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شما در این جا هستید تا درس هایی را فرابگیرید و 
جهان آموزگار ماست.

وقتی از فراگرفتن درسی بازمی مانیم، وادار می شویم تا آن را دوباره 
بیاموزیم ... و دوباره!

زمانی که آن درس را آموخته باشیم، به سراغ درس بعدی می رویم.

)و این درس ها هرگز به پایان نمی رسند!(



درس 1 / بدهی برای مبتدی ها
درس 2 / بدهی جدی 

درس 3 / فقر 1 و 2
درس 4 / بدهی عظیم 

درس 5 / فقر )پی اچ دی(
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شما در این جا هستید تا درس هایی را فرابگیرید و جهان آموزگار ماست

چرا من نیازمند مصیبت ها هستم؟
درس ها

زیستن و آموختن

شاید در آستانه ی مواجهه با رویدادی قریب الوقوع باشید ...

 وقتی ده ساله بودم، ارزشمندترین دارایی من توپ فوتبال بود ـ با آن غذا می خوردم، با آن می خوابیدم و هر هفته 
جالیش می دادم ... به جای كفش هایم. من همه چیز را درباره ی فوتبال می دانستم ـ اما در مورد چیزهای دیگر، 

به طور مثال این كه نوزادان از كجا می آمدند، گیج و مردد بودم.

 بعدازظهر یک روز، در خیابان مشغول بازی بودم كه توپم را گم كردم. همه جا را گشتم. گمان كردم كسی آن 
را دزدیده است.

 سرانجام زنی را دیدم كه به نظر می رسید توپم را زیر ژاكتش پنهان كرده باشد؛ بنابراین به سرعت به طرفش 
رفتم و از او پرسیدم: »منظور شما از این كه توپ فوتبال من را زیر پیراهن تان پنهان كرده اید چیست؟«



به ندای قلبت گوش کن
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 معلوم شد كه توپ فوتبال من پیش او نیست ... اما بعدازظهر همان روز فهمیدم كه نوزادها از كجا می آیندـ و 
این كه زنی كه نه ماهه آبستن است، چه ظاهری دارد.

كمی بعد، در همان روز توپم را هم پیدا كردم. چیزی كه بیش از همه برایم جالب بود، این بود كه چرا هرگز 
پیش از ده سالگی ام متوجه یک زن باردار نشده بودم ... و چرا ازآن پس به نظرم می رسید كه چنین زنانی احاطه ام 

كرده اند.

خالصه این که
زمانی كه برای كسب اطالعات جدید آماده  باشیم، در زندگی  به نکته هایی می رسیم. تا آن موقع، ممکن است 

در آستانه ی مواجهه با رویدادی قریب الوقوع باشیم، اما متوجه آن نشویم.
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شما در این جا هستید تا درس هایی را فرابگیرید و جهان آموزگار ماست

چرا من نیازمند فاجعه ها هستم؟
 ما فقط زمانی چیزی را می آموزیم كه ضربه ای به پشت سرمان بخورد! چرا؟ چون تغییر نکردن آسان تر است؛ 
بنابراین هم چنان كاری را كه مشغول انجام دادن آن هستیم ادامه می دهیم تا این كه به دیواری آجری برخورد 

كنیم.

برای مثال، سالمتی و تندرستی مان را در نظر بگیرید. چه زمانی ما رژیم غذایی مان را تغییر داده و شروع به 
ورزش می كنیم؟ وقتی كه بدن مان در حال متالشی شدن باشد ـ وقتی كه دكترها بگویند: »اگر روش زندگی تان 

را تغییر ندهید، خودتان را خواهید كشت!« ناگهان باانگیزه می شویم!

 در روابط خودمان با دیگران ـ به طورمعمول چه زمانی شدت عالقه مان را به یک دیگر ابراز می كنیم؟ وقتی كه 
ازدواج مان روبه زوال می رود، وقتی كه خانواده در حال ازهم پاشیده شدن باشد!

