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  تدبیر بازیچۀ تقدیر است

  کند ریسد، تقدیر پنبه می هر آنچه تدبیر می

  هاي شکسته تقدیم به تمامی قلب
  »مترجم«

  مقدمه
توانـد کـسی را دوسـت          مـی  تواند مهربـان باشـد،      ب شکسته هم می   یک قل 

اما برحـسب شـرایط مختلـف ممکـن اسـت روزي عـشق و               . داشته باشد 
همۀ ما چنین حـالتی را      . دیل شود اش رنگ جدایی بگیرد و به درد تب         عالقه

دانـیم کـه جـدا شـدن از کـسی کـه روزي دوسـتش          ایم و می    تجربه کرده 
اگرچـه  . آور اسـت    ایم، چقـدر دردنـاك و عـذاب         ایم و عاشقش بوده     داشته

ممکن است کامالً عادي بـه نظـر برسـد، امـا روح زنـدگی و نـشاط را در          
  . خشکاند وجود انسان می
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. هاي این کتاب، با یکدیگر صـادق باشـیم          روع فصل حال ما باید قبل از ش     
هـایی را تمـرین کنـیم کـه بتـوانیم پـس از           ما باید با کمـک یکـدیگر روش       

رویارویی با یک شکست چـه بـزرگ و چـه کوچـک، دیـد خـود را تغییـر               
الزم نیست وانمود کنیم که هـیچ انـدوهی نـداریم، بلکـه بایـد آن را        . دهیم

نیم که هربـار کـه آن شـخص را بـه یـاد              یعنی باید کاري ک   . برطرف کنیم 
آوریم، به یاد عشق و عالقۀ درونی خود نـسبت بـه او بیفتـیم، نـه لحظـۀ                   

خواهیـد حقـایق را       این بدان معنا نیست که شما مـی       . ها  جدایی و پشیمانی  
خواهیـد بـه جـاي عـذاب دادن روح و جـان خـود، بـه          انکار کنید، بلکه می   

  . خوبی از دیگران یاد کنید
ما در طـول هفـت فـصل از         . شود  جا متن اصلی کتاب ما آغاز می        از همین 

کنـیم و شـما در مقابـل          کتاب مطالب بسیار زیبایی را به شما معرفی مـی         
  . باید خوب روي آنها تمرکز کنید و آنها را به خاطر بسپارید

  !ـ چگونه احساسات خود را بشناسیم1
د را مـی    اگر شما کسی هستید کـه دقیقـاً روزهـاي پـس از شکـست خـو                

ایـد، کتـاب مـا را بخوانیـد، از همـین ابتـدا آرزو                گذرانید و تصمیم گرفتـه    
. تـان مواجـه نـشوید    کنیم که هرگز با هیچ شکست دیگـري در زنـدگی           می

انگیـز از یـک دنیـاي         اي دل   تواند منظـره    اي بدانید که می     کتاب ما را پنجره   
.  دهـد زیبا را روبروي چشمان شما بگـشاید و دردهـاي شـما را تـسکین            

تنها نگرانی ما در این شرایط این است که مبادا شما بخواهیـد نـسبت بـه                 
  . اهمیت باشید و آنها را نادیده بگیرید عواطف و احساسات خود بی

 و حـال چـه   تان چه بـوده   بپرسیم که دلیل شکستما قصد نداریم از شما   
خواهیم بدون هیچ پرسشی، قلب شکستۀ شما را          احساسی دارید، بلکه می   
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خــواهیم از  بنــابراین مــی. تــرمیم کنــیم و جــان دوبــاره بــه آن ببخــشیم 
طبـق  . هاي دکتر روانشناس خانم الیزابت کابلرراس استفاده کنـیم          توصیه

تواند پنج حالت از احـساسات گونـاگون را       هاي او هر غم اندوهی می       گفته
یکی دانیم که  ما اکنون می. تسترین آنها عصبانیت ا    به ما القا کند، که مهم     

گوید کـه مـوج    خانم الیزابت می.  شما عصبانیت است   کنونیاز احساسات   
کـم   یابد و پس از آن کم        دقیقه در بدن شدت می     15هر عصبانیتی به مدت     

اگرچه در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگري نیـز در          . کند  فروکش می 
  . باشند شوند، اما مانند آن چندان آزاردهنده نمی بدن حس می

 ما شما حق دارید که پس از قطع ارتباط خود با عزیزي که روزي             به نظر   
 کـه روزي آرزوي کنـار او     يهمـسر  زاید، طالق و جـدایی ا       عاشقش بوده 

اید و مرگ عزیزي که با رفتـنش تمـام زنـدگی مـا را فلـج                   بودن را داشته  
کرده است، کامالً ناراحت و عصبانی باشید، اما باید از خود بپرسـید کـه               

چه کار کنید که بتوانیـد دل پـر         ! تان کند؟   تواند آرام   ت شما می  آیا عصبانی 
  !تان را آرام کنید و مانند گذشته شاد باشید؟ از تشویش

  !هاي کهنه هم سر باز کنند تا بهبود یابند ـ اجازه دهید زخم2
هایشان دوبـاره   هاي قدیمی و زخم  یک شکست، شکستبا روبرو شدن با   

  . افزایند ذاب ما میکنند و بر رنج و ع سر باز می
دانـستم کـه او بـا         گویید از همان اول می      در آن لحظه است که با خود می       

یا اینکـه   . کامالً مشخص بود که عشق او عشق واقعی نیست        . ماند  من نمی 
 باشـید بـا خـود        بـرو شـده   واگر عزیزي را از دست داده و با مـرگ او ر           

 از دست دادن عزیزم را گویید از میان تمام مردم دنیا چرا من باید غم         می
دهند، اما    تمامی این افکار منفی روح و روان شما را خراش می          ! تحمل کنم 
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جا درمان و     توان یک   شما نباید نگران باشید و بدانید که همگی آنها را می          
باید به نکات مثبت غم واندوه هـم توجـه داشـت و از آنهـا هـم            . آرام کرد 
طـوري کـه یـک      . کنـد   یی پیدا نمـی   اگر غمی نباشد، شادي معنا    . غافل نشد 

تواند روح شاد و با نشاط شما را به تدریج فلـج کنـد              زندگی یکنواخت می  
گـوییم سـر بـاز کـردن          بـراي همـین اسـت کـه مـا مـی           . و در آخر بکشد   

