احلدود
احلدود بني الشخصيات املتفاعلة :تنشأ أي مشكلة عادة بسبب أن أحدهم جتاوز حدود املقبول من اآلخر .و عليه جتد تذمر من طرر
لتصر


من طر

أخر وبعدها تتصاعد األحداث.

أنواع الشخصيات  :املذعن – املتجنب – املتحكم – البليد.
 .1املذعِّن :هؤالء ال يستطيعون أن يقولوا " ال " و لكن اإلجابة " نعم " هي الدارجة يف حياتهم .املشكلة أنهم قد يقولوا " نعرم "
للردئ و بالتالي يوجدوا مكان للشر يف حياتهم و غالباً ما ال يستطعيوا أن يقولوا " ال " بعد ذلك لكي ما خيرج الشرر .قرال السريد
املسيح " ليكن كالمكم نعم نعرم أو ال ال و مرا زاد علري هرذا مهرو مرن الشررير" أي أن السريد املسريح أوجرب أن نقرول " نعرم "
أحياناً و " ال " أحياناً أخري .األخطر من هذا أنه مبرور الزمن يفقد هذا الشخص القدرة علي رؤية الردئ ويصربح امييريف يف
نظره جيداً و مقبوالً.
السبب يف اإلذعان:
 .1اخلو

من جرح مشاعر األخرين و أن يكون سبب عثرة هلم.

 .2اخلو

من مقدان حمبة الناس له ( باألخص لو كان يف موقيف قيادي).

 .3اخلو

من رد معل األخر و ما يسببه من خراب.

 .4اخلو

من مقدان الصورة امييلة اليت له يف أذهان الناس.

 .5اإلحساس و الشعور بالذنب من اخلطأ.
 .2املتجنب :هؤالء ال يستطيعون أن يقولوا " نعم " و لكن اإلجابة " ال " هي الدارجة يف حياتهم .هؤالء هلم مفهوم خراط عرن
اإلستقاللية و مفهوم خاط عن متى نساعد األخررين .هرم دامير ًا يقولرون "ال" .العهرد امديرد يو رح العديرد مرن املسر وليات
جتاه األخرين " أمحلوا بعضكم أثقال بعض "...غالطية .... " - ٢ :٦أن حتبوا بعضكم بعضاً" يوحنا ١٣ :٣١
هؤالء املتجنبون يتجاهلون مس ولية اإلنسان الطبيعيرة جتراه امتيريف و أخوتره هرم يفيرون يف عزلرة يسريونها اإلسرتقاللية و
يغلق بابه ملساعدة األخرين.
أسباب التجنب :كربياء الذات و النفس من الداخل -.الشعور اخلاط بعدم اإلستحقاق.
 .3املتحكم :هؤالء هم أصعب األنواع مهم يريدون " نعم " أو " ال " كيفيا يرتأي هلم األن يف هذه اللحظة .و هؤالء ال يفرتمون
حرردود األخرررين ال يقبلررون " ال " مررن األخرررين و يريرردون دوم ر ًا

رراع " نعررم "  .هررؤالء يسررتخدمون أسررلوبان للسرريطرة علرري

األخرين .األسلوب العدواني :أي إثارة املشاكل و املتاعب و الكالم امارح جتراه مرن يقرول هلرم " ال " .و األسرلوب الثراني :
اخلداع أو التالعب بالعواطف و إشعار األخرين بالذنب .غالبية الرجال املتحكيون يسرتخدمون األسرلوب العردواني و غالبيرة
السيدات املتحكيات يستخدمون األسلوب العاطفي.

 .4املتبلد  :هؤالء هم الذين يعليون مبس ولياتهم وال يقومون بهرا .و خر مثرال هرو األب الرذي اليريرد أن يقروم مبسر وليته جتراه
تربية أوالده .و السبب يف هذا قد يكون النرجسية (عقدة اإلنطواء على الذات إلشباع رغباتره و ملذاتره مقرن مرن دون الرتفك
يف مس ولية) أو يكون السبب هو إشباع روح اإلنتقام من األخرين لرغبة دمينة أو جمهولة.

بناء احلدود
حتتاج هذه املرحلة إلي عيل مستير لبناء احلدود الطبيعية البناءة بني اإلنسان املسريحي و األخررين مرن حولره .خاصرة لرو كرانوا مرن
النوع املتحكيون أو املتبلدون .و أيضاً حتتاج الي مساعدة أهلية و مساعدة بشرية أيضاً .و هيا مساعدة أهليرة عرن طريرق وسرامن النعيرة
ومساعدة بشرية عن طريق أب اإلعرتا

و اخلدام الروحيني.

معوقات البناء:
 .1اإلنسحاب العاطفي أو قطيف العالقات املؤقت.
 .2العدوانية الزامدة د احلدود.
 .3السيطرة الزامدة عن احلد املعقول و املقبول( .التدخل يف كل كب ة و صغ ة).
 .4التدليل و عدم و يف حدود علي اإلطالق.
 .5احلدود املتقلبة غ املفهومة و ال مُتعار

عليها.

 .6مشكلة التعرض ألذى غ عادي يف املا ي ترتب عليه أختال

يف منو النفسية األنTrauma .

 .7الشخصية األنسانيةHuman nature and character .
 .8اخلطية.
قوانني احلدود بني البشر.
 .1قانون " ما يزرعه اإلنسان مأياه يفصد أيضاً" غالطية 7 :6
 .2قانون املس ولية .
 .3قانون القوة الذاتية .قوة الغفران لألخرين .قوة أقتناعك و أقتناع األخرين .قوة املصاحلة ميف الغ  .قوة اهلروب من الشر.
 .4قانون أحرتام الغ و حدودهم الطبيعية.
 .5قانون الدواميف  :هل الداميف للحدود هو اخلدمة املسيحية؟ احملبة؟ أم املنفعة الذاتية؟
 .6قانون التقييم سواء تقييم ذاتي لنفسي أو تقييم األخرين لي.
 .7قانون التخطين لليستقبل
 .8قانون احلسد .السعي وراء ما هو ليس معي و البد من احلصول عليه.
 .9قانون احلياة و حركة العالقات الطبيعية.
 .11قانون املواجهة .املواجهة احلانية أو املصادمات غ البناءة.

