدرتمند تماما مادی
است؟
خواب ،آب ،گلوکز ،غذاهای خوب به مقدار فراوان ،و تمرین ورزشی نیز طبیعتا و
به طریق اولی رقیب دیگری برای ساختن اراده ای قدرتمند می باشد.
همه می دانند که ورزش کردن چقدر خوب است ،اما تعدادی کمی از مردم
واقعا ورزش می کنند؛ زیرا یک کار روزمره و فعالیتی اضافی است.
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اینها کسانی هستند که تمایلی به خارج شدن از منزل برای ورزش کردن
ندارند ،چرا؟
زیرا غذای آنها از چربی و غذاهای غیر مرغوب می باشد؛ که منجر به انسداد
شریانات می گردد.
به این علت ورزش در مرتبه پنجم قرار گرفت و خواب و مصرف گلوکز در رتبه
های اول و دوم.
اگر مقدار زیادی غذای گیاهی و سالم بخوری و آب کافی بنوشی ،و خواب کافی
داشته باشی ،انرژی زیادی خواهی داشت که باعث می شود به بیرون رفتن و
بازی کردن تمایل داشته باشی.
به حرکت دادن بدنت عالقه پیدا خواهی کرد و این حالت نه از روی اجبار و
اکراه بلکه طبیعی در تو ایجاد میشود ،و یک انگیزه داخلی از درون اراده ات را
به حرکت در خواهد آورد تا دستور رفتن به سالن ورزشی را به تو بدهد.
با وجود این انرژی ،بیشتر ورزش خواهی کرد و تمام مواد شیمیایی خوب که در
طول روز به تو حس خوب می دهد در مغز تو ترشح می شود.
این علت دیگری برای اهمیت ورزش در صبح زود است ،و با توکل بر خدا این
برنامه را آغاز خواهم کرد.
من هر روز ساعت  4صبح بیدار می شوم و نماز می خوانم ،سپس برای انجام
ورزشهای وزنه برداری و دو و شنا و دوچرخه سواری خارج می شوم.
اگر دوست داری دست از خود ارضایی برداری این یعنی می خواهی بر جسمت
کنترل داشته باشی ،اگر می خواهی بر جسم خود کنترل داشته باشی باید
ورزش کنی...
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یاد بگیر یا اینکه معتاد پورن و خود ارضایی باقی بمان !
اگر می دانستی که چه باید بکنی نیازی به خواندن این کتاب نداشتی.
برای اینکه یاد بگیریم ،سه گام برای ما ضروری است:
 – 1گام اول :متوجه شویم که نمی دانیم
 -2گام دوم :ایجاد عطش و گرسنگی در درون ما؛ برای بدست آوردن فهم و
دانش به هر قیمتی.
 – 3گام سوم :اعتراف به اینکه درد نادانی در حال حاضر بسیار بدتر از درد
خجالت و شرمساری است.
باری دیگر گام سوم را با آرامی
بخوان ،خود را گوشه ای بگذار،
و سواالت را مطرح کن ،هر آنچه
می توانی را بخوان ،اما فقط
آنچه که تو را یاری می دهد
وبرایت مفید است.
برای سالها می خواستم بدانم
استمناء چگونه متوقف می شود
و اعتیاد به محتویات سکسی
چگونه از بین می رود ،اما نتوانستم پاسخی بیایم.
کتابها و مجالتی خواندم و سایت ها را مرور کردم ،کلیپ های ویدیویی را تماشا
کردم ،به درسهایی گوش دادم ،چندین سوال پرسیدم ،علی رغم اینکه آن
سواالت خجالت آور بودند.
آنچه اخیرا بیشتر به کمک من آمده است رویکرد  STDمی باشد:
جستجو کن ،تالش کن ،نادیده بگیر.
Search. Try. Discard
23

در اطالعات موجود جستجو کردم ،آنگاه تالش کردم این اطالعات را در زندگی
ام عملی کنم ،و آنچه را مفید و مساعد یافتم نگه داشتم ،و اگر از طریق آن هیچ
بهبودی حاصل نمی شد آن را نادیده می گرفتم.
من نمی خواهم ببینم شما سالهایی را در تحقیق می گذرانید آنگونه که من
گذراندم.
نکته :طبق گفته های آندرو و توصیه او ،به ترجمه مقاالت کامال تخصصی
پرداختیم ،مقاالتی که پیش از آن به زبان عربی موجود نبودند ،و آنها را در
سایت خود یعنی سایت واعی منتشر نمودیم،و امیدواریم که از آن بهره ببرید و
در بهبودی و دستیابی شما به امنیت سهمی داشته باشد و زندگی توام با
خوشبختی داشته باشید.
وقتت را تنظیم کن ،تصمیمت را بگیر ،شروع به یادگیری کن ،به فضل خدا به
شما قول می دهیم که واقعا سود خواهید برد و زندگیتان بهبود پیدا خواهد
کرد.
بزرگترین دستگاه جنسی ات یعنی مغزت را توسعه بده!
بزرگترین دستگاه جنسی مغز توست ،و سخن درباره این موضوع مانند صحبت
کردن در مورد گام سوم از گامهای یادگیری بود که کمی پیشتر در مورد آن
صحبت کردیم ،اما نکته دیگری هم وجود دارد و آن به کار گرفتن مغز است که
برای فرار از اعتیاد به استمناء ضروری می باشد.
مهم است که قدرت درک اشیاء را با توجه به روابط متقابل فعلیشان یا از طریق
مقایسه آنان با یکدیگر به دست آوریم.
آیا تا به حال شنیده ای کسی اعتیاد به آنفوالنزا و سرما خوردگی و سرطان و
اسهال اعتیاد داشته باشد؟
آیا تا به حال برای جلوگیری از سر درد یا آب ریزش بینی از قدرت اراده استفاده
کرده ای؟ قطعا خیر.
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این احمقانه به نظر می رسد ،اما ما از تمام علوم و تحقیقات یاد گرفته ایم که
موثر ترین راه برای افزایش قدرت اراده ،از طریق مداخالت فیزیکی می باشد،
مانند خواب کافی داشتن ،نوشیدن آب ،مصرف قندها از تمام غذاهای گیاهی.
زیرا استمنا ء یک بیماری جسمی است ،به کلمه بیماری در زبان انگلیسی دقت
کنید  diseaseیعنی  dis – easeبه این معنا که راحت یا آرام بخش نیست ،زیرا
که راحتی و آرامی با خوردن غذاهای نامرغوب در بدن تو ( )junk foodحاصل
نمی شود.
آیا دوست داری غذاهایی را بخوری که در اصطالح به آنها زباله های غذایی می
گویند؟
داریم از فست فودهای صحبت میکنیم.