در مدرسهـ  باالخره چه زمانی مطالعه ی جدی را آغاز می كنیم؟ وقتی كه در آستانه ی مردودی باشیم. در كسب وكارـ  
چه زمانی ایده های جدید را می آزماییم و تصمیم های سختی می گیریم؟ وقتی كه نتوانیم صورت حساب های مان را 
بپردازیم. سرانجام چه زمانی چیزهایی را در مورد خدمات مشتری می آموزیم؟ وقتی كه مشتری ها از دست  رفته باشند!
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 معمواًل چه زمانی دست به دعا می شویم؟ زمانی كه زندگی مان در حال ازهم پاشیده شدن باشد! »خدای مهربان، 
می دانم از آخرین باری كه به دردسر افتاده بودم تابه حال، با تو سخن نگفته ام ...«

 ما بزرگ ترین درس های مان را زمانی می آموزیم كه دچار رنج و مشقت شویم. چه زمانی مهم ترین تصمیم ها را 
در زندگی خودتان گرفته اید؟ وقتی كه به  زانو افتاده بودیدـ  بعد از مصائب، پس از ناكامی ها، وقتی كه با بی اعتنایی 
و واكنشی منفی مواجه شده اید. در این هنگام است كه به خود می گوییم: »بیزارم از بی پولی، از بدرفتاری دیگران 
و از بی هدفی. خسته ام از این كه فردی عادی هستم. می خواهم كاری بکنم.« ما موفقیت را جشن می گیریم 
ـ اما چیز زیادی نمی آموزیم. شکست دردآور است ـ و این همان زمانی است كه چیزی یاد می گیریم. با مرور 

رویدادهای گذشته، معمواًل درمی یابیم كه »مصائب« نقاط عطف زندگی بوده اند.

 افراد كارآمد به جستجوی مشکالت نمی پردازند، اما زمانی كه به مانعی برمی خورند از خودشان می پرسند: »چرا 
باید آنچه را كه می اندیشم و آنچه را كه انجام می دهم، تغییر دهم؟ چطور می توانم بهتر ازآنچه اآلن هستم، 
باشم؟« بازنده ها همه ی عالمت های هشداردهنده را نادیده می گیرند. وقتی كه بام فرومی ریزد، آن ها می پرسند: 

»چرا همه ی اتفاق ها برای من می افتد؟«
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شما در این جا هستید تا درس هایی را فرابگیرید و جهان آموزگار ماست

 ما دنباله رو عادت هایمان هستیم. كاری را كه مشغول انجامش هستیم ادامه می دهیم تا زمانی كه وادار به تغییر شویم.

 دوست ِمری1، آل2، او را تنها می گذارد و به او پشت 
می كند. ِمری كه گیج و مبهوت مانده، خودش را 
سپس،  می كند.  زندانی  اتاق خوابش  در  هفته  یک 
و  می كند  تلفن  قدیمی اش  دوستان  به  رفته رفته 
دوست های جدیدی را مالقات می كند. به زودی به 
را عوض می كند.  منزل جدیدی می رود و شغلش 
ظرف شش ماه، او خوشحال تر است و بیش از هر 
با  دارد.  اعتماد به نفس  زندگی اش  در  زمان دیگری 
نگاهی به گذشته، او مصیبت از دست دادن آل را 

بهترین رویداد زندگی اش می یابد.

1. Mary

2. Al
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 ِفِرد1 اخراج می شود، او كه قادر نیست شغلی برای خودش دست وپا كند، كسب وكار كوچک خودش را به راه 
او  انجام می دهد كه دوست دارد.  را  او رئیس خودش است و كاری  بار در زندگی اش،  اولین  برای  می اندازد. 
هنوز هم مشکالتی دارد اما زندگی اش معنا و هیجان جدیدی پیدا كرده است ـ و همه ی این ها زاده ی مصیبتی 

ظاهری است.

1. Fred

بنابراین، آیا زندگی رشته ای از مصائب دردناک است؟

ضرورتًا نه. عالَم همواره با عالمت های مالیمی به ما تلنگر می زند. وقتی كه این عالئم را نادیده می گیریم، زمانه 
ُپتکی را بر سرمان فرود می آورد.

 رشد و تعالی زمانی دردناك ترین چیز است كه ما در مقابل آن مقاومت  كنیم.
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شما در این جا هستید تا درس هایی را فرابگیرید و جهان آموزگار ماست

درس ها

بعضی چیزها باالتر از  درك و فهم ماست ... وقتی كودكی با بیماری ایدز زاده می شود، وقتی كه مادر جوانی در 
سرقتی مسلحانه به ضرب گلوله كشته می شود، وقتی كه سیلی، روستایی را با خاك یکسان می كند، ما با این 
پرسش مواجه می شویم: »چرا؟« به نظر می رسد كه برای چنین پرسش هایی، پاسخی نیست؛ اما در سطحی 

متفاوت ـ »در سطح زندگی روزمره« ـ می توان سرنخ هایی یافت.

