
.نشاط و شادابی تان را حفظ کنید
هرگز به افکار ناراحت کننده اجازه ندهید شما را غمگین 

فکار اگر ا. سازد، تجسم و تصور بدبختی ها را از خود دور کنید
خود را بر روي نشاط و شادابی متمرکز کنید از احساس 

شادمانی درونی به شما . بدبختی و اندوه نجات خواهید یافت
کمک خواهد کرد تا احساس خوشبختی را همواره در خود 
زنده نگه دارید و همچنین باعث خواهد شد خویشتن واقعی 

. شما در حل مشکالت با شما همراه باشد
خداباوري

. که اگر تنها شَوم، باز هم خدا هست: گویدمیش خداباورانه بین
: گویدشخص خداباور می. ستهااو جانشین همه نداشتن

بر هر چیز «من دوستی شنوا، بینا، دانا و مهربان دارم که 
.»براي ما کافی است«و آن دوست و یاور خوب، » تواناست
ي ناگوار، آن را ابا پیش آمدن حادثه«: گویددرمانی میشناخت

دلیلی ندارد . تعمیم ندهید و همیشه منتظر حادثه بدي نباشید
.»که اتفاق گذشته، باز تکرار شود

، حصار امنی است که هر اوريخداب«:گویدبینش توحیدي می
که در پناه آن قرار گیرد، هیچ گزندي را تواناي غلبه بر او 

.»نیست
همه چیز را در حد گرایی و کامل«: گویدشناخت درمانی می

: گویدو بینش توحیدي می. »بهترین خواستن، مایه رنج است
ء در جهان، نابودشدنی است مگر آن که رو هر پدیده و شی«
چیز جز او بهترین نیست و او کس و هیچهیچ. سوي او داردبه

.»تنها رب اعلی و سزاوار دوست داشتن و پرستیدن است
اي مسائل نی ما را از پارهشناخت درمانی ممکن است نگرا

کن تواند اضطراب و افسردگی را ریشهبرطرف کند، ولی نمی
زده است که تنها خدا، صاحب و ناخداي این کشتی توفان. کند
هاي ار کشمکشکه گرفت،قرار راتواند انسان، این مسافر بیمی

.، آرام کنددرونی و بیرونی است
حساسات، عواطف، افکار و کننده ي اخواهد ما ادارهاسالم می

.الت خود باشیم، نه آنها مدیر ماتمای

 .

.با خدا گفت و گو کنید
هر روز در بهترین اوقات خود و در لحظاتی خاص و در خلـوت  

خلوت، تمرکز شما را افزایشمی دهـد و  . باخدا گفت و گو کنید
راوان براي ارتباط با منبـع انـرژي هسـتی    باعث جذب انرژي ف

در لحظات گفت و گو از خداوند بخواهیـد تـا قـدرت    .می گردد
درونیتان را افزایش دهـد تـا بتوانیـد دوبـاره از آن بـراي حـل       
مشکالت یا برآوردن نیازمندي هـاي خـود و دیگـران اسـتفاده     

از او هر آن چه مایل هسـتید بخواهیـد مطمـئن باشـید     . کنید
.هید گرفتجواب خوا
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روش هاي رهایی از غم و اندوه
.تسلیم شوید

در برخورد با اتفاقات ناگوار مثل مرگ و بیماري هاي سخت 
، »چرا این بال باید سرمن بیاید؟ «، »چرا من ؟«سواالت 

را کنار …این زودي رفت؟ و مگر او چه گناهی داشت که به «
گونه هست و چگونه می تواند چ«، به عبارتی جمله بگذارید

واقعیت ها را قبول کنید و با آن کنار . را رها کنید» باشد؟
مرگ و ،به خاطر داشته باشید که انسان ابدي است. بیایید

می توانید . بیماري مرحله اي از زندگی جسمانی هستند
اده را قبول کنید و تسلیم شوید و صبور واقعیت هاي اتفاق افت

باشید و یا می توانید غصه دار و محزون و غمگین باشید و 
نه تنها هیچ کمکی به شما غم و غصه . خود خوري کنید

به هر حال زمان .نخواهد کرد بلکه اوضاع را وخیم تر می کند
است که با مسایل کنار آمده خواهد گذشت ولی چه خوب

انسان از لحظه دیگر خود خبر ندارد که به خاطر وجود .یمباش
یک بیماري که شاید او را ده سال دیگر از پاي در می آورد 

به افکار . سرزنده و شادباشید و همیشه امیدوار. غصه بخورد
خویش در مورد بیم و وحشت اتفاقات ناگوار دنیا توجه نکنید 