تصور کن تو یک معده هستی و کسی تو را پر از غذاهای غیر مفید کرده که
شبیه به زباله می باشند ،آیا از این موضوع خوشحال خواهی بود؟ آیا احساس
راحتی می کنی؟
یک نکته برای شما نقل می کنم :غذاهای نا مرغوب یا زباله های غذایی( junk
 ، )foodغذایی است که شامل کالری بسیاری باال یا چربی ها می باشد و مقدار
کمی الیاف و پروتئین و ویتامین و امالح دارد ،لذا دارای ارزش غذایی کمی
است ،یا احیانا این اصطالح برای اشاره به غذای با پروتئین باال بکار می رود ،که
با چربی های اشباع شده ای ساخته شده که به باور بعضی ناسالم می باشد.
بیماری ها و انواع مختلف اعتیاد ،منشأ آن به عادات ما در زندگی بر می گردد،
مانند باکتری که جز در شرایط خاص امکان رشد ندارد.
پس استمناء و ضعف اراده وقتی پدیدار می گردند که محیط به آنها اجازه رشد و
نمو دهد.
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وقتی قوانین بهداشتی( سالمتی) را که عقل و جسم را کنترل می کند ،تحقیر
می کنیم و نادیده می گیریم ،با این کار داریم شرایط مناسب برای رشد باکتری
ها را به وجود میاوریم.
هم اکنون می توانید اهمیت حفاظت از جسم به صورتی که سالم و تمیز باشد را
به وضوح از طریق خوردن غذاهای گیاهی و شفافیت ادرار و داشتن خواب
کافی ،ببینید.
به طور خالصه ما باید به یاد داشته باشیم که استمناء یا خود ارضایی و فیلم
های پورن و دیگر عادات بد ،بدنی هستند و عوامل آن و همچنین راه حل های
آن نیز مادی می باشد.
برای استمرار خود کنترلی مهم است که عوامل عاطفی و عقلی و روحی را مورد
بررسی قرار دهیم ،اما اگر جنبه بدنی مورد اهمال قرار گیرد ،منجر به شکست
فرد می شود.
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روزه بگیر
روزه به شما کمک می کند از اعتیاد به خود ارضایی بهبود پبدا کنید
چرا مردم به مرخصی می روند؟
به همان دلیلی که مردم به تعطیالت می روند ،شما نیز باید با روزه گرفتن به
جسم خود استراحت بدهید.
از چه زمانی شما در هر حالی غذا می خورید؟
از کودکی در حالی که دستگاه گوارش شما بدون توقف و هر روزه و برای دهها
سال کار می کند.
به او استراحت بده ،روزه به بدن وقتی برای استراحت و بهبودی کامل می
دهد ،مانند دیگر عضالت.
معموال روزه گرفتن برای تمام انواع اعتیاد توصیه می شود؛ زیرا اگر برای مدتی
طوالنی و به اندازه کافی روزه بگیری ،اعتیاد قدرت خود را از دست می دهد.
ممکن نیست که تا ابد بتوانید روزه بگیرید ،لذا باید به سیاره زمین برگردید و در
وقت خودش غذا بخورید.
روزه چطور می تواند در بهتر غذا خوردن به شما کمک کند؟
از فوائد روزه این است که لذت بردن از غذاهای پاکیزه و طبیعی را بسیار آسانتر
می کند ،وقتی مصرف مواد مخدر و شرب خمر ،و خوردن غذاهای نا مرغوب را
کنار گذاشتم ،از میوه پاپایا متنفر شدم ،به نظر من این میوه از چندش آورترین
میوه ها بود.
و پس از آنکه روزه را به عنوان عادتی در زندگی خود قرار دادم ،واقعا از میوه
های تازه لذت بردم.
در حال حاضر من میوه پاپایا را دوست دارم!
و می توانم بنشینم و یک وعده کامل میوه پاپایا بخورم تا اینکه شکمم پر شود در
حالی که من راضی هستم ،مخصوصا بعد از یک آموزش خوب.
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طبق عادت ،من در حال حاضر چند روز در ماه را روزه می گیرم و بعضی وقت
ها اصال روزه نمی گیرم.
سیاست معینی وجود ندارد که روز های روزه گرفتن را مشخص کند ،من هر
وقت بخواهم روزه می گیرم.
بعضی روزها فقط از نوشیدن آب ،بعضی روزها از آب میوه ،و بعضی روزها از
خوردن تمام میوه ها روزه می گیرم.
تکرار می کنم ،روزه به شما کمک می کند از خوردن غذاهای طبیعی مانند
میوه جات و سبزیجات و غالت  ،به قدر کافی لذت ببرید.
روزه :عملی برای کمک کردن به تو جهت بدست آوردن نتایجی که می
خواهی3.
اگر نماز بخوانیم در حالی که از اعتیاد به خود ارضایی بهبود می یافتیم چه
میشود؟
وقتی نوجوان بودم مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف می کردم و با پلیس
مشکل داشتم ،به هر مدرسه ای که میرفتم از آن اخراج می شدم ،پدر و مادرم را
تهدید به قتل کردم!
احساسی جز خشم و نفرت و تمایل به خودکشی ،نداشتم.
یک روز یکی از همسایه ها آمد و کتابی به من داد ،از آنجایی که مدرسه نمی
رفتم ،نشستم و شروع به خواندن کتاب کردم.
در آن کتاب خواندم که خداوند دعای دعاکنندگان را اجابت می نماید؛ پس به
نظرم آمد که می توانم دعا بخوانم ،پس بر روی دو زانویم نشستم و از خدا
 . 3پیامبر

کسانی که که توان ازدواج نداشتند به روزه گرفتن توصیه می کرد ،بخاری( )5066و مسلم( )1400از

بودیم ،پس رسول خدا به ما گفت:
ابن مسعود نقل می کنند که گفت :ما جوانانی تنگدست به همراه پیامبر
« ای جوانان کسی که توانایی ازدواج کردن دارد ،ازدواج کند ،زیرا باعث حفاظت چشم و شرمگاه می شود .و کسی که
توانایی ازدواج را ندارد ،روزه بگیرد .چرا که روزه ،شهوت را ضعیف و کنترل می کند».
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خواستم کمکم کند ،از آن لحظه احساس آرامش و شادی به من دست داد،
وقتی مطالعه را ادامه دادم ،امیدوار شدم.
و فهمیدم که دلیل خوبی هست که به سوی آن بشتابم ،و آن دلیل این بود که
بهترین فرد برای کمک به دیگران باشم.
در این زندگی چه می توانیم بکنیم؟ نشستن و خود ارضایی کردن؟!
می دانستم که خداوند دعای افراد مخلصی را که مشتاق دانستن حقیقتند
اجابت می کند .بهترین استفاده از انرژی ات این است که در سالمت کامل
باشی!
دوست من ،اگر نماز نمی خوانی( دعا نمی کنی) ،نماز یک حقیقت ساده
است ،فقط از خدا بخواه تو را بر این امر یاری دهد ،و از وی بخواه تو را در انجام
کار درست کمک کند ،با او صحبت کن و دستانت را برای او باز کن ،خداوند به
تو کمک خواهد کرد4.