 به نظر نمی رسد كه رویدادهای خاص برای افراد معّینی روی بدهد. جیم هرگز اخراج نمی شود، لوئیز هرگز به 
دادگاه نمی رود و فرانک از بیمارستان كارت پستال نمی فرستد.

 آیا هرگز متوجه شده اید كه چیزهای خاصی برای افراد معینی اتفاق می افتند؟ لوئیز1 تقریبًا هر شش ماه یک بار 
اخراج می شود، به نظر می رسد كه فرانک2 هرسال تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد، جیم3 در ایام تعطیالت 

دچار مسمومیت غذایی می شود.

1. Louise

2. Frank

3. Jim
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 افراد خاص درس های خاصی را فرامی گیرند. ممکن است ما به همه ی این  چیزها به یکی از سه روش زیر 
واكنش نشان دهیم: 

• »زندگی من رشته ای از درس هایی است که باید بیاموزم، درس هایی که با نظم کاملی روی 	
می دهند.« )سالم ترین رویکرد، تضمین كننده ی حداكثر آسودگی خاطر است.(

• »زندگی نوعی بخت آزمایی است، اما من از هر رویدادی حداکثر بهره را می برم.« )بهترین 	
گزینه ی دوم ـ كیفیت متوسطی از زندگی را ارائه می كند.(

• »چرا همیشه بدترین چیزها برای من اتفاق می افتد؟« )تضمین كننده ی حداكثر شوربختی و 	
ناامیدی.(

به طور مستمر درس هایی به ما عرضه می شود. تا زمانی كه درس ها را فرانگیریم، مجبوریم دوباره در معرض 
همان درس ها قرار بگیریم ... و دوباره ... و دوباره.
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شما در این جا هستید تا درس هایی را فرابگیرید و جهان آموزگار ماست

خواه آن را طرحی الهی و آسمانی بنامید، خواه آن را برمال شدن طبیعی رویدادها بنامید، این همان چیزی است 
كه روی می دهد. چه دوستدار آن باشید و چه به آن نفرت بورزید، روی خواهد داد. خواه مسئولیت پذیر باشید 
خواه ادعا كنید كه شما یک قربانی هستید، چه با آن بجنگید چه نادیده اش بگیرید، این طرح روی خواهد داد. 
این چیزی است كه در تمام زندگی شما روی داده است. هر بار كه همسایه تان با شما بدرفتاری كرد، هر بار كه 

فروشنده ای شما را فریب داد یا هر بار كه دلبری ترك تان كرد، درسی بود كه باید آن را فرامی گرفتید.

 اگر هفت روز هفته را بدبخت باشیم، احتمال دارد كه درسی را نیاموخته باشیم. وقتی كه مدام شغل های مان، 
دوستداران مان، پول مان ... را از دست می دهیم، عالمت آن است كه غفلت ورزیده ایم. همان طور كه بانویی 

اظهار داشت: »من مدام دچار همان مشکالت قدیمی هستم، درحالی كه شلوار متفاوتی به پا دارم!«

 بدترین چیزی كه ممکن است بگوییم: »منصفانه نیست!«



به ندای قلبت گوش کن

16

خالصه این که
بالقوه   ما برای تنبیه شدن به این دنیا نیامده ایم. ما به این دنیا آمده ایم تا تربیت شویم. هر رویدادی، توان 
برای تغییر دادن ما را دارد و مصائب بیش ترین توان بالقوه را برای تغییر تفکر ما دارا هستند. چنان عمل کنید 
که گویی هر رویدادی دارای هدفی است، تازندگی تان هدفمند شود. درك كنید كه چرا شما نیازمند 

تجربه ای بودید، آن تجربه را از آِن خودسازید و دیگربار به آن نیاز نخواهید داشت.

