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مقدمه:

درک صحیح شما از این موضوع می تواند دنیایتان را متحول کند. خیلی وقت ها افراد در سنین مختلف به 
این درک نرسیده اند که هیچ کس مسئول زندگی آن ها نیست. بارها و بارها شده که با گالیه و شکایت 
از خانواده، دوستان، جامعه و ... به نوعی این مطلب را عنوان کردند که »من مسئول زندگی خودم نیستم! 
» شاید اصاًل حواسشان نباشد که با این کار یعنی مقصر دانستن همه غیر از خودشان، چه بالیی بر سر 
خود وزندگی شان می آورند بااین حال ما می خواهیم در این مقاله به بررسی این موضوع بپردازیم. فرقی 
نمی کند چند سال دارید و در چه شرایطی هستید، شاید مادر یا پدر باشید، شاید دختر یا پسر خانواده 
باشید، شاید مدیر یا کارمند مجموعه ای باشید، فرقی نمی کند که چه جایگاهی در جامعه دارید، شاید 
دارای یک زندگی معمولی با درآمدی معمولی باشید و شاید هم از جایگاه واالیی از هر لحاظ برخوردار 

باشید، مهم این است که بخواهید قدمی برای داشتن یک زندگی عالی و لذت بخش بردارید.

شاید بتوانم به جرأت بگویم که اولین قدم برای رسیدن به هر آنچه می خواهید، درک همین موضوع 
را  زندگی تان  تصمیم  مهم ترین  که  بردارید  قدمی  زندگی تان  بهتر کردن  برای  می توانید  زمانی  است. 
بگیرید. مهم ترین تصمیم زندگی، اولین قدم در راستای بهتر کردن زندگی چیزی نیست جز پذیرفتن 
مسئولیت زندگی خودتان! بپذیرید که هیچ کس مسئول زندگی شما نیست! اگر فکر می کنی که 
از زندگی که داری راضی نیستی و می خواهی برای بهتر کردنش قدمی برداری، بدان که هیچ کس جز 
خودت نمی تواند تو را به خواسته هایت برساند! شاید کمی سخت باشد که بخواهی به یک باره همه چیز را 
تغییر دهی، اما می خواهم بگویم شیرینی یک لحظه بعدازاین تصمیم بزرگ را نمی توانی با تمام لحظه های 

گذشته ات مقایسه کنی!
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پاک  مزاحم  افکار  وجود  از  را  ذهنمان  چگونه 
کنیم؟

معموالً افراد از این ناله و شکایت دارند که چرا فالن کس در فالن زمان فالن کار را برایم نکرد؟ 
شاید این گره سال هاست که در ذهنشان وجود دارد اما همین مسئله می تواند بزرگ ترین دلیل عدم 
موفقیت فرد تا به امروز باشد. شاید خودش هم نداند که چرا رشدی، پیشرفتی، دستاوردی ندارد؟! 
اما من می دانم... کوچک ترین مانع در ذهن، می تواند تمام راه های موفقیت را مسدود کند و چه 
چیزی بدتر از اینکه بخواهیم همه چیز و همه کس را مسبب ناکامی ها و شکست هایمان بدانیم جز 
خودمان؟! وقتی عامل یا مانع را بیرون از خود جستجو کنید هیچ گاه به جواب درستی نمی رسید و 
درنتیجه به نتیجه ای می رسید که امروز به آن رسیده اید! آیا از شرایط زندگی خودت راضی هستی؟ 
اگرنه حتماً کتاب پیش روی خودت را دنبال کن تا بتوانی تغییری درروند نامطلوب زندگی خود 

ایجاد کنی و از این سیکل معیوب بیرون بیایی.

