بهانه نیاورید!...
برای همه ما بارها پیشآمده که خواستهایم کار مهمی انجام دهیم؛ زبان جدیددی بیداموزیمک کدار
جدیدی را آغاز کنیمک سطح معلوماتمان را باالتر ببریم و ...اما هر بار آن را به تأخیر انداخته و در ذهن
خود بهانهای آوردهایم تا شروع آنها را به تعویق بیندازیم.
گاهی بعضی از افکار ما مانع دستیابی به خواستههایمان میشود .بعضی افکار چنان در ذهدنمدان
ثابت شده و در آن جای گرفتهاند که انگار نمیتوانیم آنها را از یاد ببریم؛ بدینترتیب نمیتوانیم مسدیر
جدیدی را آغاز کنیم.
شکستن عادات قدیمی نیازمند این است که متوجه باشیم در حدا ایجداد مدانع در زنددگی خدود
هستیم؛ موانعی که میتوان نامشان را «بهانه» گذاشت .اما ما اغلب این بهانههدا را بدهگوندهای توجیده
میکنیم و عوامل بیرونی و دیگران را مانع پیشرفت خود میداندیم.مدثال زمدانی کده مدیخواهیدد کدار
جدیدی را شروع کنید و قدم در مسیری بگذارید که از شما شخص قویتر و مستقلتری بسازدک بهانده
میآورید و از ریسککردن خودداری میکنید .در اینگونه مواقع شما وارد همان مسیر فکری همیشگی
و اشتباه خودتان میشوید و آن را هم به این صورت توجیه میکنید« :تقصیر من نیسدت کده اینگونده
فکر میکنم .این طرز فکر به من ارث رسیده است .خانوادهام هم همینطور فکدر مدیکنندد .آنهدا هدم
مصلحت من را میخواهند و» ...
اما وقتی متوجه بهانهآوردنهای بیمورد خود میشویدک امکانات جدیدی به شما روی مدیآورندد و
نخستین گامها را در جهت آگاهی و پیشرفت برمیدارید.
برای باالبردن سطح آگاهی خود میتوانید به این موارد توجه کنید:
 -1ساختار فکری جدیدی در خود به وجود آورید که پذیرای پدیدههای تازه باشند؛ پدیددههدایی کده
امکان به وقوع پیوستن دارند ولی شما از وجودشان بیخبر بودید .توانایی خود را بدرای بدهکدار بدردن
آگاهی (به عنوان بهترین ابزار برای از بین بردن عادات قدیمی) نادیده نگیرید .فرامدو نکنیدد انجدام
دادن هیچ کاری غیرممکن نیست.
 -2سطح آگاهی خود را باال ببرید و در عمل از آگاهیهایی که حاصل میکنید بهرهمندد شدوید .شدما
«بخشیدن» را جایگرین «گدرفتن» و «قضداوت نکدردن» و «کمدک بده دیگدران» را جدایگزین «ایدراد
گرفتن» از آنها کنید.
 -3همانگونه که در دوران کودکی سعی میکردید با تکرار مطالب و داستانهایی که دوست داشدتیدک
همیشه آنها را به خاطر بسپاریدک اکنون نیز با همان شوق و روحیدهک در ذهدن خدود تکدرار کنیدد کده
خواهان ترک عادتهای قدیمی خود هستید و دوست دارید راههای جدید را امتحان کنید.

 -4زمانی که احساس میکنید دارید به بهانههای قدیمی و تکراری همیشگی متوسل میشدویدک آگداه
باشید که دیگر به آنها نیازی ندارید.
 -5تمرین کنید هنگامی که درگیر عادت فکری منفی میشویدک بهگونهای بده خدود نهیدب بزنیدد و از
ادامه آن دست بکشید.
برای حضور کامل در زمان حا و استفاده از آنک تال تان بایدد فقدد در جهدت رویدارویی بدا آن
چیزی باشد که هماکنون وجود دارد .شما فقد میتوانید بودن در زمان حا را انتخاب کنید .موضدوع
مهمک زندگی کردن شما در زمان حا نیست چون چارهای جز این نداریدک بلکه اسدتفاده کدردن از آن
است .نکته مهم این است که به جای آن که حا را در حسرت گذشته یا نگرانی از آینده تلد کنیددک
بدانید چگونه به وسیله حضور داشتن در زمان حا از آن استفاده کنید .وقتی در این خصوص مهدارت
پیدا کردیدک درخواهید یافت که دیگر هیچ نیدازی بده اسدتفاده از بهاندههدای همیشدگی و اسدتفاده از
توجیهات و عادات غلد گذشته نخواهید داشت.