می توانستم هر کاری به جز آن کار انجام دهم!
به طورمعمول، می خواهیم مهم ترین درس هایمان را به تأخیر بیندازیم. ممکن است قدری به رابطه ی متزلزل مان 
با مادر خود بیندیشیم و بگوییم: »با آن همه حرف های زننده ای كه او گفته است، انجام هر كاری برای من 
ممکن است، به جز این كه عاشقش باشم.« درست است! احتمااًل ممکن بود بتوانید كمابیش هر كاری را به جز 
عشق ورزیدن به او انجام دهید. به همین دلیل، این درسی برای شماست. مفهوم رشد، یافتن راهی تازه یا انجام 

كشفی تازه است!

شوهر سابق من، موی دماغ است!
طالق دادن كسی یا طالق گرفتن از كسی، به معنای پایان روابط با او نیست. اگر ازدواج پایان یابد، اما ما به 
سرزنش طرف مقابل به خاطر بدبختی و مبلغ وام مسکن خودمان ادامه دهیم، هنوز هم گرفتار عشق اوییم! این 

ارتباط حفظ می شود زیرا هنوز چیزهای بیشتری هست كه باید بیاموزیم.
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شما می گویید: »اما او آدم بی شعوری است! می توانم هر كاری را به جز بخشیدن او انجام دهم!« بخشیدن او 
احتمااًل سخت ترین كار برای شما است ـ و احتمااًل این چیزی است كه نقطه ی قوت شما نیست ــ پس شما 
فرصتی می  یابید تا بخشیدن را تمرین كنید. می توانید كالس درس زندگی را به تأخیر بیندازید، اما اگر خواهان 
بهبود زندگی خود )و سالمت( خودتان هستید، سرانجام مجبور به شركت در این كالس خواهید شد. مادامی كه 
برای مان محقق خواهد ساخت.  را  نتیجه  پنداری همین  را خراب می كند، چنین  می پنداریم كسی زندگی ما 
ممکن است به نظر برسد كه چنین شخصی مانعی بر سر راه خوشبختی ماست؛ اما در واقع خود ما هستیم كه 

نوع نگرش خود نسبت به افراد را برمی گزینیم.

رئیس من آدم پستی است. این تقصیر من نیست ـ اوست که باید دست از دنائت و پستی بردارد! 
)پس درس من چیست؟(

 تا زمانی كه معتقد باشید رئیس شما آدمی پست و روانی است، او یک آدم پست خواهد بود و اشکالی ندارد 
بر  وقتی كه  مثال،  به طور  ـ  كنید  تغییر  می گیرید  تصمیم  كه شما  زمانی  است.  فردی  چنین  او  كنید  فکر  كه 
خصلت های خوبش متمركز شوید، از قضاوت در مورد او دست بکشید، حتی قدری با او همدلی كنید ـ مشکل 

از میان خواهد رفت.
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 می پرسید چه گونه؟ هزار احتمال و امکان وجود دارد ... الف( ممکن است او نسبت به تغییر نگرش شما واكنش 
شود،  منتقل  دیگری  دپارتمان  به  است  ممکن  ب(  یابد،  دست  مقدماتی  تحولی  به  رفته رفته  و  دهد  نشان 
پ( ممکن است شما شغل دیگری بیابید، ت( ممکن است او شغل دیگری پیدا كند، ممکن است شما به او 
عالقه مند شوید. )به راستی!( مگر نه این است كه گاهی با كسانی دوست می شویم كه در ابتدا قادر نبودیم آن ها 

را تحمل كنیم؟

وقتی شما تغییر می كنید، موقعیت شما نیز تغییر می كند. این، قانون است. الزم نیست از چگونگی وقوع آن 
سر دربیاورید. دگرگونی شما وضعیت تان را تغییر می دهد؛ اما تغییر شما باید واقعی باشد. می گویید: »من ِفِرد 
را تحمل خواهم كرد اما هنوز هم می دانم كه او آدمی عوضی است!« اما این، دگرگونِی عمده ای از جانب شما 

نیست!