امـا در ایـن میـان       . د گاهی برایمان مفید باشند    نتوان  هاي کهنه هم می     زخم
گیرند؟ پاسخ ایـن   باید دانست که افکار منفی ذهن ما از کجا سرچشمه می   

ایـم،    ایم و یا شکست خـورده       است که ما در گذشته با مشکلی مواجه شده        
ایم، بـه شـکل یـک مـوج منفـی یـا        اما چون آن را به درستی درمان نکرده 

مان باقی مانده است و با قرارگیري در شرایط          خاطرة آزاردهنده در ذهن   
خواهیم با پیشنهادات خود که مانند       ما می . شود  مشابه دوباره تحریک می   

نزدیـک ببینـیم و آنهـا را بـا     هایمـان را از   مان اسـت زخـم     چراغ در دست  
  . م عشق درمان نماییممره

  !ـ افکار خود را دربارة روابط، عشق و زندگی به کلی تغییر دهید3
د، ذهن شما زودتر از هـر قـسمت از          یشو  وقتی شما با مشکلی روبرو می     

هـاي ایجادشـده روي      در چنین شرایطی جراحـت    . شود  تان درگیر می    بدن
ایـن  . چیز تغییر کنـد     شود که طرز فکر شما دربارة همه        تان باعث می    ذهن

گیـري افکارتـان را       شود کـه قالـب ذهـن و شـکل           دگرگونی آنقدر حاد می   
کشد که نظرات شما به عکس آنچه         کند و طولی نمی     همیشه می متفاوت از   

همین افکار منفی نیز باعـث آشـفتگی بیـشتر          . گردند  اند، تبدیل می    که بوده 
هـا آغـاز     هـا و خـودآزاري      شـوند و در پـی آنهـا سـرزنش           ذهن شما مـی   



 9 مقدمه

اما شما باید جلوي چنین فرآیندهایی را بگیرید و از هر روشی            . گردند  می
  . اندیشی خود استفاده نمایید تبراي حفظ مثب

  اندیشی  قدرت مثبت
مادر . اندیشی مانند هرچیزي در دنیا هم جنبۀ مثبت دارد و هم منفی           مثبت

خواهیم روي هر دو جنبه تمرکـز کنـیم و براسـاس آنهـا                حال حاضر می  
هـاي مثبـت و منفـی         باید دانست که جنبـه    . شان را بررسی نماییم     تأثیرات

 مانند هم هستند و هردو در ابتدا کمـی غیرواقعـی بـه              اندیشی کامالً   مثبت
باشند، امـا تـأثیرات کـامالً متفـاوتی      رسند و از حقیقت به دور می     نظر می 

هـاي روح و ذهـن مـا را درمـان            تواند زخـم    مثالً جنبۀ مثبت آن می    . دارند
تواند ضربات سختی به روح و جـسم          کند، در حالی که جنبۀ منفی آن می       

بنابراین هرکسی به میزان دانش و آگاهی خود از آنها بـه            . ما وارد سازد  
  . کند طرز خوب یا بد استفاده و نسبت به آنها اعتقاد پیدا می

  ادامۀ زندگی پس از رویارویی با شکست
دانید چگونه یک رابطه را با کسی آغاز کنید           ما مطمئن هستیم که شما می     

توان یک رابطۀ خـوب   ور می دانید که چط    اما آیا می  . و یا به پایان برسانید    
تـوان یـک      دانید چگونه مـی     و سالم را به وجود آورد و حفظ کرد؟ آیا می          

  آل را از آن خود کرد؟ زندگی کامل و ایده
تـان    خوانید مفاهیم جدیدي در ذهن      شاید همین حاال که این سؤاالت را می       

اي شکل بگیرند، اما چون به طور کامل از آنها آگاهی ندارید، متوجه معنـ              
  . شوید دقیق آنها نمی
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مـثالً هنگـامی    . توان ازدواج را مثال زد      براي توضیح واضح این مطلب می     
    که دو نفر با د کنند و در کنار هـم بـه          ر از عشق با یکدیگر ازدواج می      لی پ

توانند یک شبه و یا یک ماهـه و یـا حتـی یـک      مانند، نمی   سال می  25مدت  
هرچنـد قطـع   . اینـد و آن را بپذیرنـد  ساله با جدایی ناگهانی خـود کنـار بی    

ارتباط آنها طبیعی است، اما ضررات روحـی و روانـی آن رونـد طبیعـی                
به  عنوان مثال فرض کنیم قسمت کوتاهی از یـک           . خود را نخواهد داشت   

شـویم، ناگهـان بـرق     نیم و براي دیدن ادامـۀ آن مـشتاق مـی   یب فیلم را می  
چه حس ناراحتی بـه شـما       . نیمی بب توانیم ادامۀ فیلم را     رود و دیگر نمی     می

  !دهد؟ دست می
مان براي تماشاي یـک فـیلم، الزم    در واقع ما با صرف نیم ساعت از وقت  

دانیم که تمام آن را ببینیم و مفهـوم آن را درك کنـیم، چـه برسـد بـه                      می
ایــم و بــرایش زحمــت  ادامــۀ زنــدگی کــه ســالها وقــت صــرف آن کــرده 

اریم که شما چنـین مـسائلی را در نـوع           به طور کلی ما قصد د     . ایم  کشیده
تان با دیگران و یا از دست دادن عزیزانتان نیز بررسی کنیـد و بـه      روابط

  . نتیجه برسید
هایی از زندگی واقعـی افـراد مختلـف را            ترتیب ما در فصل آتی مثال       بدین

خـواهیم کـه آنهـا را بـا زنـدگی             کنـیم و از شـما مـی         برایتان معرفـی مـی    
مـا  . تی که با آنهـا روبـرو هـستید، مقایـسه کنیـد            شخصی خود و مشکال   

خواهیم شما را به آنچه که در پیش رویتان دارید، دلگرم کنـیم تـا راه                  می
  . تان بیابید آرامش یافتن را در زندگی

  رحمت الهی همیشه و همه جا شامل حالتان
 »یز و دیویدئلو«                                                    



1 فصل  

هایمان را نسبت به  چگونه دیدگاه
  !ها تغییر دهیم؟ شکست

  
اي به سـاندیگو بـرویم،      خواستیم براي جلسه     می لوئیزاولین بار که من و      

 لـوئیز . کـردم   خواسـتم بپرسـم فکـر مـی         من فقط دربارة سؤاالتی که مـی      
امـا  . هاي گوناگون داشت  برخالف من توانایی ذهنی خوبی در ارائه روش       

