اجتماعي

مترجم :آذر رحمتي زاده

غمگين بودن خوب است يا شاد بودن؟

نياز بعدي روابط انساني است.
بعد از آن چشم انداز شما به زندگي و س���اختن برنامههاي زندگيتان! براي ساختن برنامه
زندگيتان شما نياز به درک معناي زندگي و داشتن هدف در زندگي و حکمت الزم براي درک
جهان داريد .اگر معني زندگي را درک نکنيد هرگز هدفي نخواهيد داشت .بايد فعاالنه درگير
چيزي باشيد که در اين جهان آنرا دوست داريد .اين هدف است! بنابراين ببينيد آنچه واقعا
در زندگي برايتان ارزش دارد ،چه بازتابي در زندگي شما خواهد داشت و زندگي شما را به چه
شکل خواهد کرد .چه چيزي به زندگي شما معنا ميبخشد تا به موفقيت برسيد.
براي زندگي ارزش قائل ش���ويد! هدف از زندگي ما بايد مثبت باشد .ما با هدف ايجاد مشکل
و آسيب رس���اندن به خودمان و ديگران متولد نشده ايم .ما براي خدمت به يکديگر آفريده
دهيد ارزش
شده ايم .موفقيت يعني خودتان را تأييد کرده ايد! يعني آنچه که شما انجام مي
دارد و همينطور آنچه که ديگران انجام ميدهند به ش���رطي که آنرا دوست داشته باشند.
ها بگويند من در زمان کودکي م���ورد آزار و اذيت قرار گرفتم پس نميتوانم
ش���ايد بعضي
شاد و خوشبخت باشم و هدفي داشته باشم .اما موضوع واقعي اين است که تمام افراد بشر با
سوءاستفاده مواجه بودهاند و هستند .اين مسئله اصال مهم نيست که آسيبهاي احتمالي در
خارج از منزل يا در درون منزل باشند .تمام گروههاي مردم تقريبا با بدرفتاري ستمکارانه،
فحشا ،فقر و خشونت کما بيش
اند و اين بهعلت
مواجه ش���ده
ناداني انس���انها صورت گرفته
اس���ت .حاال ما بايد خودخوري
کنيم چرا م���ا و ديگران نادان
دانس���تيم؟ اما
بودي���م و نمي
هس���تند تعداد کم���ي که در
اند
ش���رايط امني زندگي کرده
و هنوز هم خوشحال نيستند.
پس آيا آنها بدبختي را دوست
دارند؟ نه! آنها فقط نميدانند که
چه چيزي را بيشتر در زندگي
دوست دارند ،چه چيزي به آنان
بخش���د ،چه چيزي
شادي مي
ش���ود که روحشان
باعث مي
آرامش يابد.
يبايي��د ببينيم ش��ادي
چيست؟
ما ممکن است با تحصيل کردن،
داش���تن يک خانواده ،ايجاد
روابط اجتماعي يا حتي با انجام فعاليتهاي مختلف ،ش���ادمان باشيم .وقتي شادي به سراغ
شوند و زندگي شما غنيتر ميشود .وقتي شما واقعا
آيد ،تصميماتتان بهتر اتخاذ مي
شما مي
در زندگي خود احساس خوبي داريد ،هنگامي که شما واقعا خوشحال هستيد ،شما حالتان
خوب است .حتي اگر از لحاظ جسمي بيمار باشيد .آيا اينطور نيست؟
متغير اس���ت و شما براي رشد خود بايد انعطاف پذيري را ياد بگيريد اين آخرين
البته جهان ّ
نياز حياتي است .چگونگي رد شدن از حوادث منفي اجتناب ناپذير در زندگي وخود را بهبود
بخشيدن! آنچه را در قلبتان ميگذرد آنرا ابراز داريد .افرادي که يک يا چند دوست صميمي
دارند ش���ادترند .اين يک راه قدرتمند براي غني سازي روابط است .معنويت به کشف معاني
بخشد معنويت را
کند .معنويت به زندگي ما معنا و عمق مي
بيش���تر در زندگي ما کمک مي
تقويت کنيد .معنويت يعني خوش بيني ،ذهنيت س���الم و قدرداني از نعمات خداوند.تمام
اند زندگي
افرادي که شادي ،آرامش ذهن و عشق را به عنوان راهي براي زندگي انتخاب کرده
آنان پراز شادي شده است.پس از موارد زير اجتناب کنيد:
بودن با افراد منفي! ش���کايت کنندگان و افراد منفي هميش���ه بد خبر هستند ،زيرا آنها
خواهند مردم
برند و به دنبال راه حلها هم نميگردند .آنها مي
مش���کالت خود را از بين نمي
خواهند بينديشند .يک راه
به آنها بپيوندند و احس���اس بهتر بودن نکنند .چون تنبلند و نمي
عالي براي حل مسئله آنان اين است که از آنها بپرسيد که چگونه قصد دارند مشکالت خود
را حل کنند .سپس ميبينيد شکايت کننده آرام ميشود يا گفتگوي خود را در جهت ديگر
کند .چون پاس���خي ندارد که بدهد .شما بايد با افرادي که به شما الهام و شادي
هدايت مي
دهند ،ارتباط داشتع باشيد.
مي