 چه قدر طول خواهد کشید؟ پاسخ: هر چه قدر كه طول بکشد شما تغییر كنید.
اما این احتمال هست كه   چرا اصاًل همین اآلن این شغل را کنار نگذارم؟ می توانید این كار را بکنید؛ 
ناگهان خودتان را مشغول كار كردن برای آدم عوضی دیگر بیابید ـ همه ی این ها بخشی از برنامه ی آموزشی 

عالَم بزرگ است!
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شاید اگر به شهر دیگری بروم، بتوانم شروع تازه ای داشته باشم
 اشتباه است! به طورمعمول، بهترین جا برای شروعی جدید همان  جایی است كه هستید! ِفِرد را در نظر بگیرید 
كه به نیمی از افراد محله بدهکار است. ِفِرد به خودش می گوید: »شاید باید از این جا بروم!« اما وقتی كه از آن جا 
ـ  و این ها هستند كه زندگی اش را شکل می دهند. ِفِرد  می رود، افکار و الگوهای عادتی اش را با خودش می برد 
از شهری به شهری می رود اما خودش را در همان موقعیت ها می یابد و با گروهی دیگر از طلبکاران خشمگین 

روبه رو می شود.

 اگر آدم ولخرجی هستید و به آرژانتین مهاجرت كنید، كماكان آدم ولخرجی خواهید بود. بهترین توصیه به ِفِرد 
این است: »پیش از تغییر آدرس خودت، به تغییر نوع تفکرت بیندیش!«
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همه جای دنیا، درس ها در تعقیب ما هستند
 در خانواده ی جیل1، پول واژه ای كثیف بود. والدین او كمبود پولی خاصی نداشتند، اما او شرم داشت كه از آن ها 
پول بخواهد، آن ها نمی خواستند پول را با دیگران سهیم شوند و همه ی افراد خانواده در مورد پول جروبحث 
می كردند. او خانه را ترك كرد و برای ادامه ی زندگی به بارسلون2 رفت ... و با مردی ازدواج  كرده است كه پول 
زیادی درمی آورد اما چیزی از آن را به او نمی دهد! وقتی پای تان را از هواپیما بیرون بگذارید، درس های تان در 

آن جا منتظر شما هستند تا به شما سالم كنند!

اگر فقط می شد به تبت3 بروم، شاید می توانستم معنای زندگی را دریابم
 بعضی از ما ایده های بزرگی درباره ی سفر به سرزمین های دوردست برای یافتن مفهوم زندگی داریم ... جیم4 
سفر دور و درازی را به هیمالیا5 آغاز می كند. روزی از روزها، او در گوشه ای از خیابانی خاك  آلود نشسته و از 
اسهال در رنج است و سودای حمامی گرم را در سر دارد كه ناگهان درخشش خیره كننده ای ذهنش را روشن 

می سازد: »شاید بتوانم در ریتز كارلتون6 ‘روشنگری’ كنم!«

رفتن به تبت برای یافتن معنای زندگی، خیال انگیز و رؤیایی به نظر می رسد، اما روشنگری در تبت برای اهالی 
تبت است! برای بیشتر افراد احتمااًل زندگی در حومه ی شهرها معنا می شود.

1. Jill

2. Barcelona

3. Tibet

4. Jim

5. the Himalayas

6. Ritz Carlton
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درس هایی که از آن ها می ترسیم
 تنها راه غلبه بر ترس، مواجه  شدن با آن است. از آن جاكه ما همواره تجربه ی یادگیری مورد نیازمان را جذب 

می كنیم، اغلب جاذب تجربه هایی هستیم كه از آن ها وحشت داریم.

 بنابراین، اگر شما ترس احمقانه ای از بدهکار بودن دارید، احتمال می رود كه همه چیز را درباره ی آن جذب كنید. 
اگر از تنهایی می هراسید، آن را جذب خواهید كرد. اگر از شرمساری وحشت دارید، بی آبرو خواهید شد. این، راه 

و روش زندگی برای تشویق ما به رشد و تعالی است.
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خالصه این که
را جذب  متفاوتی  تغییر می كنیم، شرایط  وقتی  خالق شرایط.  و  جاذب  ما  افکار  است.  علت  فردی، یک  هر   
می كنیم. تا زمانی كه درسی را در مورد بدهی می آموزیم، یا الف( در همان درس درجا می زنیم یا ب( مدام همان 

درس را در بسته های متفاوتی دریافت می كنیم.
 زندگی این گونه سپری می شود. دانه های ریگ به ما برخورد می كنندـ  به عنوان نوعی هشدار. چنان چه ریگ ها 
را نادیده بگیریم، آجری به ما برخورد خواهد كرد. اگر آجر را نادیده بگیریم، گرداله ای )سنگ  آب سوده ای( 
محومان خواهد كرد. اگر صادق باشیم، می توانیم درك كنیم كه عالئم هشداردهنده را نادیده گرفته ایم. در این 

صورت، شجاعت گفتن این را خواهیم داشت كه: »چرا من؟«

زیستن و آموختن
تنها با خطر كردن می توانیم گنج های زندگی را كشف كنیم. گنج شما جایی است كه در آن جا لنگان لنگان راه می روید.

