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چگونه ميتوان بخشيد و زندگي را از
نو آغاز کرد؟
توانيد زندگي خود را دوباره در راه صحيح قرار دهيد .سال نو زماني مناسب
شما هميشه مي
براي شروع يک زندگي خوب وجديد است.
 هر آغاز جديد از پايان چيز ديگر شروع ميشود .زندگي گرانبهاست و ما بايد بهترين زندگي
را داش���ته باشيم .مهم نيس���ت که چه اتفاقي ميافتد و يا چه چيزي اتفاق افتاده است ،ما
هميشه بايد بدنبال يک زمان و دليل براي ايجاد يک شروع جديد باشيم.
ده���م واز بودن با عزيزانم
هايم اهميت مي
از خودتان بپرس���يد" :آيا به خودم و خواس���ته
خوشحالم؟ آيا من نبايد زندگي بهتري براي خود فراهم کنم تا هم خودم و هم عزيزانم از آن
لذت ببرند؟ اگر ش���ما ذهن خود را براي شروع يک زندگي جديد بسازيد وببينيد چه چيزي
سازد گام اول را با موفقيت برداشته ايد! هميشه براي زندگي
در زندگي شما را خوشحال مي
بهتر اميدوار باشيد.
-1 فراموش کنيد!
هر زمان که خواس���تيد دوباره زندگي را از سر بگيريد الزم است با گذشته صلح کنيد.مهم
نيس���ت چقدر چيز بدي بوده است ،چقدر صدمه ديديد ،چقدر زجر و بيچارگي کشيديد يا
چند مرتبه شکست خورديد ،شما بايد آنها را فراموش کنيد .از اشتباهات خود ياد بگيريد و
آنها را فراموش کنيد .با اين حال به ياد داشته باشيد که آنها را تکرار نکنيد!
-2ببخشيد و گذشت داشته باشيد!
براي آزادي خود و احساس سبکي اشتباهات ديگران نسبت به خود و يا بدي خود نسبت به
ديگران را فراموش کنيد! درصورت امکان ،از خودتان و ديگران عذر خواهي کنيد و از خداوند
طلب مغفرت کنيد و هرگز اين اش���تباهات را تکرار نکنيد! اين ما را از يک پيوند منفي آزاد
دهد حرکت رو به جلو براي شروع زندگي جديد داشته باشيم.
کند و به ما اجازه مي
مي
 از کس���ي که فکر ميکنيد به او بدي کردهايد عذر خواهي کنيد و يا اگر خجالت ميکشيد
در خيال خود از او عذر خواهي کنيد .گاهي اوقات اين صدمه بسيار عميق است ،مثل زماني
کنند ،يا زماني که ما قرباني جرم و جنايت هس���تيم،
که همس���ر يا والدين ما را تحقير مي
هاي جدي را
يا هنگامي که ما س���خت مورد آزار و اذيت قرار گرفته ايم .هر کس که آسيب
متحمل شده باشد ،ميداند که دنياي دروني اش به شدت مختل شده است ،در اين شرايط
تمرکز ما بر روي آشفتگي و درد است .ما آسيب ديده ايم ،عاطفه ما زخم خورده است حاال
داروي آن چيست؟ بخشش و گذشت يك داروي قوي براي آن است.
کند ،هيچ چيزي به عنوان بخش���ش براي
هنگامي که زندگي به س���ختي به ما حمله مي
درمان زخمهاي عميق موثر نيست .اما بخش���ش چيست و چرا مهم است و آسان نيست؟
بخشش به اين معني نيست که تظاهر کنيد که هيچ اتفاقي نيفتاده است! بخشش به معني
راه دادن دوباره خير و برکت در زندگي است .با اين کار اعتماد به نفسمان افزايش مييابد و
احساس قدرت و ايمني دروني به ما دست ميدهد .به شما دروغ گفتهاند يا تهمت زده اند؟
خوري و يا ارزشمند
کند ،دروغ به شما يعني تو شکست مي
بخشش همه چيزرا معکوس مي
دهد در زندگي با معنا و هدف
تواند ما را بهبود بخشد و به ما اجازه مي
نيس���تي .بخشش مي
حرکت کنيم و به مقامهاي باالتر برسيم .بخش���ش ميگويد شما فرصتي ديگر براي ايجاد
يک ش���روع جديد داريد ،گر
چه اين کار گاهي اوقات بسيار
توانيد
سخت اس���ت .اگر نمي
ببخش���يد آن مس���ئله را به
خداوند بسپاريد و آنرا فراموش
کني���د .زندگيتان را نو کنيد.
بخشش ،بخشيدن به ديگراني
است که ميخواستند مزايايي
را از ش���ما بربايند .آن مزايارا
به آنان بس���پاريد بگذاريد آن
چيزهاي بي ارزش را بربايند
وخود بدنب���ال مزاياي باالتر
از آن باش���يد .بخشش يعني
کاهش افس���ردگي ،اضطراب
و خش���م ناخوشايند به خاطر
مسئله پيش آمده! ما فقط به
خودمان نياز داريم نه ديگري.
زيرا خداوند ما را به اين گونه
تواند
آفريده است .بخشش مي
منجر به بهبود رواني ش���ود.
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بخشش کشف چگونگي غلبه بر موانع است.