یکی از مهمترین چیزهایی که میتواند به آگاهی شما برای از بین بردن بهانههای قددیمی کمدک
کندک زندگیکردن در زمان حا است .هنگامی که ما در مورد اتفاقی که در آینده منتظدر آن هسدتیم
خیالپردازی میکنیم باید بدانیم که وقوع آن اتفاق در زمان حا نیز امکانپذیر است.
در واقع رابطه شما با زندگی منعکسکننده رابطه شما با لحظه حا است .به این ترتیب اگر ذهن
شما به دلیل اینکه آنچه دوست دارید اتفاق نمیافتد نومید و آشدفته باشددک رابطده خدوبی بدا زنددگی
نخواهید داشتک بنابراین این ارتباط غلد در زمان حا نیز به همین شکل خواهدد بدود .ولدی امتحدان
کنید ببینید بودن در زمان حا ک احساس بهتری به شدما نمدیدهدد اگدر بتوانیدد تمرکدز داشدتن در
لحظهای را که در آن به سر میبرید تجربه کنید و در عدین حدا قضداوتی هدم در مدورد آنچده روی
میدهد نداشته باشید احساس بهتری خواهید داشت .به جای اینکه یک اتفاق راک یک چیز خوب یا بد
بدانید فقد سعی کنید که در آن لحظه حضور داشته باشید؛ آن لحظه هرگونه که میخواهد باشد؛ این
بدان معناست که بتوانید بپذیرید آنچه برایتان اتفاق افتاده بسیار بهتر و سودمندتر از آن چیزی اسدت
که خودتان خواهان آن هستید؛ حتی اگر خواهان تغییر آن لحظه باشید بهتر است بدون هیچ قضاوتی
آن لحظه را بپذیرید و سپس اقدامی را که میتوانید در مورد آن انجام دهید و نهایت تال خود را نیز
به کار گیرید .هرچه بیشتر بتوانید افکارتان را کنار بگذارید و عاری از هرگونه داوری و قضاوت باشدیدک
بیشتر هم میتوانید در لحظه حا بهسر ببرید.
افکار قابل تغییرند
اگر بتوانید نوع افکارتان را عوض کنید میتوانید عملکرد ذهنتان را نیز به طور اساسی تغییر دهید
و تبدیل به شخصی شوید که دیگر به بهانهها متکی نیست.
در درون بسیاری از شما افکاری مانند «من نمیتوانم» نهادینه شده و توسد بهانههای دیگدر نیدز
کامال تقویت شده است .شما تفکر «من نمیتوانم» را در مغز خود کاشتهاید و دائم به خود میگوییدد:
«تو نمی توانی به جایی برسیک تو فرد با ارزشی نیستیک تو به انددازه کدافی بداهو نیسدتی و »...ایدن
دالیل و هزاران بهانه مانند اینها در درون شما موانعی دائمی بدهوجدود آوردهاندد کده شدما را در برابدر
احساسات بدی مانند ناامیدی و سرخوردگی حفظ میکنند.

ممکن است حتی خودتان هم از نفوذ این پیامها به فکرتان باخبر نباشیدک اما باید بدانید که تأثیر
آنها بسیار زیاد است .قدرت خودتان را برای تغییر دستکم نگیرید .شما میتوانید بر عقاید قبلی خدود
غلبه کنید و با تکرار «من میتوانم» پیروز شوید.
تصمیم مهم
یکی از تصمیمات مهمی که باید در زندگی بگیرید انتخاب دیددگاهتدان نسدبت بده جهدان اسدت.
دوست دارید در چه جهانی زندگی کنید آیا جهانی میخواهید که حمایتکننده و یاریدهندده شدما
باشد یا دوست دارید در جهانی پر از دشمنی به سر ببرید جواب شدما بده ایدن سدتا تعیدینکنندده
کیفیت زندگی شما خواهد بود و تأثیر زیادی در جذبکدردن کمدکهدای جهدان پیرامونتدان خواهدد
داشت .شکایت و توجیه کردن نیز هردو از بهانههای غلد همیشدگی هسدتند .اغلدب وقتدی شدروع بده
شکایت می کنید به نحوی در حا استفاده از بهانهها هستید و مسئولیت چیزی را که شما را ناراحدت
کرده به گردن شخص یا عاملی در خارج از خودتان میاندازید.