 . 4من شخصا از نامه های دوستانی که از طریق سایت یا شبکه های اجتماعی مخصوص گروه واعی بدست ما
میرسد ،متوجه شدم که بسیاری از کسانی که تصمیم به بهبودی گرفته اند می گویند آنها در نمازشان منظم شده اند ،و
شروع به محافظت از آن نموده یا اگر قبال نمیخوانده اند شروع به نماز خواندن کرده اند ،و این امر بعد از تصمیم آنها
برای دوری از خودارضایی بوده است ،برخی از آنها دیگران را توصیه می کند که بهترین وسیله ای که فرد را در بهبودی
َ َُّ
َ
و مقاومت در برابر وسوسه بازگشت به خود ارضایی کمک می کند ،نماز است .قال تعالیَ ( :یا أ ُّی َها ال ِذ َین َآمنوا ْاست ِعینوا
الص َالة ۚ إ َُّن َُّالل َه َم َع َُّ
الص ْبر َو َُّ
َُّ
الص ِاب ِر َین)( ای اهل ایمان( ،در پیشرفت کار خود) از صبر و مقاومت کمک گیرید و به ذکر
ِ ِ
ِب ِ
خدا و نماز ُّ
4
توسل جویید که خدا با صابران است)
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با خود ارضایی به مبارزه بر نخیز!
با استمناء مبارزه نکن ،زیرا که نبردی زیانبار است ،تو نمی توانی قوانین علم
عملکرد اعضاء و قوانین جسمت را تغییردهی.
این کار مثل آن است که آب بنوشی و جلوی ادرارت را بگیری! این ایده
هوشمندانه ای نیست.
اگر کتابهایی خواندی و تحقیقات خاص خود درباره قدرت اراده را عملی
کردی ،در مطالعاتی که پدید میاید خواهی خواند که تالش برای مقاومت در
برابر خود ارضایی ،فقط باعث هدر رفت گلوکز و قدرت اراده ات می شود ،آنگاه
تو را بدون هیچ اراده ای رها می کند!
قدرت اراده محدود است در حالی که نیروی تو در برابر آن نا محدود نیست ،با
این حال شما قدرت آن را ندارید که خود را کنترل کنید.
اگر اطالعات بیشتری درباره ورزش کردن داشته باشی ،این عبارت را بهتر درک
می کنی « :آموزش( تمرین) هوشمندانه تر است نه سخت تر».
ورزشکاران حرفه ای نسبت به چگونگی به کار گیری انرژی های خود بسیار
حساس هستند؛ زیرا آنها می خواهند بدون هیچ افراط و تفریطی به حداکثر
پیشرفت ممکن دست یابند.
لذا وقت خود و انرژی خود را برای تمرین و بدست آوردن عادات خوب می
گذارند تا بهترین نتایج را بدست آورند.
اگر با استمناء بجنگید هر آنچه از وقت و انرژی که صرف کرده اید را خواهید
سوزاند ،و چیزی ندارید که برای رسیدن به این هدف انجام دهید.
به جای این کار ،از انرژی ات برای تثبیت عادات خوب در زندگی ات و ساختن
اراده ای قدرتمند استفاده کن ،کارهایی مانند :خواب زود هنگام ،ورزش
کردن ،مصرف کالری مورد نیاز ،پیروی از رژیم غذایی گیاهی ،نوشیدن روزانه
آب به مقدار کافی ،نوشتن خاطرات روزانه ،تفکر مثبت ،توسعه روابط با ارزش.
30

وقتی با استمناء به مبارزه برخیزی توجهت را به خودش جلب می کند ،و هر
چیزی که توجهت را بگیرد ،بر تو سلطه و تسلط خواهد داشت.
بهترین استفاده از انرژی ات این است که با پیروی از آموزه های پیشین در
سالمت کامل باشی ،نه اینکه به مقابله با بیماری برخیزی.
به عنوان مثال :می وه و ریشه ها ،وقتت را با چیدن میوه های گندیده هدر نده(
استمناء مانند میوه گندیده است) زیرا این کار پایانی ندارد ،با هوش باش و به
دنبال ریشه این میوه های گندیده برو و آن را قیچی کن ،این ریشه های عبارتند
از( عادات بدی که میوه بد در پی دارند).
نکته :مقصود آند رو این است که تو توجه و اهتمامت را بر مبارزه با خود ارضایی
متمرکز نکرده ،و انرژی ات را صرف متوقف کردن یا مقابله با این کار نکنی ،مثال
بگویی من باید جلوی این کار را بگیرم ،من باید آن را متوقف کنم ...بدون اینکه
هیچ کار واقعی برای تقویت اراده و تغییر حقیقی زندگی ات انجام دهی ،مانند
دعا ،خواب کافی ،و خوردن سالم و کافی ،نوشیدن آب به میزان زیاد ،ورزش
کردن ،تفکر مثبت ،نوشتن خاطرات روزانه ،بدست آوردن عادات سالم و خوب و
جدید ،و انجام کارهایی که به آن عالقه داری.
مانند کسی که می خواهد وزنش را کاهش دهد و به خود می گوید :من می
خواهم وزنم را کم کنم ،آنگاه این کار در حد حرف بماند و هیچ قدمی برای آن
برندارد.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آموزه های رژیم غذایی را به مدت دو هفته مثال دنبال خواهد کرد و سپس تنبلی
می کند و هدف را فراموش می نماید.
اما اگر هدفش را اینگونه قرار دهد که بگوید من هرگز شکالتی که دوست دارم را
نخواهم خورد و به جای آن مثال سبزیجات می خورم ،و مدتی تمرکزش را روی
عملی کردن آن بگذارد سپس وقتی به آن کار عادت کرد ،به تغییر یکی دیگر از
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رفتارهای اشتباهش می پردازد ،مثال تن پروری و تنبلی را رها کند و شروع به
ورزش کردن نماید ،به این ترتیب ،وی حتما پیشرفت خواهد کرد ،و هدفش را
گم نمی کند و انرژی و اراده اش را از دست نمی دهد.
کار سخت ،کار سخت...
ما باید پیشرفت خود در راه بهبودی را از طریق آنچه انجام داده ایم و آنچه
بدست آورده ایم و آن برنامه هایی که در خالل تالش برای بهبودی و درمان اجرا
می کنیم ،بسنجیم ،این همان موفقیت واقعی است.
اما اگر توجه و انرژی خود را بر این متمرکز کنیم که مثال امروز را بدون استمناء
یا خود ارضایی بگذرانیم ،این یک پیشرفت واقعی نیست.
چرا؟
زیرا شما به سادگی تمام ،برای تقویت اراده و تغییر مثبت در زندگی خود،
عاداتی جدید و خوب بدست نیاورده ای و داالن های جدیدی در مغز ایجاد
نکرده ای که راههای مغزی مرتبط با پورن و خود ارضایی را از یاد تو ببرد.