اعتقاد به تکامل و رو به خدا رفتن داشته باشيد و عشق بورزيد .مهم اين است که کشف کنيد
که چه کس���ي به شما صدمه زده و چگونه؟ اما هر اقدامي که باعث درد و رنج شما ميشود،
ناعادالنه نيست و شايد حکمت خداوند بوده تا شما با آن بزرگ شويد و به قدرت برسيد و ياد
بگيريد چه چيز را دوست بداريد و از چه چيز متنفر باشيد.
 -3هميشه در جستجوي آرامش باشيد!
کند که صلح طلب و سازنده باشيد .تنش خود را از بين
ذهن آرام و متمرکز به شما کمک مي
سازد ،تمام زيباييها را به زشتي بدل
ببريد و نگران نباش���يد .استرس همه چيز را ويران مي
ميکند و ش���ما را پر از غم و درماندگي ميسازد .انتخاب کنيد :زشت يا زيبا! کدام را دوست
داريد؟ انتخاب با شماست! اس���ترس شما را از تمرکز و شادي که حق اوليه شما است ،دور
ميسازد و شما هيچوقت رنگ خوشبختي را نخواهيد ديد.
 -4گذشته را با آغوش باز بپذيريد!
گام ديگر براي دستيابي به آرامش ذهن و حرکت رو به جلو ،پذيرش گذشته است ،زيرا شما
نميتوانيد آنرا تغيير دهيد .خودتان ،زندگي و ش���رايط خود را بپذيريد و سعي کنيد بهترين
استفاده را از منابع موجود داشته باشيد .پذيرش مشکل به شما امکان آنرا ميدهد که کاري
براي برطرف کردن اش���تباهات خود انجام دهيد و زندگي خود را تغيير دهيد .گذشته هر
چقدر هم که بد بوده خوبيهايي هم داش���ته اس���ت و به خاطر آنان بايد شکر گذار باشيد.
درست فکر کنيد.
-5درک کنيد
خودتان را بهتر بشناس���يد و سعي کنيد ديگران و شرايط آنان را نيز درک کنيد .کمبودها و
ها و تواناييها ،منافع و ش���وق وذوق خود و ديگران را بشناسيد .سعي کنيد
فضائل ،مهارت
واقعيت را درک کنيد آنگاه متوجه خواهيد شد که زندگي شما را دارد رو به جلو هل ميدهد
و ميخواهد شروع جديدي را آغاز کنيد .هر کس مهارتهايي دارد ،فضايلي دارد که خداوند
در وجود او نهاده اس���ت و بايد از آنها حداکثر استفاده را ببرد و خوشبختي در اين است و هر
کس خوشبختي مخصوص خودش را دارد که مال هيچ کس نيست! پس ببينيد با چه چيز
کنيد!آنها را دنبال کنيد.

احساس سبکي ،سر زندگي و شادابي مي
 -6مثبت باشيد
برخي از شما ممکن است در مواجهه با مشکالت ،داراي ذهني منفي شده باشيد .خشونت،
خش���م ،حرص و آز ،اعتياد بد ،شهوت و گناه ،برخي از منفيها هستند که در شما و ديگران
هاي خوب ،عشق و احترام تبديل کنيد .شروع
بايد آنها را به صلح ،ش���فقت ،قدرداني ،عادت
جديد زماني است که شما احساس خوبي در مورد خودتان داشته باشيد و پر ازآرامش باشيد
و ش���ادي را به خود راه داده باشيد و لبخند رضايت را دوباره تجربه کرده باشيد وحتي از ته
دل قهقهه زده باشيد.
 -7همه چيز را نو کنيد و آنرا تغيير دهيد!
کارهايي را که متوقف کردهايد آنها را از نو شروع کنيد و از هيچ چيزي ترس نداشته باشيد،
حتي اگر اين تغيير سبک زندگي ش���ما را تغيير دهد .تغيير ممکن است در ابتدا احساس
ناخوشايند ي به شما بدهد و قبول آن دشوار باشد ،هميشه همين است .اما شما بايد خودتان
را تحت فش���ار قراردهيد تا اين اتفاق بيفتد .شما نميتوانيد رشد کنيد ،تکامل پيدا کنيد يا
پيش���رفت کنيد بدون آنکه تغييري در زندگي خود داشته باشيد .اين از محاالت است .حتي
بچهها هم بايد رش���د کنند و تغيير کنند تا تبديل به يک انسان بزرگسال شوند .پس تغيير
در زندگي ضروري است و حتما بايد انجام شود .جهان اطراف ما دائما در حال تغيير است و
هيچ چيز جز خداوند ثابت نيست.
 -8روي مسير خود تمرکز کنيد!
يک مسير را انتخاب کنيد ،مثبت
باقي بمانيد .اگر س���يل ،توفان،
زلزله هم آمد از مس���ير خود
منحرف نشويد و آنرا در اولويت
زندگي خود ق���رار دهيد ،يک
هدف براي خود بسازيد و در آن
باقي بمانيد تا به آن برسيد.اجازه
ندهيد که افکار و احساس���ات
منفي گذشته که به هيچ دردي
خورد و فقط وقت ش���ما را
نمي
ميگيرد به زندگي شما راه پيدا
کنند .ي���ک در آهني مانند در
گاو صندوق با هفت قفل برروي
افکار منف���ي بزنيد تا نتوانند به
ذهن ش���ما راه پيدا کنند .به
خودتان يادآوري کنيد که بايد
قوي باشيد ونسبت به هدف خود
متعهد باشيد ،زيرا تمرکز شما
را براي يک شروع خوب و زيبا
در زندگي جديد کمک خواهد
کرد...