استم قبل از ارائه هر روشی، ابتدا به نوع رابطه و عوامل بـروز            خو  من می 
خواستم بـه مـسائل دیگـري         عالوه بر آن من می    . جدایی و طالق فکر کنم    

تـصمیم داشـتم کـه    . نیز بپـردازم ... نظیر مرگ و از دست دادن عزیزان و  
 را در ایـن بـاره بـشنوم، چـون           لـوئیز قبل از حاضر شدن در جلسه نظر        

  .هاي او کمک بسیاري به من خواهد کرد  حرفدانستم که می
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 هـی را مـادر تفکـرات جدیـد و خـالق             لـوئیز   از طرف دیگر امـروز همـه        

 بـا   توانـسته بـا ارتبـاط دادن جـسم و روح          زیـرا او بـه راحتـی        . دندان  می
اگرچـه مـن    . ها را درمان کند     یکدیگر دردها و مشکالت حاصل از شکست      

ام، امـا در مقابـل        یبـایی اشـاره کـرده     هم در این باره به مسائل بـسیار ز        
هــاي فــراوان  زیــرا او بــا نگــارش کتــاب.  شــاگردي بــیش نیــستملــوئیز 

موضوعات بسیار جالبی را معرفی نموده و توانسته حجم عظیمی از آنها            
  . را به یکدیگر مرتبط کند و به عنوان یک موضوع کلی مطرح نماید

ش همیـشه گـرم و بـاز خـود         رفتم، او با آغو     من هربار که به دیدن او می      
او . کـرد  اش دعوت و با قلبی شـاد و آرام بـرایم صـحبت مـی               مرا به خانه  

کـرد و   شد و پنجرة اتاقش را باز مـی      پس از کمی گفتگو از جایش بلند می       
کـنم    آیا دوست داري که در باغ با هم ناهـار بخـوریم؟ فکـر مـی               : گفت  می

  . دهایمان باش آنجا بهترین مکان براي ادامۀ صحبت
نشــستیم و بــه  هنگــامی کــه مــا دوش بــه دوش یکــدیگر در هواپیمــا مــی

دانـست کـه مـا دربـارة چـه مـسائلی بـا                کس نمی   رفتیم، هیچ   مسافرت می 
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 و از دسـت     مسائلی نظیـر طـالق و جـدایی، مـرگ         . مزنی  یکدیگر حرف می  
هـا بـا هـم        پس از پیاده شدن از هواپیمـا در طـول خیابـان           . دادن عزیزان 

رسیدیم، او با صداي گرم       وقتی به یک رستوران می    . کردیم روي می   پیاده
کنـی کـه غـذاي ایـن رسـتوران خوشـمزه          فکر نمی : پرسید  خود از من می   

  . باشد؟ بهتر است برویم و یک غذاي خوشمزه سفارش دهیم
 لـوئیز  دادیـم، مـن بـه          را سـفارش مـی     مان  پس از آنکه غذاي مورد عالقۀ     

هـاي    هـاي شکـست در زمینـه        جنبـه چیزهاي زیـادي در مـورد       «: گفتم  می
هـاي   خـواهم جنبـه   حـال مـی   . ام  پزشکی، روانشناسی و احساسات نوشته    

چنـد روز پـیش بـه    . ی و معنـوي آن را نیـز در میـان آنهـا بگنجـانم         روح
کتابخانه رفته بودم، قفسۀ کتابها را خیلی نگاه کردم اما کتابی کـه بتوانـد         

بنـابراین  . ود نداشـت  هـا بپـردازد، وجـ       به جنبۀ روحی و معنوي شکـست      
هـاي مختلـف و تأثیرگـذار را          تصمیم گرفتم با برسی هر شکـست، جنبـه        

توانم افکارم را بـا       حال تو به من بگو که چگونه می       . روي آن بررسی کنم   
مفاهیم گوناگونی از جنبه هاي روحانی و معنـوي دربیـامیزم و در قالـب            

  » .ها معرفی کنم درس گرفتن از شکست
افکـار مـا بوجـود آورنـدة        :  را اینطور آغاز کرد و گفـت       هاي خود   او گفته 

هـا در زنـدگی اصـالً عجیـب           رویارویی بـا شکـسکت    . تجربیات ما هستند  
: او ادامـه داد و گفـت      . نیست، زیرا آنها بخش جدانـشدنی زنـدگی هـستند         

هایت به این موضوع اشاره کردي که هریـک از مـا در               دیوید، تو در گفته   
ایـم، حـال بایـد از خـود      ها مواجه شده   لف شکست مان با انواع مخت     زندگی

این همان موضـوعی   . بپرسی که چرا مشکالت افراد مختلف متفاوت است       
  . است که من و تو باید بدان بپردازیم و پاسخ آن را پیدا کنیم
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 گفتم که یکی از دوستانم همسرش را به خاطر خونریزي مغزي            لوئیز  به  
:  پـس از شـنیدن حـرف مـن پرسـید            بالفاصله لوئیز  . از دست داده است   

کنـد و چـه دیـدگاهی دارد؟          دوست تو چگونه به ایـن موضـوع نگـاه مـی           
ایـن همـان   . کند و نظر متفاوت دارد   مطمئن هستم که او مانند من فکر نمی       

  . موضوع اصلی بحث ماست
چگونه باید بفهمـم کـه دوسـتم بـه موضـوع      : بپرسملوئیز خواستم از     می

کند؟، اما پس از کمـی فکـر کـردن متوجـه              یمرگ همسرش چگونه نگاه م    
هـا و نظـرات       ها، عکس العمل    من باید به حرف   . استلوئیز  شدم که حق با     

  . اي بشوم دوست خود توجه کنم تا متوجه چنین مسئله
اش گرفتـه بـود، دسـتش را در     که با دیدن چهرة متعجب مـن خنـده    لوئیز  

بـه مـن بگـو کـه        حـال   . اي  بله، دست فکر کـرده    : دست من گذاشت و گفت    
هـایی از خـود       العمل  دوست تو پس از مرگ همسرش چه رفتارها و عکس         

جمالتـی کـه از او   : زنـد؟ بـه او گفـتم    هـایی مـی   دهد و چه حرف  نشان می 
کنم که چطور چنین اتفـاقی   باور نمی«. شنیدم، چیزي جز اینها نبوده است   

روبـرو  اي اسـت کـه در زنـدگی بـا آن            این بـدترین حادثـه    «،  ».افتده است 
  ».توانم کس دیگري را دوست داشته باشم بعد از او دیگر نمی«، »ام شده
بسیار خوب، ما باید چیزهاي بیـشتري از او بـشنویم، امـا تـا      :  گفت لوئیز