همان غاری كه از وارد شدن به آن وحشت دارید، منبع آن  چیزی است كه در جستجوی آن هستید.
جوزف کمبل1

1. Joseph Campbell
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همیشه الزم نیست كه زندگی دردناك باشد ـ اما درد و رنج هنوز هم دلیل اصلی تغییر كردن ماست. تا زمانی 
كه دچار درد و رنج باشیم، می توانیم تظاهر كنیم. ناخودآگاه مان می گوید: »حالم بسیار خوب است.« وقتی كه 
وضعیت بسیار دردناك شود، مثاًل وقتی كه به اندازه ی كافی تنها شویم، یا به اندازه ی كافی وحشت زده باشیم، 

آسیب پذیر خواهیم بود. ناخودآگاه ما دیگر جوابی ندارد. درد وادارمان می كند كه جدی شویم.

و  می اندازیم  جیم  به  نگاهی  كنیم!  فلسفه بافی  دیگران  رنج  و  درد  درباره ی  كه  است  آن  راحت تر  همیشه   
می گوییم: »مفلس شدن تجربه ی آموزنده ی بزرگی برای او بود.« با نگاهی به ِمری، می گوییم: »طالق به او 

كمک كرد تا روی پاهای خودش بایستد.« همه ما اتفاق نظر داریم كه: »چالش ها ما را نیرومندتر می كنند.«

 اما وقتی كه صحبت از چالش های خودمان می شود، اشتیاق زیادی نشان نمی دهیم. می گوییم: »خدایا، چرا این؟ 
چالش آسانی را پیش پای من بگذار!« متأسفانه، چالش های واقعی سهل و بی دردسر نیستند.
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کاش می شد چند فرد شایسته در زندگی ام حضورداشته باشند ...
 ممکن است با نگاهی به زندگی خودمان چنین بگوییم: »اگر مجبور نبودم با شوهر تنبل و این بچه های سركش 
سروكار داشته باشم، می توانستم بیشتر به رشد شخصی خودم بپردازم ...« اشتباه است! همین افراد، عامل رشد 

شخصی شما هستند.
»ناسپاس«،  فرزندان  می كنند،  خروپف  كه  شوهرهایی  هستند.  ما  آموزگاران  زندگی،  در  ما  پیرامون  افراد 
طوالنی  مدتی  برای  تنها   ... می كنند  پارك  ما  اتومبیل  ورودی  راه  جلوی  را  اتومبیل شان  كه  همسایه هایی 

می توانیم به خودمان بگوییم: »اگر این آدم ها در كارهایشان نظم و ترتیب داشتند، من خوشحال تر بودم!«

اگر همسرتان شما را خشمگین می كند، در این صورت، برنامه ای شما این است كه باخشم خود به طور كارآمدی 
كنار بیایید؛ و شما برای انجام این كار، مناسب ترین فرد را در خانه ی خود دارید. یک یار تمرینی! عجب بخت 

و اقبالی!
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 ممکن است بگویید: »او را طالق خواهم داد! با این كار، مشکل حل خواهد شد!« اما طالق مشکل را فقط تا 
زمانی حل خواهد كرد كه با فرد دیگری ازدواج كنید كه درست به همان اندازه خشم تان را برمی انگیزد.

خالصه این که
 هر كسی كه قدم به زندگی شما می گذارد، یک آموزگار است. حتی اگر آن شخص شما را تا حد جنون خشمگین 
سازد، زیرا او به شما نشان می دهد كه آستانه های رفتاری تان كجا قرار دارند. البته فقط به این دلیل  كه افراد 

معلمان شما هستند، مجبور نیستید آن ها را دوست داشته باشید.