یکی از بزرگ ترین دشمنان مرموز که امروزه در این عصر از زمان آن را کشف کرده اند، افکار 
اینکه شما  افراد است. این افکار بسیار قدرتمند و زیرک اند و اغلب بدون  منفی موجود در ذهن 
متوجه اثرات وحشتناک آن ها باشید، به تقویت و ماندگاری آن ها کمک می کنید. حتماً می پرسید 
از کجا بدانم که گرفتار افکار منفی شده ام؟ اگر غالب احساساتتان منفی است یا به نوعی اگر حس 
مثبتی از خودتان و شرایط زندگی و ... ندارید، شما گرفتار این دشمن خطرناک شده اید. برای اینکه 
بتوانید بزرگ ترین و مهم ترین تصمیم زندگی خود را بگیرید باید، از دست این افکار مزاحم خود 

را رها کنید.
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اول: توجیه نکنید!
هیچ کدام از احساسات منفی خودت را توجیه نکن. نگو: من االن حق دارم، عصبانی شوم! من االن حق دارم 
به فالن کس توهین کنم! من االن به خودم حق می دهم که ... این یعنی توجیه کردن اعمال اشتباهی که از 
احساسات منفی که داری نشأت گرفته است. توجیه کردن به تو این اختیار و قدرت را می دهد که انرژی 
و توان خودت را درراه نادرست هدر دهی. برای مثال فرض کنید شخصی به دلیلی کاماًل غیرمنطقی و 
غیرمنصفانه و شاید هم کاماًل منصفانه و به دلیل منطقی مثل اوضاع نامساعد مالی، از شرکتی که عمرش را 

در آنجا صرف کرده اخراج می شود. خود را جای این شخص بگذارید؛ دو راه پیش رودارید:
راه اول( عصبانی شود و حق خود بداند که رئیس و مجری اجرای این حکم را به سزای عملش برساند... 
شکایت کند... یا هر کار غیرعقالنی که بخواهد به طرف مقابل بفهماند که این تصمیمش اشتباه بوده است.
را  شغلش  داشته،  وجود  که  دلیل  هر  به  که  بپذیرد  و  کند  فکر  کند...  عمل  منطقی تر  کمی  دوم(  راه 
این  با  ببینم  کنم  فکر  بنابراین  افتد،  بی  هرکسی  برای  دارد  امکان  اتفاق  این  بگوید:  است؛  ازدست داده 
توانایی هایی که دارم، از عهده ی چه کاری برمی آیم و با خیال راحت و توکل به خدا دوباره شروع می کنم.

برای  اقدامی  از هر  با هزاران دلیل بی ارزش توجیه کنید و خودتان را  افتاده را  اتفاق بدی که  نباید  شما 
ادامه ی مسیر متوقف کنید. اتفاقات و مسائل همیشه وجود داشتند و خواهند داشت، بنابراین این واکنش ما 
نسبت به آن هاست که تعیین کننده است. اگر شرایط مالی خوبی نداری، اگر از جایگاهی که خود را الیق 
آن می دانی، خیلی دور هستی، اگر فکر می کنی دیگران باید بیایند و تو را به هر آنچه می خواهی برسانند؟ 
بدان که سخت در اشتباهی! تنبلی ها، شکست ها، اوضاع نامساعد مالی ات را و هر آنچه در زندگی ات از 
آن ها راضی نیستی را به گردن کسی غیر از خودت نینداز! حتی اگر بگویی که شرایط من خیلی سخت 
بوده، بازهم نمی پذیرم، چراکه افرادی را به چشم دیده ام که با سخت ترین، سخت ترین و وحشتناک ترین 
شرایط رشدی و موقعیت خانوادگی و اجتماعی توانسته اند به دستاوردهای ارزشمندی برسند که نامشان 
ماندگار بماند تا ما با الگوپذیری از آن ها کوتاهی های خودمان را توجیه نکنیم. از تو می خواهم همین لحظه 
با خودت عهد ببندی که بعدازاین کوتاهی های خودت را با جمالتی مانند: خانواده ی من؟ جامعه ای که 
توش بزرگ شدم؟ دوستم سرم کاله گذاشت؟ رئیسم فالن کرد و ... توجیه نکنی. برای اینکه به جایگاه 