تـوانم    بعد از او دیگـر نمـی      «اینجا مشخص شده است که او با گفتن جملۀ          
خواهـد عـشق درونـی خـود بـه            می» .کس دیگري را دوست داشته باشم     

خواهد در بطن وجود خود حقیقتـی را بـاور            او می . همسرش را حفظ کند   
اما مشکل این اسـت کـه       . یابد  کند که هرگز کسی مانند همسر خود را نمی        

اندوه از دست دادن و تنها ماندن یک طرف، با خود صـحبت کـردن و در                 
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کـامالً مـشخص اسـت کـه غـم و           . فکر و خیال فرو رفتن یک طرف دیگـر        
خواهـد در   او مـی . بـین باشـد    تواند واقـع    ر زیاد است که نمی    آنقداو  اندوه  

خلوت خود در مغز خود گودالی بکند و عشق خود به همسرش را در آن               
کند که با این کار عشق به او همیـشه در وجـودش       او تصور می  . دفن کند 

  . کند ماند و با آن زندگی می جاودان می
  :  تا به باور آنها برسدکند او آنقدر جمالت زیر را با خود تکرار می

  . ترین عشق در دنیا را با او تجربه  کردم من بهترین و قوي
  . عشقی که من به او داشتم جاودانه خواهد ماند

شـک او را بـه یـاد          هرگاه در جایی چیزي از عـشق بـشنوم، مـن بـی            
  . تپد آورم و قلب من همیشه به عشق او می می

  : وییماما در جواب آنها باید بگ:  گفتلوئیز
  . تو زنده هستی تا عشق و مظاهر دیگر آن را بیابی

توان در وجود یک شخص و یا یک چیز پیدا کرد و تا  عشق را فقط نمی 
  . هاي بیشتر آن آشنا شوي زنده هستی باید بکوشی تا با جنبه

حـال مـن   . گفـت، بـاور داشـت    تمـام آنچـه را کـه مـی    لـوئیز  دانـم کـه     می
 را بیشتر مورد بررسی قـرار دهـم و نکـات          هاي او   تک گفته   خواهم تک   می
  . تري را از او بیاموزم دقیق

دریـافتم کـه هنـوز افـرادي هـستند کـه بـا              لـوئیز   هاي خود با      از صحبت 
هـا، بـه دنبـال جنبـه هـاي مثبـت آن               رویارویی با افکار منفـی و شکـست       

  . اجازه دهید در این باره مثالی را برایتان مطرح کنم. روند می
د که به رسـم پیـروي از والـدین خـود و دیگـر اعـضاي         درن شخصی بو  

آن مـذهب چیـزي نبـود کـه         . اش به یک مذهب معتقـد شـده بـود           خانواده
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و و همـسرش جـسیکا بـه اجبـار          ا. دستورات آن مطابق میـل درن باشـد       
: گفـت   درن مـی  . کردنـد    درن در مجالس مراسم کلیسا شرکت می       خانواده

پـا   ات بسیار عـادي و پـیش    شنویم موضوع   هرچیزي که ما در مراسم می     
افتاده هستند، مثل خرید خانه، عاشق شدن، ازدواج کردن، چگونگی خـرج         

. ها و خیلی از چیزهاي دیگر که ما هرروز با آن درگیر هـستیم      کردن پول 
شنویم که بـراي هرکـاري بایـد از عقـل و تـدبیر              ها می   ما در اکثر موعظه   

ــ. خــود اســتفاده کنــیم ن مفــاهیم را بارهــا مــن و جــسیکا بــسیاري از ای
همـانطور کـه سـالها      . دانیم  ایم و راه روش هرکدام را به خوبی می          شنیده

خواندند، خوب به مـسائل       گذشتند، درن و جسیکا کتابهاي فراوانی می        می
کردنـد تـا بـا        هاي گوناگون شرکت مـی      کردند و در کالس     مختلف فکر می  

  . مسائل جدید نیز آشنا شوند
اش روند طبیعـی      سیکا احساس کرد که زندگی    پس از گذشت چند سال، ج     

اي میــان او و درن وجــود  خــود را از دســت داده و هــیچ حــس عاشــقانه
مـن هنـوز هـم درن را دوسـت دارم، فقـط وقتـی بـه                 : گفـت   او مـی  . ندارد
شـوم کـه روابـط      کنم، متوجه می    هاي امروز درن با دیروز فکر می        تفاوت

 اوهنـوزم در خانـه خـوب و         . او از بـین رفتـه اسـت         و  میان مـن    عاشقانه
پـس از   . کننـده شـده اسـت       دانم چرا بـسیار کـسل       مهربان است و اما نمی    

او بـا شـنیدن   . مان پایـان بـدهم   خواهم به رابطۀ مدتی به درن گفتم که می   
حرف من بسیار تعجب کرد و گفت که تمام مشکالت ما بر سر این اسـت                

قت اصالً اینطور نبـود  اما حقی. که من دیگر او را مثل گذشته دوست ندارم 
 مـشکل مـن از بـین رفـتن        . ت داشـتم  چنان مانند قبل دوسـ      و من او را هم    
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اگرچــه . چیــز دیگــر احــساسات عاشــقانه میــان مــن و او بــود، نــه هــیچ 
  . دانستم بسیار به او عالقه دارم، اما مجبور بودم که از او جدا شوم می

انۀ درن رفـت،    چند روز پس از آنکه جسیکا وسایلش را جمع کرد و از خ            
 جسیکا با شنیدن خبر در بستر افتادن درن به          .چار سکتۀ قلبی شد   درن د 

تـو فکـر کـردي کـه تـو      : بار بـه او گفـت   دیدن او رفت و با چشمانی اشک  
. کـنم   من هنوز در دنیاي تـو زنـدگی مـی         . ام  رادوست ندارم و ترکت کرده    

: و گفـت درن که با شنیدن حرفهاي جسیکا بسیار عصبانی شده بود، بـه ا         
خوب پیداست که تو مرا دوست نداري و فقط به خـاطر همـین مـسئله از                  

  . من جدا شدي
گاهی خداحافظی کردن می تواند معناي      : جسیکا دوباره در جواب او گفت     

اگرچه باور و پذیرش گفتـۀ جـسیکا بـسیار دشـوار            . دوست داشتن بدهد  
ي نفـرت و  است، اما باید دانست که جدا شـدن افـراد از یکـدیگر بـه معنـا           

