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    موج هاي مثبت و منفي خبرها
اما چرا خبرهايي از اين دست، حال ما را خوب مي كند؟ 
به مثال ابتداي گزارش برگرديم، آنجا كه سنگريزه اي به 
آب مي افتد و موج ها يكي پس از ديگري ساخته و آرام آرام 
شعاع موج ها بيشتر مي ش��ود. در اينجا هم دقيقاً چنين 
اتفاقي روي مي دهد. وقتي رس��انه ها س��راغ خبري چه 
خوشايند و چه ناخوش��ايند مي روند در واقع شعاع موج 
تأثير اجتماعي چه مثبت و چه منفي بيشتر مي شود. در 
اينجا هم ما با خود مي گوييم كه اين روزها واژه اي به نام 
فرهنگ سازي زياد اين گوشه و آن گوشه شنيده مي شود 
اما كمتر اقدام و عمل صورت مي گيرد. زياد اين سو و آن 
سو نام اقتصاد مقاومتي شنيده مي شود و حتي همايش ها 
و سمينارهايي به اين نام برگزار مي شود اما اتفاقاً خروجي 
اين همايش ها عموماً در تقابل با اقتصاد مقاومتي است. 
مثل اين مي ماند كه هر روز آدم ها از صبح كه بلند مي شوند 
با هم مثل خوانندگان يك گ��روه كر، تكرار كنند اقتصاد 
مقاومتي، آيا آن اقتصادي كه ما به دنبالش هستيم محقق 
خواهد شد؟ اين همان ش��عاع موج هاي منفي خبرهاي 
اجتماعي است كه ذهن و روان ما را متأثر مي كند و انرژي 
ما را مي گيرد اما از آن س��و وقتي مي بيني كساني در اين 
جامعه خيرخواهانه و خودج��وش و غير دولتي به دنبال 
حمايت از توليد مي روند و ايده شان را در جهت حفظ منافع 
مشترك عملي مي كنند انرژي مثبتي را با تمام وجود در 

خود باز مي يابي. 
    نگاه متفاوت يك جامعه شناس

 به خبرهاي منفي
دكتر حبيب آقابخشي، جامعه شناس و عضو هيئت علمي 
دانشگاه نگاه متفاوتي به تأثيرات خبرهايي با انرژي منفي 
در جامعه دارد. او در اين ب��اره مي گويد: نگاه كنيد من به 
عنوان يك ش��هروند جامعه اين حق را دارم كه خبرها را 
بشنوم و متوجه باشم كه در اطراف من چه مي گذرد. در 
واقع شنيدن اين خبرها در چينش زندگي من تأثير دارد. 
درست است كه مثاًل ش��نيدن خبرهاي منفي مي تواند 
پيامدهايي براي شهروندان داشته باش��د و حتي از يك 
منظر التهاب آفرين باشد اما از آن طرف نوعي خودمراقبتي 
را ايجاد مي كند كه خود همي��ن خودمراقبتي مي تواند 
پايه اي براي جامعه شاد باشد. فرض كنيد كه شما امروز اين 
خبر را مي شنويد كه اگر در مترو يا اتوبوس كسي دستش 
زخم باشد، خون اين زخم در تماس با دستگيره ها ممكن 
است شما را هم آلوده كند، شنيدن اين خبر باعث مي شود 

شاخك هاي مراقبتي شما تكان بخورد و بيشتر از خودتان 
مراقب باش��يد. مثاًل پليس به شهروندان هشدار مي دهد 
مراقب شگردهاي جديد كالهبرداري باشند. درست است 
كه شنيدن اين خبرها پيامدهايي دارد اما آن سوي قضيه 
را هم ببينيد كه اين خبرها باعث هش��ياري شما در برابر 
چالش هاي اجتماعي و افزاي��ش خودمراقبتي به عنوان 
پايه هاي مهم شاد زيستن مي شود چون جلوي بسياري از 
حاشيه هاي بعدي را مي گيرد. من مي پذيرم كه خبرهاي 
رسانه ها تبعات منفي هم دارد اما از آن طرف مي گويم اين 
دنياي ماست و بهتر اس��ت كه تصوير واقعي از  آن داشته 
باشيم و نمي توان با پوشاندن خبر جلوي آگاهي را گرفت 

به ويژه در زمانه اي كه ما زندگي مي كنيم. 
    چرا نبايد از قطارهايي كه به مقصد مي رس�ند 