موفقیت برسی ابتدا باید بپذیری که مسئولیت زندگی ات را بر عهده بگیری. قدرتمند و با جرأت!!!!
فردی که باروحیه ای شجاعانه، به استقبال همه ی چالش های پیش رویش می رود، مستحق 

موفقیت و بزرگی است و یقین بدان که دنیا به کمکت خواهد آمد.
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دوم: ماست مالی نکنید!
اگر فکر می کنید با زیبا جلوه دادن اشتباهاتتان می توانید با سرعت بیشتری به موفقیت برسید، بازهم سخت 
در اشتباه هستید. هیچ کس جز خودتان نمی تواند شمارا مورد قضاوت قرار دهد. با خودتان صادق باشید. 
چند با در کسب وکار وزندگی به طور ماهرانه ای سعی در باال بردن خودتان و پایین کشیدن شخصی یا 
کاری داشته اید؟ اصاًل نیاز نیست در نزد کسی اقرار کنید، کافی است با خودتان روراست باشید. این کار 
به اصطالح ماست مالی کردن، شاید در ظاهر باعث به وجود آمدن هیچ مشکلی نشود اما مطمئن باشید اولین 
آسیب را به شما می زند؛ اگر این کاره باشید، حتماً صحبتم را تأیید می کنید؛ چقدر انرژی صرف جمع وجور 
کردن مطالب مرتبط و آسمان ریسمان بافتن می کنید تا فرد یا افراد را به نتیجه ای که خودتان مدنظر دارید، 
برسانید؟ چقدر تنش و استرس را به جان می خرید که اگر بفهمند همه چیز را از دست می دهید و ...؟ گاهی 
مجبور می شوید یک سناریو بسیار قوی بسازید تا بتوانید خود را مظلوم و دیگری را ظالم جلوه دهید و 
تمام این کارها مطمئناً نیاز به انرژی فراوانی دارد که همه آن از ذهنتان گرفته می شود و نتیجه اش چیست؟! 
هجوم افکار منفی و نارضایتی از خودتان به خاطر شیوه ی اشتباهی که در پیش گرفته اید. چاره چیست؟ 
چاره و راهکاری قدرتمندتر از این نیست که بپذیرید این کاری که می کنید به ضرر شماست چه ازلحاظ 
سالمتی جسمتان و چه ازلحاظ سالمتی روح و روانتان! بنابراین تصمیم بگیرید که بعدازاین با خودتان و 
دیگران روراست باشید؛ دغدغه های اضافی برای خودتان درست نکنید، از همان ابتدا درست کار کنید تا 

مجبور به بهانه تراشی و توضیحات غیرمنطقی نباشید.
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سوم( منتظر تأیید دیگران نمانید!
یکی دیگر از مهم ترین عوامل احساسات منفی، تأیید طلبی است. این افراد بیش ازحد وابسته و حساس، منتظر 
تأیید از دیگران اند. با کوچک ترین صحبت یا واکنشی شاید کاماًل غیرمنطقی، از خود و توانایی هایشان 
دلسرد می شوند، شرمنده می شوند، احساس ناتوانی و تحقیرشدگی می کنند و درنهایت با حسی منفی از 
خودشان دچار ناامیدی و افسردگی می شوند. هیچ چیز مانند این حس ناتوانی و ناالیقی، خطرناک نیست! 
زمانی که خودت و توانایی هایت را وابسته به نظر دیگران بدانی و هیچ عزت نفس و اعتمادبه نفسی از 
درون احساس نکنی، نمی توانی موفق شوی. درست است تا حدودی مورد تأیید بودن به انسان انگیزه و 
انرژی می دهد بااین حال نباید این حد را فراتر از حد نرمال برد. اگر قرار باشد با هر انتقاد یا مخالفتی با 
روند کاری شما یا هر چیزی دیگر که به شما مربوط است، بخواهید میدان را خالی کنید و به انزوا بروید 
که نمی شود به موفقیت رسید! انسان های موفق با شنیدن تأیید و تمجید دیگران خوشحال می شوند اما 
در صورت شنیدن کالمی یا عملی خالف آن ها، متوقف نمی شوند و بازی زندگی را واگذار نمی کنند! 
برای اینکه بعدازاین دیگر دچار این احساسات منفی نشوید باید کاری کنید؛ ابتدا لیستی از توانمندی های 
خود تهیه کنید )هرآن چه که در آن مهارت دارید- حتی اندک و کوچک( و مدام با خود آن ها را مرور 