امیدوارم توانسته باشم این اطالعات و مقصود آندرو را برای شما توضیح دهم.
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به خودت سخت نگیر
تحقیقات به این موضوع اشاره دارند که اگر با خودت آشتی بکنی ،دفعه بعد
قوی تر خواهی بود.
وقتی در علم روانشناسی فعلی می نگرید می بینید که اصحاب این علم به مردم
می گویند :استمناء یا خود ارضایی خوب است ،و نباید وقتی این کار را می
کنید احساس بدی داشته باشید.
اگر واقعا استمناء خوب است آنچنان که آنها می گویند ،پس چرا بعد از آن
احساس بدی به ما دست می دهد؟
هرگز بعد از خوردن ساالد یا موز احساس گناه نمی کنم ،هرگز بعد از شنا یا
اسکی احساس گناه ندارم.
برخی مشاوران به ما می گویند که وقتی خود ارضایی می کنیم احساس گناه
نکنیم.
آری ،آنها چنین چیزی می گویند!
تنها کاری که باید بکنی این است که جلوی قلبت را بگیری تا چنین احساسی
نداشته باشد!
و اگر وجدانت تو را تحت فشار قرار داد باید آن را نادیده بگیری!!!
این چه دنیایی است که در آن زندگی می کنیم ،همه چیز وارونه شده است!
ما کسانی که اقدام به کشتار دسته جمعی می کنند را انسانهایی بی وجدان می
دانیم ،یعنی باید وجدان خود را تخته کنیم؟!
می توانی نزد مشاوری بروی و از وی جواب این سوال را بخواهی « :من کاری
می کنم که باعث احساس گناه من می شود ،از تو میخواهم به من یاد دهی
چگونه وجدان خود را داغ کنم تا بتوانم بدون اینکه احساس گناه کنم این کار را
انجام دهم ،بگو چگونه می توانم جلوی وجدانم را بگیرم؟!!»
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در هر مرحله ای از بهبود خود کنترلی ات بودی ،از گذشت و مسامحه استفاده
کن.
عادتها معموال در یک شبانه روز تغییر نمی کنند ،گاهی ممکن است سالیان
سال طول بکشد تا یک عادت نهادینه شود ،و برای یادگیری عادات بهتر به زمان
کافی نیاز داریم.
تنبیه خود با حدیث نفس منفی ،موضوع را سخت تر می کند ،این رفتار
اشتباهت را توجیه نمی کند ،بلکه بار احساس گناه را بر دوشت سبک تر می
کند.
هر جنگی مشاوری دارد «:سالم ،امروز چطور می توانم کمکتان کنم؟»
اگر ادامه بدهید ضررها قابل قبول است و پیش می آید.
آیا در مسیر درمان شکست خورده ای؟
تو تنها نیستی ،بلکه همه مانند تو شکست خورده اند.
بلند شو و یک بار دیگر تالش کن.
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با دیگران آشتی کن و برای درمانت وقت بزار
انرژی خود را الکی هدر نده!
دعوا و کینه و اضطراب و سرزنش ،همه این ها وقت و انرژی تو را هدر می دهد.
از دیگران بگذر و آنان را ببخش.
از مردم بگذر تا انرژی ات را حفظ کنی؛ خود کنترلی با ارزش تر از هر حس
بدی است که نسبت به دیگران داری.
به این عبارت توجه کن :عدم بخشش دیگران باعث می شود قدرت اراده ات را
از دست دهی ،اراده ای که در رسیدن به خواسته ات به آن محتاجی.
ضبط نفس پاداشها و جایزه های بزرگی برای تو به ارمغان می آورد.
احساس خشم و بدبینی چاه بزرگی ایجاد می کند که تمام انرژی ات را فرو می
برد.
گروه های حمایتی:
اگر گروه های حمایتی و پشتیبانی در دسترس داری به آنها ملحق شو.
گروه هایی که تو را در بهبود از اعتیاد کمک می کنند مفید هستند و همچنین
گروه هایی که تو را در غذا خوردن به شکلی بهتر و ورزش کردن بیشتر و خواب
زود هنگام کمک می کنند و به تو یاری می دهند تا زندگی با انرژی باال و فوائد
بزرگ داشته باشی.
در خالل عضویت در این گروه ها می توانی از شکست های دیگران استفاده
کنی و به آنچه دیگران در سفر بهبودی شان آموخته اند گوش دهی و نصیحت
های خوب را برای خود برداری.
آنجاست که مردم برای دنبال کردن داستانت جمع خواهند شد و به گالیه هایت
گوش می دهند سپس تو را کمک می کنند ،تردید نکن.
من پزشک نیستم تو نیز برای تشویق دیگران نیاز به مدرک نداری.
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فقط ساکت باش و به خاطر مردم آنجا بمان ،وقتی هرج و مرجی برایشان رخ
می دهد نیاز به کمک دارند ،اگر هزار بار هم سقوط کردند ،هزار بار کمکشان
کن ،این کار اراده تو و آنها را تقویت می کند.
کمک به دیگران:
وقتی در حل مشکالت دیگران سهیم می شوی ،مشکالت خودت کم می شود،
من خودخواه بزرگ شدم و از همه متنفر بودم و همه نیز از من ،هر چیزی را می
خواستم اقدام به سرقت آن می کردم و اکنون زندگی ام را به عنوان داوطلب در
مدارس و یتیم خانه ها و در زندانها و بازداشتگاهها و با جوانانی که رنج می برند
می گذرانم.
اخیرا برای مالقات زندانیان محکوم به اعدام به زندان رفتم ،آنها خوشحال بودند
زیرا کسی برای پرسیدن حالشان آمده بود و به مشکالت و چالش های پیش
روی آنها گوش می داد.
همین که چند دقیقه ای را در آنجا گذراندم احساس شکرگذاری کردم و به یاد
آوردم که من از کجا آمده ام.
این امر تمرکز مرا در حالت تعادل نگه می دارد.
مراقب باش :وقتی خدمتی داوطلبانه انجام می دهی خود را قادر بر کنترل
نفس می یابی.
در اینجا کالم آندرو به پایان می رسد.
نکته :می توانید از طریق پیام دادن به هر یک از حسابهای گروه واعی که در
پایان کتاب آمده است ،به گروه های پشتیبانی مخصوص دختران یا پسران
اضافه شوید.
در آنجا همچنین سخنان آندرو و کسانی را خواهی یافت که هم درد شما
هستند ،و با پیروزی های شما شاد می شوند و بلکه جشن می گیرند ،اگر
سقوط کنی با تو همدردی می کنند و به تو می آموزند چگونه به پا خیزی و
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ادامه دهی ،در آنجا همچنین تجربه هایی کسب خواهی کرد ،و درباره چگونگی
طی کردن این راه و چگونگی عبور از گردنه ها بیشتر خواهی دانست.