برای رهایی از بهانه آوردنک بهترین رو این است که به تواناییهای خود اعتقداد داشدته باشدید.
مطمئن باشید قدرتی در درون شما وجود دارد که در زمان نسدبتا کوتداهی قدادر بده ایجداد تغییدرات
اساسی در شماست .فقد مشکل اینجاست که اغلب انسدانهدا وقتدی سدخن از غلبده برافکدار و رفتدار
نامناسب خودشان به میان میآیدک احساس ضع و ناتوانی میکنند .اما اگر احساس ضدع و نداتوانی
نکنیم میتوانیم طرز فکر و رفتار غلد خود را نیز تغییر دهیم.
ریشه بهانهها
دستیابی به علت و ریشه بهانههایی که همیشه میآوریم تا نتوانیم آنگونه که میخواهیم پیشرفت
کنیم میتواند ما را کمک کند تا افکار نادرست قدیمیمان را کنار بگذاریم.باید توجه داشته باشیم کده
چهعاملی باعث می شود ما در برخورد با مسائل به جای اینکه بهانه بیاوریمک با استفاده از توانداییهدای
خودک اقدامات الزم را به عمل آوریم .بنابراین سعی کنید مسئولیت مشکالت خود را بپذیریدد و عدذر و
بهانه نیاورید .در واقع گذشته شما هرچه باشدک بهانهها فقد از وجود خود شما ناشی شددهاندد .صدر
نظر از سنی که در زمان جایگزینشدن عادات و افکار نادرست داشتید و صر نظر از اینکه محید رشد
و محید خانوادگی شما چگونه بودهک تنها خود شما مسئو تمام آنها بودهاید.
گاهی ما برای انتخاب راه آسانتر ترجیح میدهیم بهانه بیاوریم و راههای جدید را انتخاب نکنیم و
به همان شیوههای قدیمی بپردازیم .اما هد اصلی شما این است که به هد تان برسید و این کار نیز
معموال نیازمند صر وقت و صر انرژی و تال زیاد است؛ بنابراین اگر مدیخواهیدد بده هدد خدود
برسید باید به جای انتخاب راههای آسانتر و پرداختن به امور همیشگیک تال بیشتری به کار ببندید
و راه جدیدی را انتخاب کنید؛ ولو این تصمیم باعث شود شما برای مدتی متحمل سختیهای بیشتری
شوید.اما اگر این بهانهها و توجیهات از طر شما نبودندک شما چگونه زندگی میکردید در این صورت
زندگیک خود را در شکل انرژی باالتری به شما نشان مدیداد و شدما از فکدر تحقدق رویاهایتدان لدذت
میبردید .اگر بهانه نمیآوردید میتوانستید افکار جدیدی را جانشین افکار قدیمی خود کنید و انرژی و

توان بیشتری داشته باشید.در واقع اعما و کارهای شما به طور مستقیم از افکارتان ناشدی مدیشدوند
بدینترتیب اگر نمیتوانستید بهانه بیاوریدک اندیشههای شما بر آنچه ممکن بود متمرکز میشد.
برای رفع بهانههای همیشگی میتوانید به این موارد توجه کنید:
 -1در ذهنتان یک فهرست از افکار و عادات نادرست را که خواهان تغییرشان هستید فدراهم آوریدد و
صادقانه آنها را ارزیابی کنیدک سپس بدون درنظر گرفتن اینکه این تغییر چگونه میتواند عملدی شدودک
آنچه را میخواهید به آن دست یابید مشخص سازید و چیزهایی را هم که مناسب نیستند حذ کنید.
 - 2عادت و بهانه های خودتان را مورد ارزیابی قرار دهید و از خود ستا کنیدد کده ایدن عدادات چده
احساسی به من میدهند و آیا باید همیشه وجود داشته باشند
 -3فرامو نکنیدکه شما حق انتخاب دارید و خودتان میتوانید تصمیم بگیرید که بهتر است با تغییر
رو زندگی خودک قدم در راه موفقیت بگذارید یا سا های سا به همدان شدیوه قددیمی و همدراه بدا
دست و پنجهنرم کردن با مشکالت به زندگی خود ادامه دهید.
بخش خانواده تبیان