کنید؛ در مرحله ی بعدی این جمله را در مواجه با افکار منفی که در ذهنتان تکرار می شود، بکار ببرید:
باوجوداینکه نظر دیگران برایم مهم است اما این به این معنی نیست که نظرات آن ها در روحیه و روند 
کاریم اثر بگذارد و من را متوقف کند. من در هر شرایطی به مسیرم ادامه می دهم و اگر هم خطایی کردم 

حتماً آن را جبران می کنم چون من توانمندم.
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چهار( هیچ کس را متهم نکنید!
شما باید به این درک برسید که هیچ کس را مسبب بدبختی یا شکست و ناکامی خود ندانید. دیگران 
شاید کوتاهی هایی در حق ما کرده باشند اما مطمئن باشید این به این معنی نیست که ما آن ها را متهم 
کنیم و تمام گرفتاری ها و مشکالتمان را به گردن آن ها بیندازیم. ما به عنوان یک انسان عاقل و بالغ 
باید بپذیریم که این ما هستیم که آینده ی زندگی مان را می سازیم! گذشته هر آنچه بوده، گذشته 
است، ما چه برنامه ای برای آینده داریم؟ ما چه تصمیمی برای بهتر کردن شرایط زندگی مان خواهیم 
گرفت؟ ما چکار باید بکنیم؟ زندگی هدیه ای است از طرف خدا برای تک تک ما و چه زیباست 
اگر بتوانیم نهایت لذت را از آن ببریم و با کوتاهی کردن و متهم کردن دیگران شیرینی آن را بر 

خودمان تلخ نکنیم.

توجه  بررسی کردیم.  را  می شد  در شما  منفی  احساسات  آمدن  به وجود  موجب  دلیلی که  چهار 
در  و  کنید  پیدا  زندگی  به  نگرشتان  و  دیدگاه  از  روشنی  نگاه  می شود  باعث  عامل  چهار  این  به 
صورت مشاهده ی حتی یکی از این موارد در خود باید بدانید که گره ی کار شما همان جاست که 

نمی گذارد به موفقیت برسید.
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چطور می توانم مسئولیت پذیرتر شوم؟
یک: بپذیر که فقط خودت مسئول زندگی خودت هستی! بی بروبرگرد! به تمام عادت ها و روش هایی 
این مسیر جدید: متهم  پیمودن کن. در  به  نو را شروع  بده و راهی  انجام می دادی خاتمه  قباًل  که 
کردن دیگران ممنوع! توجیه کردن ممنوع! منتظر تأیید دیگران ماندن ممنوع! ماست مالی کردن هم 
ممنوع! قُر زدن ممنوع! بهانه تراشی و تنبلی ممنوع! راست و درست کار کن! قدم بردار! بگذار دنیا 
از تو حمایت کند! بگذار خداوند تأییدت کند! بگذار همه از حضورت راضی باشند و از وجودت 
خیروبرکت دریافت کنند. یک قدم در مسیر بهتر شدن با نیت خالصانه و صدق دل بردار، ببین چه 
مسئولیت  نمی توانند  ضعیف  انسان های  فقط  که  بدان  هم  را  این  می بینی!  زندگی ات  در  تغییراتی 
زندگی خود را بر عهده بگیرند و مدام دلیل تراشی می کنند تا ضعف خود را توجیه کنند. تصمیم 

بگیر و قدرتمندانه انتخاب کن؛ بگو: من مسئول زندگی خودم هستم!