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به آدم های خوب ،نه بگو
تو در مسیر خود برای دستیابی به اراده ای قدرتمند و آزادی از اعتیاد ،با برخی
گردنه های واقعا خطرناک مواجه می شوی.
آن گردنه ها همان مردم دوست داشتنی و نزدیک به تو می باشند! آنها کسانی
هستند که در دلشان نیات خیری نسبت به تو دارند ،به زودی از تو می خواهند
که کارهایی کنی که مستلزم تضعیف قدرت اراده و مقاومت ،و کنار گذشتن
پیشرفتی است که به احراز کرده ای.
آنها بیشترین مکر و حیله و تاثیر را در سقوط تو دارند.
چرا؟
زیرا به سادگی می توان به مواد فروش گوشه خیابان وقتی به تو هیروئین تعارف
می کند نه بگویی  ،اما واقعا سخت است که به مادرت یا همسرت یا فرزندت یا
دوستت یا همکارت بگویی نه!
آنها کار خالفی از تو نخواسته اند ،بلکه از تو می خواهند کارهای خوب کنی،
اما کارهایی که مسبب تخریب اراده تو می گردد ،اراده ای که برای بدست
آوردنش سعی می کنی یا ممکن است آن را بدست آورده باشی.
مثال از تو انتظا دارند گوش به زنگ بیدار بمانی؛ زیرا آنها می دانند که تو
دوستشان داری.
و از خواهند خواست کیک و صبحانه بخوری و جشنی بگیری( به یاد داشته
باش که مقدار زیاد کربوهیدارت خالص که سابقا درباره آن صحبت کردیم تناول
کنی ،آن هم قبل از اینکه با کیک و صبحانه وسوسه شوی ،هیچ کسی تو را با
فنجان بزرگی از آب انبه یا لوبیا یا برنج وسوسه نمی کند)
آنها از تو خواهند خواست تا دیر وقت برای بازی کردن یا خوردن در رستورانی
که غذای دارای کربوهیدرات سالم و غذای گیاهی در آن یافت نمی شود باقی
بمانی.
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اگر قوانین مخصوص خود را نقض کنی ،باید بدانی که نقض قوانین بدون
عواقب نیست.
آدم های دوست داشتنی و نزدیک به قلب تو آدمهای مخلصی هستند ،اما آنها
واقعا اشتباه می کنند.
اگر می خواهی خودت را کنترل کنی نباید راه میانه بری را انتخاب کنی.
فایده آن است که هر چه منضبط تر باشی ،بیشتر در سالمت هستی و جذبه
بیشتری داری.
وقتی دیگران فوائدی را ببینند که بدست آورده ای ،تمایل پیدا می کنند که از
تو یاد بگیرند .در این موضوع فکر کن.
اگر واقعا آدم های دور و برت را دوست داری ،باید نمونه برتری برای آنها باشی،
باید خوردن غذاهای غیر مفید را نپذیری و همچنین تا دیر وقت بیدار نمانی.
ممکن است عالقه ای به این کار نداشته باشی ،و ممکن است از طرف دیگران
خوب درک نشوی ،اما در نهایت این نتایج هستند که صحبت میکنند.
آدم هایی که از تو می خواهند تا دیر وقت بیدار بمانی و پیتزای پر از چربی
بخوری و فیلم هایی ببنی که عقلت را زائل می کند ،در آینده ای نزدیک از
دیدن آمادگی بدنی تو و به عنوان یک نمونه عالی از سالمتی شگفت زده
خواهند شد.
وقتی مردم چیزی را به تو تعارف می کنند ،بدان که نباید آن را وارد بدنت کنی،
فقط مودبانه آن را رد کن و این کار را با لبخند انجام بده.
همواره به یاد داشته باش که لبخند بزنی؛ زیرا ما می خواهیم به مردم سود
برسانیم ،می خواهیم آنها نیز مانند ما احساس خوبی داشته باشند.
یک الگو باش ،بلکه یک نمونه جذاب باش ،که به آنان نشان دهد سبک زندگی
که قبال انتخاب کرده بودی دوامی نداشت.
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خاطراتت را بنویس
هیچ چ یزی در عرصه وجود ظاهر نمی شود مگر اینکه نوشته شود ،برای
جلوگیری از استمناء باید  100درصد مسئولیت زندگی ات را به عهده بگیری ،از
اعتماد کردن به حافظه و توانایی های خاص خود دست بردار ،عالم به احوال
خود باش و به احساساتت اجازه نده که با واقعیت ها تداخل پیدا کند.
چگونه می توانی اسباب و انواع اعتیاد خود را بشناسی مگر زمانی که اطالعاتی
عینی از موضوع داشته باشی؟
من سالیان سال مبارزه کردم؛ تا بفهمم چگونه از خودارضایی آزاد گردم ،و از
عهده این کار برنیامدم تا اینکه به این نقطه رسیدم که باید به هر قیمتی که
شده ب ه خود کنترلی دست پیدا کنم ،لذا به بررسی و مطالعه خویش پرداختم و
شروع به نوشتن خاطرات روزانه و تدوین همه چیز نمودم.
با گذر زمان فهمیدم که سه دسته از اطالعات وجود دارد که بی نهایت با ارزش
می باشند ،این اطالعات با ارزش تر چه اطالعاتی هستند؟
نوشتن خاطرات مربوط به غذا :
هر آنچه می خوری و می نوشی را هر روز دنبال
کن ،آنچه در هر وعده می خوری را بنویس و
مقدار کالری غذایت را ثبت کن ،همچنین
میزان کربوهیدرات و چربی ها و پروتئین های
آن را ثبت کن.
باید هدفت این باشد که مقدار باالیی کربوهیدرات خالص و مقدار کمی چربی
بخوری.
به این صورت که  %80کربوهیدرات و  %10چربی %10 ،پروتئین ،شاید پیش
خود فکر می کنی رژیم غذایی ات مشکلی ندارد ،اما وقتی از چربی ها %30
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کالری مصرف می کنی این یعنی توان خود کنترلی در تو ضعیف گشته و
خودت نمی دانی.
ثبت اطالعات خواب:
جدولی برای خودت طراحی کن که در آن زمان
بیدار شدنت در هر صبح و زمان رفتن به رختخواب
در هر شب ،در آن توضیح داده شده باشد ،آن را
نزدیک تختخوابت نصب کن طوری که به راحتی
بتوانی در آن عالمت بزنی.
من متوجه شده ام وقتی در زود هنگام در ساعت هفت و نیم الی هشت و نیم به
رختخواب می روم احساس خوشحالی می کنم ،در روز آینده خود را برای ضبط
نفس بسیار توانا می یابم ،اگر تا بعد از ساعت  9بیدار بمانم ،این عالمتی ثابت و
قطعی بر شکست من در ضبط نفس خواهد بود.
ثبت تحلیل و بررسی استمناء:
این نوع از نوشتن روزانه برای من مفید تر است ،عالوه بر نوشتن غذا و خواب،
این امر برای من اطالعات ارزشمندی را فراهم می کند.