بیزاري آنها نیست، بلکه گاهی افراد براي جلوگیري از کم شـدن عـشق و               
ماننـد، اگرچـه بیـشتر از گذشـته بـه هـم               عالقۀ خود از یکـدیگر دور مـی       

  . مندند عالقه
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   نگیرید و به آن احترام بگذاریدکم عشق را دست
هایمان غرق شده بودیم کـه خـدمتکار رسـتوران             در صحبت  لوئیز  من و   
 با لبخندي به غذا نگاهی انـداخت و آن را نزدیـک         لوئیز  . یمان را آورد  غذا

از چشمانش پیدا بود که از بوي غذا لذت بـرده       . صورتش برد و بو کشید    
از او . چیــز متــشکرم از همـه : هــایش را بـاال بــرد و گفــت  او دســت. اسـت 

او گفت زندگی چیزهاي خوبی به      .  از این کار چیست    تپرسیدم که منظور  
کنم و از تـه قلـب آن را دوسـت      می تشکرده است، من هرروز از او       من دا 
  . دارم

.  را درون خـود بـاور کـنم   لـوئیز یک لحظه به فکـر فـرو رفـتم تـا حـرف             
 زندگی من و او وجـود دارد        هاي زیادي میان    کردم که تفاوت     می احساس

همانطور . او مشغول خوردن غذا شد    . و باورهایمان کامالً متفاوت هستند    
هاي  از حرف . داد  هاي خود را ادامه می      خورد، صحبت   آرام غذا می    امکه آر 

هـاي    هـا و ناکـامی      خواهـد غـم و انـدوه شکـست          او معلوم بود که او نمی     
خواسـت    زندگی را انکار کند و وانمود کند که وجود ندارند، بلکه فقط مـی             

اگر مشکل درن   : او از من پرسید   . دیدگاه خود را نسبت به آنها تغییر دهد       
  دهی؟ العملی از خود نشان می و جسیکا براي تو اتفاق بیفتد، تو چه عکس

مگـر  :  پرسـید لـوئیز  . من اصالً براي چنین مشکلی آماده نیستم      : من گفتم 
تنها مسئله دردناك در    ! اي آماده بودند؟    درن و جسیکا براي چنین مسئله     

د کـه  دهنـ  مان این است که اتفاقات آزاردهنده درست زمانی رخ می      زندگی
اگـر قـرار بـود زمـان اتفاقـات خوشـایند و یـا               . شان را نداریم    ما آمادگی 

ناخوشایند زندگی را خودمان انتخاب کنیم، زندگی معناي حقیقی خـود را       
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گـاهی  . زمان نه انتخـابش در دسـت ماسـت، و نـه تـوقفش             . کرد  پیدا نمی 
زنـدگی افـراد بـا مـسئله بـسیار دردنـاکی مواجـه              از  اوقات در شـرایطی     

شوند، اما مهم نیست که چه مشکالتی پیش رویشان است، بلکـه آنهـا               می
باید طوري برخورد کننـد کـه اجـازه ندهنـد تـأثیر مـشکالت تـا مـدتهاي               

روز پیرتــر  آنهــا روزبــه. طــوالنی روي روح و روان آنهــا تــأثیر بگذارنــد
شوند و با فکر و خیال مسائل دردنـاك خـود روي خـوش زنـدگی را                   می
مـان    هـایی درون    ما همه قدرت  : سرش را تکان داد و گفت      لوئیز. بینند  نمی

هـاي جدیـد بـسازیم و خالقانـه زنـدگی             توانیم فکرها و ایـده      داریم که می  
دهیم، این بـدان      ها تغییر می    وقتی ما افکارمان را دربارة غم و اندوه       . کنیم

کنیم، بلکه بـا دیـد دیگـري بـه آنهـا       معنا نیست که ما آنها را احساس نمی    
تـی مـا   وق. گـردانیم   بر خود را خنثی می     کنیم و تأثیرات منفی آنها      مینگاه  

ایـم و امـروز مجـدداً بـه آن نگـاهی              در گذشته بـا مـشکلی روبـرو بـوده         
اندازیم، ممکن است به جاي اینکه غمگین و ناراحت شویم، بـا لبخنـدي     می

اگرچـه آن روزهـا آن مـشکل برایمـان          . از آن همه غم و اندوه یـاد کنـیم         
ل تحمل بوده، اما امروز باعث شده که ما از پشت سر گذاشـتن آن         غیرقاب

  . همه دشواري خوشحال باشیم و به صبر و تحمل خود ببالیم
اي بـه نـام        سـاله  29هایمـان دربـارة خـانم          در ادامۀ صحبت   لوئیز  من و   

 از غـم از دسـت دادن        ده سـال پـس    آن خـانم پـس      . کارولین حرف زدیم  
ی، متوجـه شـده بـود کـه یـادآوري عـشق       همسرش بر اثر سانحۀ رانندگ   

همسر نباید روح و ذهن ما را آزار دهد، بلکه باید حسی را در ما بوجـود                 
. مـان نگهـداریم   آورد که آن عشق را براي همیشه جاودان و پاك در قلـب      

هاي قلبی یکدیگر احترام بگـذاریم و همیـشه قـدر آنهـا را              ما باید به عشق   
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م از دست دادن یکـدیگر را داشـته باشـیم،           اگر ما بخواهیم مدام غ    . بدانیم
ایـم، نـه بـراي        این بدان معناست که براي غم ارزش و احترام قائـل شـده            

نه خداحافظی، نه جدا شدن و نـه مـرگ،          . ایم  عشقی که به عزیزمان داشته    
عالقگی نیستند و گاهی دربردارنـدة معـانی    کدام به معناي نفرت و بی   هیچ

ا درهـر شـرایطی بایـد بـا عـشق درون         مـ . و احساسات فراوانـی هـستند     
  . مان دردهایمان را درمان کنیم و تسکین دهیم قلب

زیـرا غـم    .  به او گفتم که کامالً با او مـوافقم         لوئیز  من در جواب حرفهاي     
جدا شدن از عزیزان و یا مرگ آنها مانند سرماخوردگی نیست که پس از              

.  زیـادي نیـاز دارد  یک هفته خود به خود بهتر شود، بلکه به زمان بـسیار      
تواند ما را آرام کند، خودمان هستیم و تنهـا چیـزي کـه                تنها کسی که می   