دو: تا زمانی که نتوانید احساسات خودتان را کنترل کنید نمی توانید از عهده ی مسائلتان بربیایید. 
که  هستید  این شما  می کند،  مسئله ای شمارا عصبانی  وقتی  دارد،  قدرت  به  نیاز  احساسات  کنترل 
انتخاب می کنید، عصبانی شوید یا کمی باحوصله تر احساستان را بروز دهید. شما مسئول رفتارها و 
عملکردهای بیرونی نیستید شما فقط مسئول خودتان هستید. زمانی می توانید قدرتمندانه احساسات 
خود را کنترل کنید که بدانید احساسات منفی چه مضراتی برای سالمتی تان دارند. باید مسئولیت 
عواقب نامطلوب تقویت احساسات منفی تان مانند: خشم، تنفر، ترس، ضعف و... را بپذیرید تا بتوانید 
محکم و باقدرت ردش کنید و تالش کنید که با جایگزین کردن احساسات خوب و لذت بخش 
مانند: شادی، عشق، مهربانی، قدرت و ... قدمی مثبت و عالی برای بهتر کردن زندگی تان بردارید. 
انرژی خود را با مرور اتفاقات بد و تجارب تلخ هدر ندهید، انتخاب کنید و از تمام انرژی خود 
برای لذت بردن از نعمات الهی استفاده کنید. شما یک بار به این دنیا آمده اید و فقط یک بار فرصت 
من  بگو:  کنید.  استفاده  توانتان  از  هوشمندانه  بنابراین  رادارید  آن  از  بردن  لذت  و  زندگی کردن 
قدرتمندانه احساساتم را کنترل می کنم و از انرژی نامحدودم برای لذت بردن از زندگی استفاده 

می کنم. من الیق یک زندگی شاد و راحت هستم.
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بر عهده  دارید،  بیشتری در زندگی در هر زمینه ای که عالقه  سه: هرروز سعی کنید مسئولیت های 
بگیرید؛ شما می توانید با این کار تالش بیشتری برای تقویت این مهارت در خودتان داشته باشید و این 

کمک می کند تا روزبه روز باعزت نفس و اعتمادبه نفس بیشتری ظاهر شوید.

چهار: توجه کنید دوستان شما چه افرادی هستند؟ آیا افراد با مسئولیت هستند یا افرادی هستند که 
انتظارشان از دیگران بیشتر از خودشان است؟ اگر نیاز می بینید بهتر است در انتخاب دوست و همراه، 
تجدیدنظر کنید. شاید کمی سخت باشد و شما رابطه ی احساسی با آن ها داشته باشید اما این را هم 
بدانید که دوستان ما تأثیرات زیادی بر ما و شیوه ی زندگی ما دارند، بنابراین تصمیم بگیرید و آن ها 
را با دوستانی مصمم، پرتالش، باجربزه جایگزین کنید. خیلی وقت ها نداشتن یک دوست و همراه 
به مراتب خیلی بهتر از داشتن آن است و این شما هستید که انتخاب می کنید دوستان شما از چه دسته 

از افراد هستند.

پنج: همیشه این را در نظر بگیر که دنیا در حال پیشرفت است و اگر بخواهی با بهانه تراشی و توجیه، 
خود را عقب بکشی، نمی توانی آن طور که لیاقت توست از زندگی لذت ببری! همیشه سعی کن به 
قابلیت ها و توانمندی هایت اضافه کنی، تالش کنی و به اهدافت برسی. دنیا منتظر هیچ کس نمی ماند، 
با سرعت در حال حرکت است. نمی خواهم دلسرد یا ناامیدتان کنم، فقط می خواهم بدانید که باید 
تالش کنید تا بتوانید به آن جایگاهی که در نظر دارید برسید. زندگی امروز شما حاصل انتخاب ها و 
عدم انتخاب هایی است که درگذشته داشته اید، بنابراین عاقالنه ترین کار برای تغییر شرایط موجود، 
گرفتن تصمیمات جدید است. تصمیمات جدید برای بهتر کردن زندگی خود بگیرید، آموزش ببینید، 
کتاب بخوانید، با افراد موفق مصاحبه کنید، محیط و دوستان جدید انتخاب کنید و هر کاری که فکر 
می کنید کمکتان می کند تا آینده ی بهتری داشته باشید را انجام دهید. کم کم تغییرات را خواهید دید 