در هر باری که فیلم های پورن تماشا می کنی یا خود ارضایی می نمایی ( یا هر
عادت بدی که دارد) در نوشتن درباره آن واقعه با جزئیات اهتمام داشته باش،
زمان وقوع حادثه کجا بودی؟ چند ساعت قبل از وقوع حادثه چه اتفاقاتی
افتاد؟ چه چیزی تماشا می کردی؟ چه کار می کردی؟ چه غذایی می خوردی
و به چه چیزی گوش می دادی؟ در چه زمانی از روز؟
با گذر زمان این متغیرات را می بینی که مکررا و پشت سر هم تکرار می شوند.
در حال حاضر تو از این عوامل آگاهی داری ،این عوامل با نوشتن روزانه در
مقابل تو پدیدار می گردند ،نقشه ای برای فرار از سلطه این عوامل بر خود طرح
کن.
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به جای اینکه در لحظه وسوسه شدن از هر آنچه از قدرت اراده که دارم استفاده
کنم برای جلوگیری از آن ،تمام انرژی ام را برای ساختن محیط و حاالت و
شرایطی قرار دادم که جلوی اتفاق افتادن آن عوامل را بگیرد.
به عنوان مثال ،اگر می دانستم که در ساعت هفت الی هفت و نیم یک دور
همی یا قرار مالقات خواهد بود ،می توانستم زودتر با اشخاص ذی ربط تماس
بگیرم و به آنان بگویم که زمان مناسب برای من ساعت  7است ،زیرا می دانم اگر
تا دیر وقت بیدار بمانم در روز بعد خود کنترلی ضعیف خواهد بود.
تمام این صحبت های برای ساختن آینده ای درخشان برای توست ،و برای این
است که شخص بهتری شوی.
بسیار خوب ،از امروز شروع کن
توصیه :شاید نخواهی که دیگران این نوشته ها را بخوانند ،آن را به دور از مردم
در پوشه ای با رمز قرار بده ،طوری که بتوانی آزادانه و بدون محافظه کاری
خاطرات روزانه ات را بنویسی.
تصور کن گروهی از دانشمندان هر روزه برای ساعاتی تو را دنبال می کنند و هر
ثانیه زندگی تو را ثبت کنند ،سپس اطالعات را جمع آوری کنند و برای تو تبیین
نمایند :که برای دستیابی به منافع ارزشمند چه اقداماتی باید انجام دهی؟،
تصور کن این امر چقدر برای تو ارزشمند است!
این دقیقا همان چیزی است که نوشته های روزانه انجام می دهند.
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خودت مغزت را شستشو بده!
چه بسا در سیستمی احمقانه و عامیانه ،تمام مرحله کودکی را درس خوانده
باشی و همچنین سالهای نوجوانی را ،و چه بسا وقت زیادی را در تماشای
انیمیشن و تلویزیون و فیلم هایی که به روشی علمی برای فریب تو طراحی شده
اند ،گذرانده باشی .همچنین چه بسا بزرگترها در زندگی عادات غذایی بد و
اشتباهی را به تو آموخته باشند که در حال حاضر ثابت شده که همه آنها مسبب
سرطان و بیماری های قلبی و دیگر بیماریها هستند ،و تمام مدت چاق بمانی و
رنج ببری.
چه بسا در هر جشن تولدت مقادیر زیادی از قند و روغن های هیدروژنه و
بسیاری دیگر از غذاهای غیر مفید را تناول کنی.
و چون مریض شدی تو را نزد پزشکی می برند که تعدادی قرص برای درمان به
تو می دهد ،اما در حقیقت همچنان بیمار باقی می مانی.
یک اسباب بازی پالستیکی به تو داده شد تا با آن بازی کنی ،معلمان نیز
کارشان فقط دادن جایزه به تو بوده بدون اینکه هدف از این زندگی را به تو
بفهمانند ،و بدون اینکه مردگان را ببینی و بدون اینکه در مرگ فکر کنی ،رشد
کردی و بزرگ شدی؛ چرا که اینطور امر را برایت مناسب و طبیعی دیده اند.
به ما اینطور یاد دادند که هر شخصی می تواند تصمیم بگیرد که هدفش
چیست ،و هدفش از زندگی کردن چیست؟ و ما نباید درباره او قضاوت کنیم و از
او به خاطر انتخابش شکایت و انتقادی بکنیم!!
وقتی کودکی در کالس می گوید که می خواهد بازیگر فیلم پورن  ،یا دزد بانک
باشد ،معلم به او می گوید :که نمی تواند چنین کاری بکند؛ زیرا این موضوع
وی را از خودش ناخرسند می سازد و زندگی وی را پر از خودخواهی می کند.
وقتی از او می پرسی «:اما این هدفی است که او در زندگی به دنبالش است ،و
ما نباید او را قضاوت کنیم» ،معلم ستاره طالیی ات را که به عنوان جایزه و
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تشویق به تو داده از تو می گیرد و انگار میخواهد تو را متوجه کند که وجود تو در
دنیا بدون داشتن منبع و پایه ای برای اخالقی زیستن یک خلل بزرگ است.
من خیلی به این فکر کرده ام که ما باید هدفی عینی برای زندگی داشته باشیم.
توماس کارلیل می گوید:
« مرد بدون هدف مانند کشتی بدون سکان است ،او یک حرامزاده است و
هیچی نیست ،او یک مرد نیست ،آیا در زندگی هدف داری ،آن را تعیین کن ،و
این قوای عقالنی و عضالنی که خدا به تو داده است را برای محقق کردن این
هدف استفاده کن»
متاسفانه ،تلویزیون گویی یک خداست! و تو و خانواده ات هر روز در کانال ها و
اخبار آن می چرخید تا جایی که خسته نمی شوید و هیچ از جای خود تکان
نمی خورید .به ما تلقین میکنند:
(استمناء کامال خوب و سالم است به شرط عدم زیاده روی! )
این چه حقه و خیال پردازی و حماقتی است!
یاد بگیر که چگونه بر خودت تسلط داشته باشی و چگونه عقل و جسمت را
کنترل کنی.
آن عقل و جسم توست ،و یا خودت باید بر آن مسلط شوی یا دیگران بر آن
مسلط خواهند شد.
اکنون مسؤولیت زدودن این گرد و غباری که عقلت را پوشانده است به عهده
بگیر ،و بدان که عقلت نیاز دارد آن را بشویی.
شروع به تفکر کن ،شروع به باز ارزیابی باورت کن ،و اینکه چرا باید این اعتقاد و
باور را داشته باشی؟
مغزت را با انجام آنچه تاثیر مثبت بر تو می گذارد شستشو بده ،و فقط به
چیزهایی گوش بده که نتایج دلخواه را برای تو به ارمغان میاورد ،مطالعه کن،
سواالتی بپرس ،در خودت فکر کن.
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فیسبوک را رها کن و وقت آن را صرف رشد دادن خودت قرار بده.