نوشت؟
از دكتر آقابخشي مي پرسم يكي از اشكاالت رسانه ها اين 
اس��ت كه مي گويند ما رس��الت و وظيفه اي درباره توليد 
خبرهاي خوب نداريم، ما رسالتي درباره قطارهايي كه به 
مقصد رسيده اند نداريم و خبر براي ما وقتي موضوعيت 
پيدا مي كند كه قطاري به مقصد نرس��يده باش��د. با اين 
تعريف ما مجوزي مي دهيم كه فقط از سويه هاي تاريك 
وجود انسان و جامعه خبر بگيريم، در حالي كه سويه هاي 
روشن وجود انس��ان و جامعه هم مي تواند موضوع خبر 
باشد. اين جامعه شناس مي گويد: ديدگاهتان را قبول دارم 
و مي پذيرم كه اين اتفاق افتاده است بنابراين افكار عمومي 
هم با اين ذائق��ه پيش مي روند و اتفاق��ات و رخدادهايي 
با انرژي مثب��ت را باور نمي كنند و به دي��ده ترديد به آن 
نگاه مي كنند. من مثالي از كالس درسي خودم مي زنم. 
امروز در كالس درس به مناس��بت بحثي دانش��جويانم 
مي گفتند استاد! امروز پزشكان كش��ور همه كاسبكار و 
بساز و بفروش و چه و چه ش��ده اند. من به آنها مي گفتم 
اگر اين طور است و همه پزشكان ما بساز و بفروش و دالل 
و كاسبكار شده اند، پس چه كساني اين همه آالم بيماران 
را در كش��ور برطرف مي كنند و تسكين مي دهند؟ خب 
اين قضاوت منصفانه نيس��ت اما چون در خبر ما صرفاً از 
پزشكان متخلف مي شنويم با تعميم آنها به ساير پزشكان 
نتيجه گيري هاي سويه دار و يكطرفه مي گيريم. موالنا تعبير 
زيبايي در اين باره دارد: »تو دل خود را چو دل پنداشتي / 
جست و جوي اهل دل بگذاشتي.« ما گاهي واقعاً دچار اين 
بحران مي شويم كه تصور مي كنيم نظر ما نظر آخر است و 
چشممان به سويه هاي باالتر نمي رود و همين اتفاقاً عاملي 

در جهت تقويت مالل اجتماعي اس��ت چون بسياري از 
توهم ها از همين جا زاده مي شود. 

     انرژي مثبت اجتماعي، تس�هيل كننده روابط 
اجتماعي

زهرا افكاري، روانشناس و عضو بنياد ملي نخبگان مي گويد: 
در دنياي واقعي كه من و ش��ما در آن زندگي مي كنيم با 
توجه به عوارضي كه زندگي صنعتي در بلعيدن احساسات، 
هيجان ها و س��المت رواني ما دارد توجه به ش��ادماني و 
خوش بين بودن باعث معنا دادن به زندگي ما مي شود تا 
ما قدر زندگي كنوني خودمان را بيشتر و بهتر بدانيم، چون 
روان پاك و قدرت كلمات همچون شاه كليدي مي تواند 
دريچه هاي مثبت انديشي را به روي انسان باز نمايد، از اين 
زاويه انرژي مثبت و نگاه مثبت انديشانه به زندگي يكي از 
مؤلفه هاي تسهيل كننده روابط اجتماعي است. رويكرد 
مثبت نگر در روانشناسي مثبت در سال هاي اخير اهميت 
زيادي پيدا كرده است و بر اساس آن زندگي مطلوب فقط 
نداش��تن بيماري رواني يا فيزيكي تلقي نمي شود و شاد 
بودن به معني اين نيس��ت كه افراد هيچ گونه استرس يا 
بيماري ای در زندگي نداش��ته باشند، بلكه به معناي اين 
است كه افراد قابليت بالقوه خودشان و شرايط زندگي شان 
را بشناسند و بتوانند در جهت رشد و بهبود شرايط فعلي از 

آن ظرفيت ها استفاده كنند. 
نكته اي كه حائز اهميت است اينكه ما چالش هاي اجتماعي 
را همانگونه كه هستند، بپذيريم و س��عي در انكار يا دور 
زدن آنها نداشته باش��يم. واقعيت اين است كه همه ما در 
تالطم هاي اين دري��اي طوفاني - جامعه - ق��رار داريم و 
آرامش مطلق براي هيچ كس وجود ن��دارد اما چيزي كه 
زندگي افراد را از يكديگر متماي��ز مي كند، نحوه برخورد 
و نگرش افراد در مواقعي اس��ت كه با مشكل يا مسئله اي 
روبه رو مي شوند، همين امر سبب مي شود ما در برخوردهاي 

اجتماعي مان فردي را موفق يا ناموفق بناميم. 
    پذيرش و تاب آوري، كليدي ترين پايه در انرژي 

اجتماعي
اين روانشناس در پاس��خ به اين س��ؤال كه اگر به دنبال 
جامعه اي با انرژي اجتماع��ي باال و توليدكننده خبرهاي 
خوب مي گرديم به چه ملزوماتي بايد تكيه كنيم به س��ه 
مؤلفه مهم در اين زمينه اشاره مي كند: اول از همه عنصر 
»پذيرش« مهم ترين و كليدي ترين پاي��ه در اين زمينه 
است. افرادي كه مي توانند زندگي خود را بپذيرند و فراز و 
نشيب ها را به عنوان واقعيتي در درون و بيرون خود هضم 