گام به گام
زندگی كمی شبیه به نردبان است. برای باال رفتن، باید پله ای را كه روی آن هستیم محکم كنیم ـ خواه این 
پله، كار باشد، خواه روابط، خواه پول، یا هر چیز دیگری. زمانی كه پله ی موردنظر محکم شد، پا روی پله بعدی 

می گذاریم، افراد پله های زندگی خود را به روش های متفاوتی كنترل می كنند:
 »من از این پله نفرت دارم ـ می خواهم روی پله ی دیگری باشم.« این همان زمانی است كه گرفتار می شویم.

 »من نردبان شخص دیگری را می خواهم.« این، حسادت نامیده می شود.
 »این نردبان مرا به جهنم می برد ـ جهش می كنم.« نام این، خودكشی است.
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 هر زمان كه گرفتار می شویم، ممکن است از خودمان بپرسیم: »كدام پله را محکم نکرده بودم؟«

چه وقت زندگی ساده تر می شود؟
در  زندگی  برای  كه  زمانی  بیاموزید.  را  زندگی  بهتر  اداره ی  چگونگی  می توانید  اما  نمی شود!  ساده تر  زندگی 
سیاره ی زمین ثبت نام می كنید، باید در كل »كالس زندگی« شركت كنید، یعنی تا زمانی كه نفس می كشید این 
مدرسه دایر خواهد بود. مدام در این اندیشه ایم كه پس از طی دوره ی پیش دبستانی، مدرسه ی ابتدایی، دوره ی 
بلوغ ... زمانی كه سركار می رویم، زندگی آسان تر خواهد شد. چنین نیست. هرگز كسی به ما هشدار نداد! تعجبی 

ندارد كه ناامید و سرگشته می شویم.
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 از فاصله ی دور، به افراد دیگری نگاه می كنیم كه به نظر می رسد زندگی آسوده و مرفهی دارند، اما آن ها هم 
با مشکالت خودشان دست وپنجه نرم می كنند ... در ظاهر، بیل1 سرگرم سفرهای تفریحی است. او با مستمری 
سالمت بازنشسته می شود ـ اقساط خانه اش به پایان می رسد، اتومبیل قشنگی زیر پایش است، در رستوران های 
اما چیزی كه  بازی گلف می پردازد؛  به  از كشور می رود، گاهی  به خارج  تعطیالت  برای  عالی غذا می خورد، 
نمی دانیم این است كه او از شركت بیمه اش شکایت كرده است، سقف خانه اش چکه می كند، پسرش معتاد به 
كوكایین است و تا فردا همین موقع، دزدی با ورود به منزلش دستگاه ضبط ویدیویی اش را به سرقت خواهد برد.

 همه ی ما مدام با چالش هایی روبه رو هستیم.

1.. Bill
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دلیل دیگری که زندگی ساده تر نمی شود
 وقتی كارها بسیار ساده می شود، به دنبال مشکالت دیگری می رویم. به خودمان می گوییم: »می توانم این كار 
را با چشمان بسته انجام دهم! من نیازمند چالشی هستم.« وقتی زندگی بسیار ساده می شود، تشکیل خانواده 
می دهیم! وقتی اقساط خانه تمام می شود، خانه ی بزرگ تری می خریم! فقط این دنیا نیست كه زندگی ما را 

پیچیده تر می كند، خودمان هم این كار را می كنیم.

پس چطور ممکن است دچار جنون نشوم؟
 این گونه می توانید از عهده ی این كار برآیید:

• هرگز به خودتان نگویید: »نمی توانم آسوده باشم و از زندگی ام لذت ببرم تا زمانی كه ...« زمانی كه 	
در نیمه راه انجام كارها هستید، آسوده باشید و خوش بگذرانید.

• مدام از خودتان بپرسید: »از این كار، چه چیزی می  آموزم؟«	
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یاد دادن درسی به دیگران
دوستی  نزد  به  را  كتاب  شده اید؟  هیجان زده  بسیار  كرده اید،  مطالعه  به تازگی  كه  كتابی  درباره ی  تابه حال  آیا 
می برید و می گویید: »این را بخوان، فوق العاده است!« سپس نفس خود را حبس می كنید و منتظر تماس تلفنی 

مشتاقانه ی دوست تان می مانید؛ اما او هرگز با شما تماس نمی گیرد!