به جای عادات بد و قدیمی ،عاداتی سالم مفید و جدید بدست آور.
ایده ها و سلول های عصبی در مغز شبیه داالن ها و راه های گیاهی است ،اگر
از راه رفتن بر مسیرها و راه های قدیمی باز ایستی ،گیاهان رشد می کنند و آن
مسیرها را می پوشانند ،اما اگر شروع به رفتن در مسیرهای جدید کنی،
مسیرهای جدید آشکار و قوی خواهد شد.
فکر کن ،و گرنه دور خواهی شد!
تامل = تفکر = مطالعه و تحقیق
تأمل یعنی دست یافتن به یک مکان آرام؛ طوری که وقتی برای تفکر داشته
باشی.
این است!
تنها راه برای دست یافتن به نتایجی که می خواهی ،آن است که آن نتایج را
واقعا واضح نمایی.
وقتی را برای تفکر در آنچه می خواهی بگذران که چرا این چیز را می خواهی؟
و اگر به آن دست یافتی فکر کن چگونه به نظر خواهد رسید؟و چگونه خواهد
بود؟
وقتی را مخصوص تفکر به آنچه می خواهی ،قرار بده ،دیدگاهی برای زندگی ات
بدست بیاور و آن را روشن کن.
الزم نیست به غاری بروی یا راهب باشی ،من هر هفته یا هر روز مدت  10دقیقه
را برای آسودن قرار می دهم ،و شروع به فکر کردن درباره آنچه اکنون  ،فردا و در
آینده می خواهم می نمایم.
علت اینکه این کار را می کنی همان علتی است که باعث می شود حین
رانندگی به خطوطی که در جاده وجود دارد نگاه کنی ،و برای آن است که
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مطمئن شوی در مسیر درست حرکت می کنی ،سپس آنچه را که باید انجام
دهی تا در آینده به خواسته ات برسی  ،انجام می دهی.
این وقت مخصوص تفکر ،آنقدر اهمیت دارد که باید موعدی را برای آن قرار
دهی.
مردم وقتی می خواهند مرا ببینند به آنها می گویم سرم شلوغ است.
چرا؟ آنها می پرسند.
به آنان جواب می دهم :زیرا من قرار قبلی دارم ،قرار مالقات با وقت تفکر و
آرامش.
اگر تامل و تفکر نکرده باشی ،بسیار از مسیر دور خواهی شد.
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راه حل های سریع و فوری پیدا نمی شود
اگر راه حل دائمی برای جلوگیری از استمناء وجود داشت ،از خیلی وقت پیش
در دسترس بود ،اما هرگز در دسترس نخواهد بود!
چرا؟ زیرا این مانند آن است که بگویی «:می خواهم آب بنوشم اما ادرار نکنم»
هرگز نخواهیم توانست امیال جنسی خود را سرکوب کنیم؛ زیرا جزئی از ساختار
ما و از تار و پود ما هستند؛ لذا هرگز نخواهیم توانست آن را خاموش کنیم.
اما ما می توانیم آن ( امیال جنسی) را کنترل کنیم؛ از طریق فوائدی که با
تسلط بر امیال جنسی بر می چینیم ،و با سبکی از زندگی با انرژی باال!
تنها کاری که شما و من می توانیم در حال حاضر انجام دهیم :این است که
بیاموزیم قدرت اراده خود را بیافزاییم؛ تا از عهده تسلط بر این امیال جنسی بر
آئیم.
راه حل دائمی و مثال ده ساله ای وجود ندارد ،جسم تو همچنان که در مقابل
کم خوابی و فست فود و غذاهای پر چرب واکنش نشان می دهد ،در مقابل این
موضوع نیز واکنش از خود نشان می دهد.
سرشت و طبیعتی که بر آن آفریده شده ای هرگز تغییر نخواهد کرد:
در اینجا یک مثال خوب وجود دارد :بیایید فرض کنیم برخی از معتادین به
شرب خمر برای مدت  3سال از نوشیدن شراب جلوگیری کرده اند ،خانواده ها
و دوستان و همکارانشان آنان را می ستایند و از این موضوع خوشحال خواهند
شد؛ زیرا دیگر معتاد به الکل نیست و آسیبی به خانواده و جامعه و خودشان
وارد نمی کنند.
اما بیایید فرض کنیم این فرد یک روز اراده خود را از دست دهد ،بطری الکل را
پیش می کشد و شروع به نوشیدن کند ،آیا او مست خواهد شد؟ آری ،زیرا این
سه سال گذشته وی را در مقابل واکنش شیمیایی و فرآیندهای فیزیولوژیکی که
با ورود الکل به بدن اتفاق می افتد ،مصون نساخته است.
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کبد و سلولهای خونی به تصمیمات او در رابطه با سبک زندگی اش اهمیتی
نمی دهند ،و معده و ریه برایشان مهم نیست تو چه فکری می کنی ،بلکه
واکنش این اعضا نسبت به تصمیم هایی که وی در زندگی اش می گیرد ،فقط
شیمیایی و مکانیکی خواهد بود.
اگر در زندگی ات به دنبال قدرت اراده هستی ،باید به سبکی زندگی کنی که هر
روز مبتنی بر قدرت اراده باشد.
لذا راه حل های سریع و فوری از جمله قرص و مرهم و راه میانبر وجود ندارد.
در این دنیا در هر مکانی از آن رسانه های تبلیغاتی و برنامه هایی وجود دارد که
کارشان ربودن نشاط و انرژی و عزت نفس توست ،و باید برای مقابله با آن در
باالترین آمادگی ممکن باشی.
همانطور که توضیح دادم بهترین راه برای مقابله ،دوست داشتن چیزی بهتر
است :مانند عادات سالم و سبک زندگی سالم.
خبر خوشحال کننده اینکه با مرور زمان دست یافتن به این پیروزی برای تو
آسان می گردد ،و بازگشت به حالت طبیعی به محض چشیدن طعم زندگی
جدید ،به دور از پورن و خود ارضایی ،برای تو آسان می شود ،می بینید که
زندگی جدید چقدر شگفت انگیز است ،طوری که رهایی از آن برای شما آسان
نخواهد بود.
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از خطر موفقیت ،آگاه و هشیار باشید!
موفقیتها را کنار بگذار و خودت را به آن مشغول مکن ،تا وقتی یک انسان
هستی همیشه این موفقیتها دائمی و ابدی نیست .لذا باید به این قوانین تا
زمانی که بمیری ،پایبند باشی.
تو هرگز نخواهی توانست در شکستن قانونی که تو را از انحراف باز می دارد
موفق شوی.
خطر در این نهفته است که فکر کنی موفق شده ای ،یا اینکه فکر کنی در حال
حاضر کامال و برای همیشه به کنترل نفس رسیده ای؛ زیرا این امر باعث می
شود از محافظه کاری و نگهبانی خاص خود دست برداری و انگیزه و محرک
برای محافظت از میوه های چیده شده را از دست بدهی.