. و این افکار را بگذارید و بگذرید
.راست باشیدروبا خودتان

را که بدان تمایل ندارید به هیچ وجه مجبور نیستید چیري 
بدین منظور هم می توانید از یک صحبت و بیان . بپذیرید

قاطع استفاده کنید و هم می توانید با رفتار خود نشان دهید 
براي قانع کردن دیگران جرو . به طور مثال محل را ترك کنید

یک شانه باال انداختن ، ترك شاید. بحث یا مجادله نکنید
به خاطر داشته باشید .دمحل یا یک جواب محکم ، کافی باش

که شما هرگز نمی توانید همه مردم را از خود راضی نگه 
بنابراین بسیار طبیعی است که برخی افراد از شما . دارید

عوض عده دیگري خشنود خواهند بود و همیشه در . برنجند
.این گونه است

سازند، میبا فشاري که روي فکر و قلب ما وارداندوهغم و 
ي ما را از مسیر طبیعی منحرف رفتار و اعمال روزمره 

دچار » افسردگی«اي که به عوارضی چون گونهسازند، بهمی
افسردگی، یک بیماري روانی ناشی از اختالالت . شویممی

دگی، یک انحراف عاطفی مغزي و سیستم عصبی نیست، افسر
اي از آلود، مجموعهبه عبارت دیگر، افکار منحرف و فریب. است

تفاوتی و غم و اندوه، عدم اعتماد به نفس، بی: احساسات
را تحت عنوان ... حوصلگی، خستگی و ضعف، ناامیدي وبی

کشند و قربانی خود را به طرف افسردگی به دنبال می
و یرمنطقی، غیرواقعی افکار غ. دهندخودکشی سوق می

آلود، میکروب و علت افسردگی هستند و چنانچه این فریب
.افکار، تصحیح و اصالح شوند، افسردگی نیز درمان خواهد شد

شناسان معتقدند که راه سالم برخورد با غم و اندوه، روان
:این است که

».ریه کردن را از دست ندهیدگهیچ وقت، فرصت «
د مالمتگريمذهب و خو

هایی شاد و سرشار از خواهند که ما انسانکلیه مذاهب می
به هنگام خطاکاري، . نشاط باشیم و یکدیگر را دوست بداریم

، چون انسانیم مرتکب اشتباه گویدایمان و اعتقادمان به ما می
را که علیه ما کارشکنی ما باید خود و حتی کسانی . شویممی
تان را چون همسایه«: آمده استدر انجیل. ببخشیمکنند، می

اما خودتان را : دیگران را دوست بدارید.»خود دوست بدارید
نه دیگران را سرزنش کنید و « به تعبیري . نیز دوست بدارید

اند که آدمی، تمام مذاهب به این حقیقت پی برده.»نه خود را
هاي فراوان، باز هم موجودي ضعیف است و با وجود تالش

، رفتار نادرست را بر وقتی خداوند.شودکب گناه میگاهی مرت
بخشد، آیا ما نباید با خویشتن مهربان باشیم؟ما می

شما با پیروي از تعلیمات مذهبی خود هیچ گاه دچار 
این، الگوي .افسردگی ناشی از خود مالمتگري نخواهید شد

شناسی است، زمانی که در کاملی از همسویی مذهب و روان
.گیرندیگر قرار میکنار یکد

احساس طبیعی غم و اندوه
العمل سالم و طبیعی در مقابل ضایعات، ، یک عکساندوهغم و 

ها و تغییرات بد زندگی است که ما اغلب، آن حوادث، ناامیدي
ما براي حوادث اسفناك زندگی، براي . کنیمرا سرکوب می

در زندگی با آن رو ها یا براي هر سختی و مشقتی کهبیماري
ممکن است براي . گردیمشویم دچار غم و اندوه میبه رو می

ایم اکنون کاري که زمانی بر اثر ناپختگی و جوانی انجام داده
. دار شویمغصه

دانیم حالت صحیح و سالم غصه متأسفانه بسیاري از ما نمی
طور ورد کرد و چهطور باید با آن برخخوردن چگونه است و چه

و از دل بیرون راند؟ ن را ارضا کردآ
دهیم و غم و غصه ي خود را اجازه گریه کردن نمیما به خود
ترسیم اشکمان جاري شود و دردها را ما می. کنیمانکار می

، ، این عواطف را در سینه حفظ کردهدر نتیجه. بیرون بریزیم
. شویمهیچ وقت از آنها فارغ نمی