و این نوید آینده ای روشن و شیرین برای شما خواهد بود.
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یادتان باشد زندگی حاصل انتخاب های شماست و این یک اصل مهم است که نشان می دهد، شما 
مسئول زندگی خودتان هستید. زمانی که انتخاب می کنید و تصمیم می گیرید که مسئولیت زندگی 
خود را بر عهده بگیرید، زندگی شادتری را تجربه خواهید کرد. آرامش بیشتری را احساس خواهید 
کرد و درنهایت از زندگی کردن لذت خواهید برد. این انتخاب به شما عزت نفس می دهد دیگر 
خود را ضعیف و کم توان نمی بینید و سعی می کنید انتخاب ها و تصمیمات بزرگی برای بهتر کردن 
شرایطتان بگیرید. نگرشتان به تالش و تحقق روی هایتان تغییر خواهد کرد و نگاه مثبتی به اطرافتان 
خواهید داشت. حس خوب و آرامی خواهید داشت و تمام نگرانی ها و تشویش های وجودی تان از 
بین خواهد رفت. شما باور می کنید که بسیار قدرتمندید و می توانید هر آنچه را که بخواهید به دست 
آورید و از آن لذت ببرید. بعدازآن منتظر هیچ کس نمی مانید که به دادتان برسد و نجاتتان بدهد، 

خودتان در راستای تحقق اهدافتان قدم برمی دارید.

چند پیشنهاد طالیی:
اگر احساس می کنید از خودتان و شرایط زندگی تان راضی نیستید، چطور می توانید اقدامی   -1

برای بهبود شرایط داشته باشید؟)پیشنهاد و راهکار ارائه دهید(
باور کنید که سکان زندگی تان در دستان شماست و تنها کسی که می داند چطور می تواند   -2
شرایط را بهتر کند، شما هستید؛ از همین االن فکر کنید و ببینید کوچک ترین کاری که می توانید 

انجام دهید چیست؟
با خودتان عهد ببندید که بعدازاین هیچ کس را مسبب شکست ها و ناکامی های خود ندانید   -3
و بپذیرید که می توانید اوضاع را به همان صورتی که دوست دارید و می خواهید، تغییر دهید و به 

خود افتخار کنید.
ایمان بیاورید که هیچ موجودی قدرتمندتر از شما وجود ندارد و تصمیم بگیرید که انرژی های   -4

خود را درراه درست مصرف کنید.
و در آخر از شما می خواهم که ببخشید هر آن کس را که فکر می کنید دلیل شرایط بد اآلن   -5

شماست. توکل به خدا و شروع دوباره همه چیز را تغییر خواهد داد.
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ای نسخه ی نامه ی الهی که تویی              وی آینه ی جمال شاهی که تویی
بیرون تو نیست هر آنچه در عالم هست      در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

موالنا

همت بلند دار که مردان روزگار    از همت بلند به جایی رسیده اند
همت بلند دار که نزد خدا و خلق    باشد به قدر همت تو اعتبار تو

ابن یمین

امام موسی بن جعفر )ع( می فرمایند:
بر حذر باش از تنبلی و رنجوری که آن ها مانع بهره ی تو از دنیا و آخرت می شود.

مسئولیت پذیر بودن را در همه ی زمینه های زندگی در نظر داشته باشید تا بتوانید باافتخار زندگی کنید و 
الگوی دیگر افراد باشید.

شاد و پیروز و سربلند باشید
ماهان تیموری
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پیشنهاد این هفته ی ما به شما دوست عزیز:

               

برای دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

http://goo.gl/DQvtDI