هشدار :همانگونه که از فوائد عیش در زندگی جدیدی که رنگ و بوی ضبط
نفس دارد لذت می بری ،ستایش مردم را خواهی شنید ،این تحسین ها به
مثابه صدای سوت هشدار است ،که به تو هشدار می دهد بر لبه پرتگاه هستی!
اینها همان آدم های خوبی هستند که بار دیگر باز می گردند و تو باید به آنها
بگویی :نه.
کاری که معموال می کنم این است که :برگردم و از آنها بخواهم کاری را انجام
دهند که با آن به این فوائد دست پیدا می کنند.
ممکن است ما از اینکه آزاد شده ایم به خودمان مغرور شویم ،اما به جای غرور و
افتخار باید در تقویت و تثبیت سواالتی از این قبیل فکر کنیم:
تا کی می خواهم این فوائد را تجربه کنم؟
برای تضمین از دست ندادن این فوائد باید چکار کنم؟
سیستم و روشهایی که برای حفظ این فوائد در زندگی ام ثابت کرده ام چیست؟
برای آسان تر کردن این سبک از زندگی ،چه قالب هایی را شکل داده ام؟
این ها سواالتی هستند که باید از خود بپرسی.
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عالوه بر اینها ،علم مکررا نشان داده است کسانی که معتقدند موفق شده اند،
بیشتر در معرض خطر هستند.
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آیا ازدواج راه حل اعتیاد به خود ارضایی است؟
ازدواج پاسخی جدی برای جلوگیری از خود ارضایی است ،ولی عجیب آنکه در
بسیاری از مواقع به ازدواج توصیه نمی شود!
ازدواج پاسخ طبیعی و واضحی برای محقق ساختن میل جنسی است.
ازدواج همیشه ایده آل نیست و خیلی وقت ها با مشکالت عدیده ای رو برو می
شویم ،اما این مشکالت به بدی مشکالت اعتیاد و خود ارضایی نیست.
و همچنان که گفته شد «:ازدواج ناخوشایند بهتر از یک زندگی مجردی
ناخوشایند است»
آری ،بسیاری از کسانی که استمناء می کنند یا خیلی سنشان پایین است  ،یا
خیلی فقیر هستند و یا به اندازه اینکه ازدواج کنند پخته نشده اند ،با این همه
اما ازدواج بهترین راه برای ارضاءجنسی است.
خداوند متعال مرد را آفرید تا با همسرش معاشرت کند ،و زن را آفرید تا با
مردش معاشرت نماید.
برخی از مردم می توانند خودشان را کنترل کنند و از خود ارضایی جلوگیری
کنند ،اما برخی دیگر بهترین راه حل برای آنها ازدواج است.
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تسلیم نشو!
سالیان متمادی را در تحقیق ،تقال ،درد کشیدن ،مصاحبه ،مطالعه ،سفر،
تمسخر ،شک ،دعا ،و شرمساری گذراندم؛ تا مفاهیمی که موثرند و تغییر ایجاد
می کنند را یاد بگیرم.
چرا؟
زیرا عمل استمناء سلطه و نفوذ زیادی دارد ،و موضوعی است که در تاریکی
مانده و خرافات و ابهام و کژ فهمی زیادی گرداگرد آن جمع شده است.
خودکنترلی چیزی است که واقعا ارزشش را دارد آدم به هر قیمتی به آن دست
یابد ،من هیچ اختیاری برای عقب نشینی به خود ندادم ،و تو ای دوست من!
باید همین کار را بکنی.
خود ارضایی مربوط به سبک زندگی است ،و برای ایجاد تغییرات در سبک
زندگی ات به اعمال تغییراتی نیاز داری که مستلزم زمان و تالش است ،اما می
توانی از عهده آن بر بیایی.
بعضی وقت ها ممکن است به این حرف گرایش وتمایل پیدا کنی که «:تالش
کردم اما سودی نداشت» .این مانند آن است که بگویی :چندین بار با ناراحتی و
روحیه خراب سوار دوچرخه شدی ؛ زیرا نمی توانی در تور دوچرخه سواری
فرانسه پیروز شوی .یعنی سخنی بی ربط است.
و همچنین می توانی خشمگین شوی و تمام مردم و معلمانی که جسم و عقلت
را با زباله تغذیه کردند سرزنش کنی که تو را به اینی که امروز هستی رسانده اند،
ولی سرزنش و خشم بر تراز مالی تو نمی افزاید و هرگز رسیدن به اهدافت را
آسان نمی سازد.
آنها را ببخش ،و گامی بردار ،وضعیت فعلی زندگی ات را بپذیر ،و گامی در جهت
درست تر بردار ،و هر گاه شکست خوردی به یاد داشته باش که شکست گنجی
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پر از واکنش ها و اطالعات با ارزش است ،شکست تصادفی اتفاق نمی افتد،
بلکه به دالیل مشخص روی می دهد.
اسباب را بشناس و آن را مداوا کن ،از شکست خود استفاده کن؛ تا با هوش
شوی  ،و با حداکثر خود کنترلی ،آنچنان التزامی برای خود بساز که هیچ
مالیمت و جانبداری در آن نباشد.
چه نوعی از التزام و پایبندی را باید هدف قرار بدهی؟
در قرن هشتم قبل از میالد مسیح ،بابلی ها به ممالک و ملت های مختلف
هجوم آوردند تا امپراطوری خود را گسترش دهند ،یکی از بردگان را که جوانی
بود با خود به بابل بردند ،به عنوان یک برده باید غذای برده ها را می خورد اما او
ارزش خود کنترلی را می دانست و نپذیرفت که غذای بردگان را بخورد؛ زیرا
برای زندگی اش خطرناک بود ،هیچ کس از بابلی ها نافرمانی نمی کرد مگر
اینکه او را وحشیانه می کشتند ،اما آن جوان ،انسان دانایی بود و برای اثبات
فوائد برتر گیاهخواری ،پیشنهاد کرد که رژیم غذایی گیاهی را دنبال کند.
در نتیجه پایبندی وی به سبک زندگی پر از انرژی باال ،شگفت انگیز است که
بعدها وی حاکم بابل ،یکی از قوی ترین امپراطوری ها در دنیا شد که پیش از
آن هیچ امپراطوری مانند آن نبود.
فقط این نیست بلکه وقتی مادها و فارس ها در سال  539قبل از میالد ،به بابل
حمله کردند ،فقط یک نفر زنده ماند که او را رئیس مادها و فارسها کردند.
حدس بزن او چه کسی بود؟
همان جوان بود!
التزام و پایبندی شما نیز باید سرسخت باشد و مالیمت نشان ندهد ،مانند کاری
که آن جوان کرد ،وی حاضر بود به جای اینکه غذای بردگان را بخورد بمیرد ،و
گفت :او آماده است جانش را بدهد قبل از آنکه کنترل نفس خود را از دست
دهد.
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