  . دواي درد ماست، آرامش و پذیرفتن احساسات قلبی خودمان است
راس تأثیر هر غم و انـدوهی در زنـدگی          ها و نظریات کوبلر     براساس گفته 

دگی و  نابـاوري، عـصبانیت، سـرزنش، افـسر       : باشد  شامل پنج مرحله می   
رحلـۀ آخـر    در واقع پس از طی کردن چهار مرحلۀ اول فرد در م           . پذیرش

رسـد و بـه نـوعی درد خـود را             یعنی مرحلۀ پذیرش به آرامش نسبی می      
ایـن بـدان معنـی نیـست کـه شـخص از اتفاقـات رخ داده              . دهد  تسکین می 

مـن هـم بـراي      . پذیرد  شود، بلکه آن را هرطور که بوده، می         خوشحال می 
  :  تعریف کردملوئیز تکمیل شدن حرفهایم مثال زیر را براي 

م جوانی بودکه در سنین بسیار پایین بـه بیمـاري سـرطان             کریستینا خان 
کامالً مشخص است کـه ابـتال بـه ایـن بیمـاري در اوج          . تخمدان مبتال شد  

. دورة پرشور و هیجـان جـوانی بـراي هرکـسی سـخت و دشـوار اسـت                 
ماند   دانست که بر اثر این بیماري سالهاي بسیاري زنده نمی           کریستینا می 
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در مقابــل مــادر . رگ خــود کنــار بیایــدکــرد بــا موضــوع مــ و ســعی مــی
کریـستینا  . اي را بپـذیرد     توانست چنـین مـسئله      کریستینا، دبرا، اصالً نمی   

گفـت کـه از مـرگ هـیچ      براي اینکه دل مادر خود را آرام کنـد، بـه او مـی             
او واقعـاً در وجـود خـود        . هراسی ندارد و هرلحظه براي آن آماده اسـت        

تـو بـراي   : اما مادرش به او گفـت . ودچنین چیزي را قبول داشت و آرام ب   
پرسید که چرا اینگونه      کریستینا از مادرش می   . ن بسیار جوان هستی   مرد

  کند؟ مرگ که پیر و جوان ندارد؟ فکر می
تمـام اسـت و قـرار       چون زندگی تو هنوز نیمـه     : گفت  مادرش در پاسخ می   

  . است اتفاقات خوب و شادي در آن بیفتد
 مادرم، فقط دو چیز اسـت کـه زنـدگی مـا را             :گفت  کریستینا در جواب می   

تـو از   . شود  زندگی من هم به زودي کامل می      . کنند، تولد و مرگ     کامل می 
  !کامل شدن زندگی من ناراحت هستی؟

آن روزها کریستینا هیچ غم و اندوهی نداشت و فقط نگران مـادرش بـود      
  . کرد که مادرش آرام شود و غصه نخورد و آرزو می

گفـت کـه بـا رفـتن       تینا به دیـدن مـادرش رفـتم، او مـی          پس ازمرگ کریس  
. ام که آرامش در زندگی بزرگترین نعمت است         کریستینا تازه متوجه شده   

کمتري در این دنیا زنـدگی کـرد، امـا           او با اینکه فرزند من بود و سالهاي       
گـاهی  . خیلی بهتر از من آرام شد و مـسئله مـرگ خـود را پذیرفتـه بـود                 

هـا را در خـود هـضم     زرگترهـا دشـواري و ناکـامی   کوچکترها بهتـر از ب    
امـروز  . کریستینا هـم همینطـور بـود      . یابند  تر آرامش می    کنند و راحت    می

کنم که آرامش او به من رسیده است و من نیز ماننـد او آرام                 احساس می 
  . ام شده
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ایم که یک روز زندگی       همۀ ما شنیده  :  نیز حرف مرا پذیرفت و گفت      لوئیز  
  . ز یک عمر با غم و حسرت زندگی کردن استآرام بهتر ا

 لـوئیز  من حرفهاي پایانی بسیار زیباي دبرا را بـه خـاطر آوردم و بـراي        
. رود عشق من به کریـستینا هرگـز از بـین نمـی    : گفت  او می . تعریف کردم 

دانـم کـه     ام، بسیار آرام هستم و می       من امروز با اینکه او را از دست داده        
به نظر من هرکـسی در هـر شـرایطی    . کنم قات میروزي دوباره او را مال  

خواهد که در کنار نامالیمات      از زندگی خود به آرامش نیازمند است و می        
  . زندگی روح و روانی آرام داشته باشد

هاي گوناگونی از افـرادي       ما در این کتاب مثال    . حقیقت هم همینگونه است   
ز عجیبـی بـا قلبـی    را که با مشکالت بسیار دشوار روبرو شدند و به طـر        

همـۀ مـا    . کنـیم   آرام نسبت به آن واکنش نشان دادند، به شما معرفی مـی           
همیشه باید به خاطر داشته باشیم که طرز فکر افراد مانند اثرانگشت آنها             

تواند احـساس     بنابراین کسی غیر از شما نمی     . کامالً منحصر به فرد است    
ر بیایـد و آن را درمـان        تان را درك کند و با درد و انـدوه آن کنـا              درونی

  . کند

  ها انواع گوناگون شکست
ها انواع مختلفـی دارنـد، تعجـب          شنوند شکست   می که می  ابرخی افراد هنگ  

ها همگی یـک تـأثیر را بـر انـسان             کنند چون شکست    آنها فکر می  . کنند  می
در این بخـش از کتـاب مـا         . گذارند، پس کامالً مشابه و یکسان هستند        می

  . کنیم ها تمرکز می  انواع شکستترین روي پیچیده
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  هاي پیچیده و بغرنج  شکست
در این نوع شکست، چون مشکل اصلی بـسیار پیچیـده اسـت، پـس بایـد                 

دانـیم   اکثر ما می. عوامل بسیار پیچیده و غیرقابل درکی دربرداشته باشد       
بـه عنـوان    . شـود   که بشر حداقل یک بار در زندگی با شکست مواجه مـی           

گیرند که از یکـدیگر جـدا شـوند و یـا              و نفر تصمیم می   مثال هنگامی که د   
آید،   طالق بگیرند، شکستی که پس از جدایی براي آن دو نفر به وجود می             

وقتی کسی پس از سالها زندگی در سنین        . اي نخواهد بود    شکست پیچیده 
میـرد، مـرگ او بـراي اطرافیـان           کهنسالی بر اثر یک بیمـاري العـالج مـی         