پيگيري ش���ادي قانون اين جهان است که توس���ط قانون خداوند به ما عطا شده است .آيا
انسان عاقلي وجود دارد که تمايل به خوشحالي نداشته باشد؟ زندگي معني دارد و هرآنچه
جهان مادي به ما ميدهد عين خوش���بختي است .اما توجه کنيد که لذت بي معني بودن به
تواند اشتباهي بزرگ در زندگي باشد! شادي
عنوان راهي براي خوشحال شدن ،در واقع مي
تواند شما را ناراحت کند .شادي
بايد معنايي عميق داشته باش���د وگرنه در طول زمان مي
بي معني مانند شکر ،شيرين و لذت بخش است در حالي که اگر زياد مصرف شود ،عوارض
دنبال دارد .رضايت کوتاه مدت مضر اس���ت نبايد براي
جانب���ي نامطلوب را در دراز مدت به
يک لحظه خوشحال بود و اين خوشحالي بايد هميشگي باشد .چرا؟ چون سعادت از شادي
شود براي همين براي
متولد مي
سعادت دو جهان بايد ازهر چه
که ممکن است استفاده کرد و
نعمتهاي خداوند را تحسين کرد
واز آنها لذت برد.
بنابراين ببينيد در طوالني مدت
چه چيزهايي شما را خوشحال
کند؟ زندگ���ي معني دارد.
مي
افرادي که زندگي معني داري
دارند گاه ممکن است بدبختي
هم به سراغش���ان بيايد اما در
بلندمدت آنه���ا به آن بدبختي
پايان ميبخش���ند .اين شادي
دقيقا چيس���ت؟ چرا همه ما
بهدنبال آن هس���تيم؟ بسياري
از مردم بر اين باورند که ش���اد
بودن مثال ل���ذت بردن از يک
مهماني اس���ت .شور و هيجان
تجربيات جديد ،لذ تهاي يک
وعده غذايي خ���وب ،صحبت
کردن و دور هم بودن .اينها همه تجاربي اس���ت که بايد انجام شوند اما خوشبختي نيستند.
اين تجربيات فقط تعريف لذت است.
دهند شما از غذا و دور هم بودن لذت ببريد و در خود اشتياق به لذت
اين تجارب اجازه مي
بردن را پيدا کنيد .ما بايد اين تجربيات لذتبخش را همواره داش���ته باشيم ،تا مغز ما با آن
سازگار شود و لذت را به عادت زند گي تبديل کند تا ما همواره احساس خوبي داشته باشيم.
پس خوشبختي چيزي جز رضایت نيست .خوشبختي زماني اتفاق ميافتد که شما از آنچه
که داريد راضي باشيد .خوشبختي احساس رضايت است ،و در لحظه خوشبخت بودن زندگي
به همان شکلي است که دوست داريد باشد .خوشبختي کامل ،زماني اتفاق ميافتد که تمام
نيازهاي شما برآورده شده باشند و شما از آنها رضايت کامل داشته باشيد .خوشبختي بي حد
وحصر است .بايد با شما صادق باشم انسانها تنها زماني احساس خوشبختي کامل ميکنند
که در بهشت قرار بگيرند و از لذتهاي تمام نشدني آن لذت ببرند و خاطرشان جمع باشد که
اين لذتها براي هميشه دراختيار آنان است .اين طبيعت انساني است.
هاي زندگي شما برآورده شوند .حال سوال
 اما شادي چيست؟ ش���ادي اين است که نياز
منطقي بعدي اين اس���ت که "نيازهاي من چيست؟" پاسخ اين سوال ،هم ساده است و هم
پيچيده .اما قبل از پاس���خ دادن به اين سئوال اجازه بدهيد از شما يک سوال بپرسم .آيا شما
کنيد که مثل همه انسانها نيستيد و درک کردن شما پيچيده است؟ بله؟
فکر مي
خوب براي همين پاس���خ اين سئوال هم پيچيده است و هم در عين حال ساده! پاسخ ساده
شادي چيس���ت متناسب با هر انساني است اما قسمت پيچيده آن مربوط به تک تک آدمها
است .خوب من که مثل شما نيستم و شما هم مثل من نيستيد .نيازهاي فردي ما بر اساس
ژنتيک و تجربيات ما از زندگي متفاوت است .اين ترکيب پيچيده چيزي است که هر يک از
س���ازد.
کند ،هم نيازهاي ما را و هم هر جنبه ديگر ما را فردي مي
ما را منحصر به فرد مي
افتند باشيد .ياد بگيريد آنها را پيدا
چون همه ما انسان هس���تيم پس همه ما نيازهاي اساسي مشترک داريم .اما زمانيکه شما  بهدنبال چيزهايي ش���گفت انگيزي که هر روز اتفاق مي
گردند .اين نياز
جهان اطراف خود را درک کنيد آنگاه اين نيازها متفاوت مي
ها نيازهاي فردي و از آنها لذت ببريد.
تمام
نه!
شما
اما
باشم
داشته
اضافي
ميباش���ند .مثال ممکن اس���ت من احتياج به يک کمد
کار ديگر جدا کردن خودتان است که خوب نيست .و شما را از شاد بودن دور ميكند.
انسانها در  9نياز عمومي مشترکند:
کنيد ،بدترين کاري است
جداسازي خود از روابط اجتماعي زماني که احساس ناراحتي مي
.

است
سالمتي
اولين نياز اساسي هر انساني
توانيد انجام دهيد .اين يک اشتباه بزرگ است.
که مي

زندگي.
براي
 سپس محيط خوب و زيبا
س��رزنش خود و ديگران! هنگامي که ديگران ش���ما را بخاطر شرايطي يا چيزهايي که
!

خوب
روابط
عشق،
شادي،
مانند
تجربياتي
پس از آن لذات و
براي ش���ما اتفاق افتاده ،سرزنش ميکنيد يعني شما بر زندگي خود کنترلي نداريد .شرايط

زندگي خود را با زندگي مردم مقايسه نکنيد
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