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مترجم :آذر رحمتي زاده

چه كنيم

نااميد
نشويم؟

تمام ما ناامي��دي را تجربه کرده ايم! اما اول از همه منابع نااميدي را
بايد شناخت و بررسي کرد که از کجا وارد زندگي شما شده است!
منابع مختلفي براي پديد آمدن نااميدي وجود دارند ،مانند دوستان،
ها و حتي کس��اني که ما خيلي خوب
اعضاي خانواده و همکالس��ي
آنها را نميشناس��يم .ممکن است شما به اين خاطر نااميد باشيد که
برنامههايي را که دوست داشتيد به انجام برسانيد ،از دست داده ايد.
مث ً
ال قطار شما به تعويق افتاده يا به دليل لغو حرکت قطار در آخرين
س��اعات شب بايد سفر کنيد ،يا ممکن است نااميدي در زماني اتفاق
بيفتد که يک موقعيت عاشقانه به نحوي که فکر ميکنيد خوب جلو
نرود.هر کدام از داليل نااميدي شخصي شما بسيار مهم است و نبايد
آنرا دس��ت کم بگيريد ولي نبايد اجازه دهيد که ذهنتان روي اين
تجربيات تلخ ثابت بماند و خلق و خوي شما را عوض كند و دائم ًا شما
را آزار دهد!

درک انتظارات
توانيم براي غلبه بر نااميدي بدانيم اين است که متوجه
ترين مواردي که ما مي
يکي از واضح
شويم که همه ما قابليتهاي مختلفي داريم و اين به فيزيک بدنمان ( يک نفر قوي است و يک
نفر ديگر ضعيف) ،احساس���اتمان (يک نفر احساساتي است و نفر ديگر منطقي)و اعمالي که
دوست داريم انجام دهيم بستگي دارد .وقتي نا اميد هستيم اين تفاوتها در آنچه که ما قادر به
انجام آن هستيم ،اغلب ناديده گرفته ميشوند و اين ميتواند به انتظارات غير واقعي منتهي
گردد.اگر در اين وضعيت قرار گرفتيد با خود فکر کنيد بهترين و بدترين حالت در مورد چيزي
که به آن نرسيدهايد چيست؟ به اين صورت درک خواهيد کرد هم اکنون در چه وضعيتي قرار
داريد .بعد سعي کنيد بفهميد چه انتظاراتي از خودتان داشتهايد که آنرا انجام نداده ايد.وقتي
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دريافتيد
موضوع از
چه قرار است
پس س���عي کنيد
مطابق با شرايطي که
داريد مشکل پديد آمده را
مديريت کنيد تا به سر منزل
مقصود برسيد.

خالي کردن ذهن

احساسات منفياي را که تجربه کردهايد رها
کنيد .آن تجربيات نااميد کننده ش���ما را به زمين
متصل خواهد کرد و اجازه حرکت را از شما سلب خواهند
کرد .اگ���ر بخواهيد حرکت کنيد بايد تمرين کنيد تا بتوانيد
ذه���ن را خالي از تجربيات منفي کني���د .حرکت در زندگي ما
اجباري است! همه بايد حرکت کنند! پس خودتان را به آن راه نزنيد
و بجنبيد و راهي پيدا کنيد تا حرکت خود را هر چه سريعتر آغاز کنيد.
آنچه که اتفاق افتاده را دفن کنيد ،آنرا در ذهنتان نابود سازيد اين اولين قدم
براي حرکت است .بعد با شخص ديگري راجع به موضوع صحبت کنيد! مثال با
خود آن ش���خصي که شما يا شخص ديگري را نااميد کرده است ،با خود او صحبت
کنيد!! تا اين احساس���ات منفي را از دل و ذهن خود بيرون کنيد.اگر شخص مورد نظر
پير يا بيمار است او را رها سازيد و تمرين کنيد تا به آنان زياد نزديک نشويد .از آنان نبايد
توقع داشته باشيد درست رفتار کنند و مانند اشخاص سالم باشند .اگر ميتوانيد شما به
آنان کمک کنيد تا معالجه ش���وند و اگر در توان شما نبود و نتوانستيد پس بهطور کلي
آنرا فراموش کنيد حتي اگر اين شخص نزديکترين فرد به شما باشد .توقع بيجاي خود را
بشناسيد و منتظر حرکات درست از فردي بيمار نباشيد.

سالمتي را انتخاب کنيد
 ش���اد باشيد تا اين شادي را به ديگران هم انتقال دهيد .مهم اين است که اول شما شاد
شناسيد تا ديگران را شاد
باش���يد نه ديگران! چون اگر شما شاد نباشيد ش���ادي را نمي
کنيد .ش���ادي يعني اينکه من خود را دوست داشته باشم و از خداوند به خاطر چيزهايي
که به من عطا کرده تش���کر کنم ،با او صحبت کنم و از او بخواهم تا مرا بيشتر شاد کند.
براي شاد بودن همه کاري انجام دهيد ،لباسهاي زيبا بر تن کنيد ،غذاهاي لذيذ بخوريد،
هاي زيبا ببينيد ...تا عزت نفس از دست رفته تان باز گردد.اگر اخيرا ً بالياي طبيعي،
مغازه
ً
زلزله يا آب و هواي سياس���ي کشور ما را غمگين و احساسات ما را فلج کرده فورا بر روي
احساسات از دست رفته خود متمرکز شويد و نه تمام عمر عزاداري! چون کاري از دست
آيد و بايد منتظر گذشت زمان شد تا مسئله را حل کند.اما از طرف ديگر
کس���ي بر نمي
فراين���د عزاداري ،آن هم با مرگ يکي از عزيزان يعني پايان دادن به يک رابطه ،ضروري
اند و بعد
اس���ت! برخي افراد صبر ندارند و ممکن اس���ت احساس کنند که از دست رفته
هاي ناسالم و مخرب مانند
اين احساسات منفي و غم از دست دادن عزيزشان را به شيوه
عصبانيت ابراز دارند .آنها ممکن است در معرض
خش���م ،صدمه زدن به خود و ديگران و
ّ
خطر بيشتري قرار بگيرند ،به راحتي خش���مگين يا نااميد شوند ،احساس افسردگي يا
اضطراب کنند ،و ممکن است مصرف الکل يا مواد ديگر را براي درمان وتسكين انتخاب
کنند.هنگامي که اين اتفاق ميافتد ،نگراني عميق سراسر وجود آنان را فرا گرفته است،
تواند به يک چرخه خود آسيب رساني منجر شود.
مخرب است و مي
و اين نگراني بسيار ّ
کساني که از افس���ردگي يا اضطراب رنج ميبرند ممکن است به طور غريزي اين کار را
انجام دهند .بعد از فرايند عزاداري ،احساس���ات مثبت و اميد در ما به وجود ميآيد ،به ما
کند تا با رش���د احساسي و تقويت روابط با
دهد ،به ما کمک مي
ديدگاههاي جديدي مي
بازماندگان به ياد داشته باشيم درد و نااميدي را رها سازيم و درجه انعطاف پذيري خود
را باال بريم و بپذيريم که مرگ پايان راه عزيزانمان نبوده است.
در اينجا پنج نکته براي مقابله با نااميدي وجود دارد:
 .1پيش از همه چيز آگاه باشيد که نا اميد هستيد يا خير! بسياري از افراد به سادگي
نااميد ميشوند و احساس ناراحتي ميکنند و فورا آرزوهاي خود را فراموش ميکنند.البته به
ياد داشته باشيد نااميدي بخشي طبيعي از زندگي است ولي نبايد اجازه دهيد تمام عمر همراه