  . د بودعی پیچیده نخواهوموض

  
توان پیچیده یا بغرنج نامید کـه هـیچ آمـادگی     هایی را می   در واقع شکست  

به عبارت دیگر،   . براي آن وجود نداشته باشد و کامالً ناگهانی اتفاق بیفتد         
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بنـابراین مـا بایـد در    . ناباوري باعث پیچیده شـدن شکـست خواهـد شـد          
بینانه امـا مثبـت    مقابل آنها هم طرز فکر خود را تغییر دهیم و نگاهی واقع        

  . به آنها داشته باشیم
اگر در یک زندگی مشترك، یک نفر از همسران به جدایی راضی باشـد و               
دیگري نباشد، آن شخص ناراضی باید با پذیرش جمالت زیر طـرز فکـر              

  . خود را عوض کند و دردهاي خود را آرام نماید
ف مقـابلم  شوم، امـا بـه خـاطر طـر     اگرچه من متوجه دلیل این جدایی نمی 
  . باید آن را هرطور که هست، بپذیریم

اند که براي همیشه از یکدیگر جدا شوند و یا طالق             اگر آنها تصمیم گرفته   
خـواهیم از   کنم که چرا مـا مـی   باور نمی: بگیرند، باید با خود بیندیشند که     

من اصالً راضی به طالق نیـستم، امـا همـسرم چنـین             . یکدیگر جدا شویم  
هرچند دوست ندارم   . ي آن زودتر از من اقدام کرده است       خواهد و برا    می

بدون او زندگی کنم، اما باید بپذیرم که هرکسی سرنوشت خود را تعیـین     
  . توانم او را به بودن با من و ماندن کنار من مجبور کنم کند و من نمی می

هرکسی باید راه زندگی خود را با افکار و عقاید خود انتخاب کند و ما به                
  . ۀ همسر بودن نباید آنها را تحت فشار قرار دهیمواسط

اگر کسی عزیز خود را از دست داده است و با مرگ او روبرو شده، باید                
کـردم کـه      احـساس مـی   . دانم چطور چنین اتفاقی افتاد      نمی: با خود بگوید  

اما باید قبول کنیم کـه بزرگتـرین        . سالهاي بیشتري کنار هم خواهیم ماند     
رویم و یـا   دانیم کی از دنیا می     ز زندگی این است که نمی     انگی  مسئله شگفت 

  . شویم گذاریم و یا با مرگ آنها روبرو می چه موقع عزیزانمان را تنها می
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همیشه باید پذیرفت که یک شکست پیچیـده، تـأثیرات مخربـی بـه دنبـال                
خواهد داشت و به زمان زیادي براي تسکین یـافتن دردهـا نیـاز خواهـد                

  . داشت
  اي غیرقابل تحمل ه شکست

هـاي ایـن شکـست را برایتـان           خـواهیم برخـی از مثـال        در این قسمت می   
  : توضیح دهیم

تـر اسـت      ابتدا باید بگویم که این نوع شکست کمی از شکست قبلی واضح           
یعنی یک زن و شوره پس از روبرو        . افتد  و در مرحلۀ پس از آن اتفاق می       

بـه عنـوان مثـال      . وندشـ    مواجـه مـی     شدن با شکست اول، با این شکست      
گردند کـه دوري آنهـا        شوند، تازه متوجه می     وقتی آنها از یکدیگر جدا می     

  : آنها باید با خود بگویند. کشد از یکدیگر قابل تحمل نیست و آنها را می
اي بوده تا بـه مـا نـشان دهـد کـه چقـدر بـه هـم عالقـه                       این جدایی بهانه  

  . ایم داشته
  . انیم، بیشتر عاشق همدیگر شویمشاید هرچه بیشتر از هم دور بم

اگر افراد چنین طرز فکر و جمالتـی را در خـود بـاور داشـته باشـند، بـه                    
توانند روزهاي سخت پـس از جـدایی را بـا آرامـش بیـشتر از                  راحتی می 

  : گویند از این پس آنها به خود می. سر بگذارند همیشه پشت
 آن را با فکر و خیال       نباید. ام است   ترین مسئله در زندگی     سالمتی من مهم  

  . باطل به خطر بیندازم
کامالً واضح است کـه شـخص پـس از گذرانـدن چنـد روز و چنـد هفتـه،          

کند و بـه بـه حالـت طبیعـی خـود              عواطف و احساسات سالمتري پیدا می     
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دهد و آنهـا را       زندگی گاهی تمام افراد را تحت فشار قرار می        . گردد  بازمی
برفـرض مثـال    . بـین باشـند     ننـد و واقـع    کند که عاقالنـه فکـر ک        مجبور می 

گیـریم هـم بایـد چنـدروزي را      هنگامی که ما تحت اعمال جراحی قرار می      
یـا کـسی   . هاي جراحی روبرو شویم صبر کنیم تا با عواقب و یا  عوارض 

ما رفته است، بستگان و خانوادة او باید چند روز، چند هفتـه و یـا     که به کُ
خانم بارداري که بـه مـدت نـه مـاه     . انندچند ماه را صبر کنند و منتظر بم   

جنینی را در رحـم خـود پـرورش داده و در هنگـام زایمـان بـا مـرگ او                     
یـا  . شود، باید چندین ماه را صبر کند تا دوبـاره بـاردار شـود               مواجه می 

سربازي که به مدت دو سال به مناطق بسیار دور اعزام شده، باید صـبر       
برخـی  . اش بـازگردد    و نزد خانواده  کند تا دوران خدمتش به پایان برسد        

ها و فشارهاي زندگی صبر و تحمـل بیـشتري     از افراد در مقابل دشواري    
آیند، اما برخی دیگـر سـالها طـول     دهند و زود با آنها کنار می به خرج می  

به نظر من روح و جـان را درگیـر یـک مـسئله      . کشد تا آنها را بپذیرند      می
ما نبایـد از ایـن      . ترین شکست است   کردن خودش بزرگترین و آزاردهنده    

شـود بـه یـک        ان هـم مـی    زیرا قلباً معتقدیم که در طوف     . یماش ب دسته افراد 
اي پنهان کنـیم و نخـواهیم         پس چرا باید خود را گوشه     . ساحل امن رسید  

هرچه براي ما پیش آید خواست خداوند است که         . با حقیقت روبرو شویم   
ما در چنین شرایطی بایـد بـا خـود          . کند  بهتر از ما شرایطمان را درك می      

  : بگوییم
هـا ماننـد نفـس کـشیدن در اعمـال             هـا و دشـواري      اگرچه تحمـل سـختی    

