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در همۀ  نوعیبهشور زندگی و میل دستیابی به موفقیت    

کس ها وجود دارد و رسیدن به هدف در زندگی برای هیچانسان

ها سخت یا غیرممکن نیست. تالش برای رسیدن به خواسته

های بزرگان اعصار برگرفته از تجربیات و یافته کهدرصورتی

تری را تر و مناسبتواند مسیر کوتاهمختلف تاریخ بشری باشد می

بیدار و آگاه خودتان  انسانی عنوانبه .پیش روی انسان قرار دهد

افتد ارزش و معنی به دنیای خودتان و هر اتفاقی که در آن می

در اکثر موارد  یک معنی ذاتی و طبیعی ندارد. چیزیهیچ .بدهید

ایم آگاهانه انتخاب نکرده دهیممعانی را که به چیزهای مختلف می

اس دانستیم بر اسکوچک بودیم که چیزی نمی قدرآنبلکه وقتی 

ها را به ما مان این معانی و ارزشهای فرهنگی و خانوادگیسنت

 .اندیاد داده

هایمان را دوباره ارزش توانیمخوشبختانه اگر بخواهیم می   

های همیشه و این دقیقاً همان کاری است که آدم تعریف کنیم

توانید خالق این یعنی اینکه شما می .دهندشاد و آرام انجام می

 ی طبیعی هم دارد،این اصل یک نتیجه زندگی خودتان باشید؛

تا حدی که دیگر  عاقالنه و مدبرانه تصمیم بگیرید توانیدشما می

ابل اگر در مق ه زندگی کنید.آگاهان ناآگاهانه زندگی کردن، جایبه

مسائل زندگی یک سیستم واکنشی خودکار داشته باشید و بدون 

را که فرهنگ و جامعه برایتان انتخاب  هاییالعملعکسفکر کردن 

ردیت شود. فتان متوقف میاند بپذیرید، سیر و سلوک معنویکرده

 ددهید و بیشتر اوقات در رنج خواهیرا از دست می خالقیتتانو 

از طرف دیگر اگر بیدار باشید و بدانید که چه چیزی شما را  .بود

ن تاموی زندگیدهد قلمآورد و به شما انگیزه میبه حرکت درمی

را روی بوم  احساساتتانتوانید در دست خودتان خواهد بود و می

توانید پس می تان نقاشی کنید. شما هنرمند هستیدسفید زندگی

 .ید، نقاشی کنیدهر چیزی را که بخواه

کنید مثل هر چیز دیگر زندگی زودگذر و آنچه نقاشی می   

کشید و هایی که شما میها و شکلاست ولی خط دوامکم

تان ارزش و معنی کنید به زندگیهایی که شما انتخاب میرنگ

زندگی کردن یعنی آگاهانه زندگی  طوراین ینتیجه. دهندمی

این است که چون  آورحیرتاست. یکی از موارد  آورحیرتکردن، 

شما خالق دنیای خودتان هستید پس وجود درد و رنج در دنیای 

نقش  کههنگامیشما به انتخاب خودتان بستگی دارد. فقط 

تان مشخص و قدرت خودتان را درک کنید خودتان را در زندگی

تان و خلق داستانی متفاوت وجود مکان اصالح وضعیت زندگیا

 .خواهد داشت
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اگر خودتان را موجودی غیرفعال بدانید که نیروهای بیرونی    

بت گذارند و او نسو غیرقابل فهم روی او تأثیر می کنترلغیرقابل

واهید خ دهد، به یک قربانی ناامید تبدیلها واکنش نشان میبه آن

 .شد

نکه هر چیزی ی دیگر هم وجود دارد و آن اییک مسئله   

شما توانایی تغییر دادن بعضی  ت. هست که هس طوریهمان

توانید ایجاد کنید واقعاً چیزها را دارید اما برای تغییراتی که می

در چنین وضعیتی قدرت شما ناشی  د. ی وجود داریهامحدودیت

ه برای فایدل واقعیت دارید نه تالش بیاز واکنشی است که در مقاب

 .کنترل واقعیت

افتند تا حد زیادی به این بستگی اتفاقاتی که برای شما می   

ها دارید و احساسی که دارید به دارد که چه احساسی در برابر آن

خیلی  .دهیداین بستگی دارد که چه معنایی به این اتفاقات می

 جزبهت که هر نوع احساسی خوب است که تمرین کنید تا هر وق

شادی و آرامش داشتید از خودتان بپرسید چه معنایی را به افراد 

 اند و بعداید که باعث درد و رنج شما شدهو اتفاقات نسبت داده

بدهید  ها نسبتتوانید به آنبه این فکر کنید که چه معنایی را می

 .تا بتوانید شاد و آرام باشید

به  قدرآنتان هست که دردناکی در زندگیو  آوررنجآیا چیز    

آن وابسته باشید که نخواهید آن را رها کنید یا چیز دیگری را 

 که به شما شادی و آرامش بدهد جایگزین آن کنید؟

 

است انتخاب با شماست، ولی متوجه باشید  طورایناگر    

 د. باش شدهتحمیلنه چیزی که به شما انتخاب است  یکاین که

باعث  کههمان) دیدهمعنی جدیدی که به یک اتفاق می

باعث درد  کههمان) آنمعنی قبلی  مانند( شودتان میخوشحالی

و طبیعی نیست، بلکه خود شما هر دو  یذات( شودمی رنجتانو 

، معنی و چیزیکسازید. خب پس اگر بخواهید به ها را میآن

تان شود یا ارزش بدهید دوست دارید این معنی باعث خوشحالی

 .به انتخاب خودتان بستگی دارد بازهماینکه شما را ناراحت کند؟ 

توانید شادی و آرامش را گویند شما میشاید این حرف که می   

ار اصالً ک انتخاب کنید خیلی غیرواقعی و آرمانی به نظر برسد.

از  د،آگاه باشی رنجتانسختی نیست که همیشه بتوانید از درد و 

دهید خبر معنی و ارزشی که به اتفاقات و چیزهای مختلف می

داشته باشید و سپس آگاهانه این معانی را تغییر بدهید. کسانی 

د یا انتوانند این کار را بکنند، مدیتیشن و مراقبه کردهکه می

اند تا توانستند به این درجه از های معنوی را انجام دادهتمرین

 .ندخودشناسی و آگاهی برس

 توانایی تغییر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهند کنند و اجازه نمینمی ینینشعقبهرگز  گراعملافراد    

ها از پیله خود بیرون رفته و اتفاقات برایشان رخ دهد، بلکه آن

 .سازندخودشان اتفاقات را می

 که بودند پیشگامانی در دوران خود  موفق همه افراد   

 عمل میدان در پای و یافتند هایشانکار انجام برای هاییراهکار

 و بودند سپرده تقدیر دست به را خودشان هاآن اگر. گذاشتند

دادند دنیا به ان به دنیا شکل دهند اجازه میخودش اینکه جای

از پیله  .ها شکل دهد، اوضاع امروز شکل دیگری بودآن

های معمول درگیر هنجار قدرآنکاری خارج شوید، محافظه

ید توانفکر کردید کاری را با روش خودتان می کهنیهمنباشید، 

شوید، اگر هم شکست خوردید دوباره  کاربهدستبهتر انجام دهید 

 .امتحان کنید
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 .کافی شجاع باشید اندازهبه

 

https://www.asriran.com/