به  را  خود  زندگی  نمی توانیم  هرگز 
به صورت جعبه های كوچک تمیزی مرتب 
نوعی  به شکل  را  خوشبختی  مردم  كنیم. 
گویی  ـ  می بینند  دوردست ها  در  سراب 
پیش می روند و  بیابانی سینه خیز  در  آن ها 
عالمتی پیش روی آن هاست كه می گوید: 
»اگر  می گویند:  آن ها  و  »خوشبختی« 
فقط بتوانم خودم را به آن جا برسانم، شاد 
خواهم بود.« آن ها منطقًا چنین دریافته اند 
زیرا  باشیم  نمی توانیم شاد  اكنون  كه: »ما 
مشغول تغییر مدل حمام هستیم ...« و ماه 
بعد، بچه ها مبتالبه آنفلوانزا می شوند، گربه 
تب می كند، خانواده ی همسرتان می آیند تا 
می گویند:  آن ها  و  باشند  شما  پیش  مدتی 

»حدود آوریل بعدی ...«
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شش ماه بعد، درباره ی كتاب تان از دوست خود سؤال می كنید و متوجه می شوید كه الف( او اصاًل كتاب شما 
را نخوانده است و ب( او كتاب تان را گم كرده است. درس اینجا ـ كه عالوه بر كتاب ها در مورد »نصیحت 
ـ  این فقط به این دلیل است كه شما آمادگی كسب اطالعات را دارید به این معنا  دوستانه« نیز به كار می رود 

نیست كه هر كس دیگری هم آمادگی دارد.

خالصه این که
اگر افراد از شما چیزی نمی پرسند، معمواًل خواهان دریافت اطالعات نیستند!

خوب، قرار است چه چیزی از این موضوع بیاموزم؟
 قدری در مورد زندگی خود از ابتدا تا این مرحله تأمل كنید و شاید دلیلی برای این كه چرا چنین مسیری را تا به 
حال طی كرده اید، بیابید. در مسیر زندگی گذشته ی خودتان، نقطه چین افرادی را خواهد دید ـ آموزگاران، دلبران 
و حتی بیگانه ای سوار بر هواپیما ـ كه به شما جهت دادند. كتابی را به خاطرخواهید آورد كه در یک خنزرپنزر 
فروشی یافتید و آن كتاب تفکر شما را شکل داد. »سوانح« را به یاد خواهید آورد ـ درد و رنج ها، بیماری ها، 
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شکست ها و بحران های مالی كه شما را نیرومندتر كردند یا به شما درس شفقت و مهربانی دادند. »معایبی« 
را خواهید دید كه با نگاهی به گذشته، به احتمال قوی تر بخشی از طرحی بزرگ تر بودند. ممکن است دچار این 
احساس شوید كه در حال آموختن رشته ای از دروس، با ترتیبی دقیق و درست، بوده اید. شاید احساس كنید كه 

همیشه یک  چیز به چیز دیگری منجر شده است.

 در آغاز، دیدن دورنمای مصیبت ها دشوار است. مدتی به واماندگی و استیصال سپری می شود و در همین حال 
به خود می گوییم: »این دیگر بخشی از متن تأییدشده نیستـ  خدایا مرا ببخش، تو دچار اشتباه بزرگی شده ای!« 

شش ماه طول می كشد تا دریابیم كه چه گونه اخراج شدن از كار در واقع بخشی از یک طرح بوده است!

عالَم، آموزگاری شکیبا و باپشتکار است. مراقب پیام ها و عالمت ها باشید و زندگی كمابیش به نرمی و سهولت 
پیش می رود؛ اما اگر پای سکان كشتی زندگی به خواب بروید... »بنگ!« ـ تجربه ی یادگیری مهمی را جذب 

خواهید كرد ـ  ورشکستگی، طالق، حمله ی قلبی.

 ممکن است ِفرد چنین استدالل كند كه: »هیچ مسیری برای زندگی وجود ندارد. هر كسی باید زمانی در جایی 
برنامه ی  آموزشی آشکاركننده ی  را گسترش می دهد، ممکن است متوجه  او آگاهی اش  باشد.« هم چنان كه 

خودش بشود.
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خوب، درس های بعدی من 
کجا هستند؟

 آن ها معمواًل درست جلوی 
چشمان ما هستند ـ و ما اغلب 
به طور دقیق می دانیم آن ها چه 
چیزی هستند و امیدواریم كه از ما 
دور شوند!