دانم کـه هرآنچـه مـشیت خـدا باشـد، قابـل تحمـل         هاست، اما می   اقیانوس
  . است
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شود، بـا     اش جدا می    در شرایط دیگري هنگامی که کسی از شریک زندگی        
کنـد   زیرا تصور می. او را بازگرداندکند که هرطور شده باید  خود فکر می 

امـا بهتـر اسـت بـه جـاي چنـین       . تواند جدایی از او را تحمل نماید       که نمی 
  :تصوراتی با خود بگوید

  ! اگر بدتر از قبل شد چه کنم. دانم  من نتیجۀ بازگشت دوباره او را نمی
  : اگر هم تحمل شرایط براي او بسیار سخت است، باید با خود بگوید

 دلیلـی بـراي آن     حتمـاً ن تصمیم گـرفتم کـه از او جـدا شـوم،             ی م تقو
اگر قرار است من با او نباشم، حتماً شخص دیگري باید به او    . ام  داشته
  . شاید من با رفتنم به آنها کمک کنم که زودتر به هم برسند. برسد
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  کننده  هاي حبس شکست
 شـدن   دهد کـه بـه جـاي ظـاهر          ها فرد ترجیح می     در این دسته از شکست    

این حالـت از شکـست      . اي پنهان کند     خود را گوشه   انجلوي چشمان دیگر  
اگر بخـواهیم ایـن نـوع شکـست را          . رسد  شبیه نوعی عزاداري به نظر می     
  : هاي زیر را بررسی کنیم بیشتر توضیح دهیم، باید مثال

õ  شان از نظر اجتماعی تعریف نشده، مثالً قبل از اینکه            افرادي که شرایط
. شـوند    مـی  دچار مشکل د، با روابط اجتماعی غلط و نامشروع        ازدواج کنن 

  : در این وضعیت آنها باید به خود بگویند
کننـد و چـه تـصوراتی       مهم نیست که دیگران چه فکري درباره من می        

پذیرم و اشـتباه      دربارة من دارند، من شکست خود را با جان و دل می           
  . خود را قبول دارم

õ      ًناگهانی از سوي همسران خـود طـرد و رهـا           افرادي که به شکل کامال
 : شوند می

ام، اما او مرا رها کرد و  اگرچه من در تمام مراحل زندگی همراه او بوده        
بـا  . کامالً ناگهانی مرا تنها گذاشت و قصد ازدواج با کس دیگري را کرد  

  !اي بنشینم و غصه بخورم وجود خوشحالی او من چرا باید گوشه
õ    فراوان ماهها فرزند خود را در شـکم خـود حفـظ       مادرانی که با تالش 
   :دهند دنیا آمدن، او را از دست میکنند اما هنگام به  می

اگرچه جنین کوچک من ماهها در بدن من در حال رشد بود، امـا مـن از                 
دســت دادن او را در چنــین شــرایطی بهتــر از هــر شــرایط دیگــري  

  . پذیرم می
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õ        هـاي خـاص کـه در رابطـه بـا             ماريافرادي که بر اثر مبتال شدن به بی
آبرو و شرف آنها هستند، ماننـد خودکـشی، ایـدز و یـا اعتیـاد بـه مـواد                    

 : شوند گیر می اعتیادآور و مصرف بیش از حد آنها، گوشه

  : براي خودکشی آنها باید با خود بگویند
خواستم به خاطر او خودکشی کنم، همیـشه در           اگرچه کسی که من می    

ماند، اما خودکشی راه مناسـبی بـراي نـشان            میروح و ذهن من باقی      
خودکشی قبل از هرچیـزي آبـرو و اعتبـار         . عشق وعالقه نیست   دادن

  . کشد شخصی مرا می
õآنها باید بگویند... هایی نظیر ایدز و براي بیماري :  

اگرچه من به خاطر عشق نهانی به کسی به این بیماري مبتال شدم، اما           
  . نه اشتباهم راکنم و  نه او را فراموش می

  
  : هاي الکلی و اعتیاد باید با خود بگویید براي بیماري

اگرچه من از شدت عالقه به او نتوانستم طاقت بیـاورم و خـود را کنتـرل           
ام را از راه دیگـري بـه او           دانم که بهتر بود عشق وعالقۀ قلبی        کنم، اما می  
  . دادم، نه اعتیاد نشان می
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õ    انـد   به هر دلیلـی از دسـت داده       شان را     یافرادیکه حیوان کوچک خانگ .
)  و یا تمسخر دیگران براي ارتباط با حیوانـات و نگهـداري از آنهـا               گرم(

  : آنها باید بگویند
دانم که عشق مـن بـه حیـوان کوچـک عـشق واقعـی و                  فقط خودم می  
  . مسئله برایم کافی است همین. همیشگی بود

هـا افـراد هرگـز        ز شکـست  همیشه به خاطر داشته باشید که در این نوع ا         
تواننـد    توانند نظرات و عقاید اطرافیان خـود را عـوض کننـد، امـا مـی                 نمی

آنهـا  . دیدگاه خود را نسبت به آنچه که برایشان پیش آمـده، تغییـر دهنـد         
  : باید با خود بگویند

  . ام، هرچند برایم بسیار دردناك است من شکست خود را پذیرفته
ها انواع متفاوتی دارنـد و هرکـدام شـرایط           همانطور که دریافتید، شکست   

بسیار مهم است که در وجودمان به ایـن  . آورند  خاص خود را بوجود می    
پـس دیگـر   . باور برسیم که هر شکستی راه درمان و رهایی خود را دارد        

مهم نیست که شکست ما مربوط به ازدوج است یا طالق، مگر عزیزانمان              
ا باید انجام دهیم این است که کنتـرل         تنها کاري که م   . و یا هرچیز دیگري   

خود را از دست ندهیم و به جاي اینکه قربانی شویم، راه رهایی از غـم و         
براي این کار ابتـدا بایـد دیـدگاه خـود را نـسبت بـه            . اندوه خود را بیابیم   

همچنـین  . چیز مـسلط شـویم      مسائل مختلف تغییر دهیم تا بتوانیم بر همه       
ین راه براي رهایی از غصه خوردن، پـذیرش         نباید فراموش کنیم که بهتر    

زیرا با پذیرش ذهن ما بـه طـور خودکـار بـه کـار         . هرگونه شکست است  
  . افتد تا مسئله را بدون هیچ مشکل و ناراحتی بررسی کند می
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