كنند، انرژي دروني و بيروني بااليي براي خود و ديگران 
خواهند داش��ت، در حالي كه ما اغلب مشاهده مي كنيم 
زماني كه افراد با مشكلي مواجه مي شوند با فرافكني، زمين 
و زمان را مقصر به وجود آمدن مشكل خود مي دانند و تنها 
درصد محدودي از افراد هستند كه تاب آوري بااليي دارند 
و سعي در پذيرش واقعيت و بهبود وضعيت فعلي دارند. اگر 
مروري به زندگينامه افراد موفق در جهان داشته باشيم يا 
حتي نگاهي ريزبينانه به زندگ��ي افرادي كه براي ما الگو 
هستند بيندازيم متوجه مي شويم تفاوت بزرگي كه زندگي 
آنان با ديگران داشته در نحوه برخورد، رويت، بررسي و حل 
مسائل شان است، اينكه به راحتي تسليم شرايط نمي شوند 
و توجه به معناي زندگي از پس تالطم هاي گذرا براي آنها 

در درجه اول اهميت قرار دارد. 
    جامعه شاد و قدرت فاصله گرفتن از افكار منفي 
اما دومين مؤلفه از نگاه زهرا افكاري، يكي نشدن با افكار 
سمي و منفي است.  در واقع اگر مي خواهيم در جامعه اي 
با انرژي باالي اجتماعي زندگي كنيم، آدم هاي اين جامعه 
بايد ياد بگيرند با افكار منفي خود يكي نشوند و خود را با 

انديشه هاي مسموم يكي فرض نكنند. 
افكاري در اين باره مي گويد: در بسياري از موارد زماني كه 
افراد با شرايطي غير از شرايط عادي زندگي روبه رو مي شوند 
اولين و مهلك ترين كاري كه مي كنند اين است كه خيلي 
سريع دريچه ذهنش��ان را به روي افكار سمي و منفي باز 
كنند و همين امر سبب از دست دادن انعطاف پذيري آنان 
در نحوه برخورد صحيح با مشكالت مي شود. براي مثال 
فردي را مي بينيد كه به خاطر شرايط اقتصادي نمي تواند 
از عهده هزينه هاي زندگي اش برآيد و وقتي شما از او سؤال 
مي كنيد كه چرا تالش نمي كن��ي؟ يا تالش خود را جاي 
ديگري نمي ب��ري؟ يا به فكر گزينه هاي ديگر نيس��تي؟ 
در جواب با يك نوع سوء برداش��ت از تقديرگرايي به شما 
مي گويد: سرنوشت من همين است و من هرچقدر تالش 
كنم در جا خواهم زد و آخرش زندگي ام همين خواهد بود و 
هرچه تقال كنم دست و پا زدن در باتالق خواهد بود و بيشتر 
فرو خواهم رفت تا اينكه پيش بروم. خب شما در چنين 
وضعيتي و با اين چنين طرز نگرش هايي عماًل نمي توانيد 

مانور زيادي روي انرژي باالي اجتماعي بدهيد. 
    خبرهاي منفي اجتماعي و توليد گرداب غم

اما س��ومين مؤلفه از ديد اين روانش��ناس در رسيدن به 
جامعه اي با انرژي اجتماعي مطلوب، نيفتادن در گرداب 
احساس��ات تنش آل��ود و اس��ترس زا ناش��ي از خبرها و 
رخدادهاي بيروني است. او در اين باره مثال مي زند: فرض 
كنيد شما به عنوان يك ش��هروند، شبكه هاي اجتماعي 
را دنبال مي كنيد يا از تلويزيون يا س��ايت هاي خبري در 
جريان خبرهاي حوادث بزرگ آتش سوزي، سيل، اختالس 
يا نظاير  آن قرار مي گيريد. خب اين خبر و خبرهايي از اين 
دست موجي از احساسات ناخوشايند و منفي را در ما ايجاد 
مي كند كه تا اندازه اي هم طبيعي است. اما اگر اين خبرها 
اختاللي جدي در روند زندگي عادي من ايجاد كند و من 
نتوانم از اين خبرهاي منفي عبور كنم در آن صورت من 
در گرداب احساسات تنش زا و استرس آفرين خواهم افتاد 
و عبور از آنها به سادگي ميسر و ممكن نخواهد بود. نكته 
حائز اهميت اين اس��ت كه افراد در شناسايي اولويت ها و 
ارزش هاي مهم زندگي شان تالش كنند و سعي در پايداري 
آنان نمايند، چون همين امر سبب باالرفتن اعتماد به نفس 
و پذيرش خودشان مي ش��ود و آنها به اين باور مي رسند 
كه در نهايت خودشان هستند كه س��بب بهبود شرايط 

زندگي شان مي شوند. 

 از جمله مؤلفه هاي��ي كه زنان ب��ا رعايت و 
توجه به آن مي توانند آرامش بيشتري را در 
خانه دل و ذهن خود جاي بدهند يادگيري 
مهارت هاي كالمي و ارتباطي با همسر است 
كه مي تواند زير بنايي ب��راي ايجاد يا حفظ 
بيش��تر آرام��ش در محيط خان��واده فراهم 

بياورد. 
گام بعدي افزايش ميزان مسئوليت پذيري در 
ميان هر يك از اعضاي خانواده است كه خود 
مي تواند باعث حفظ آرامش هر چه بيش��تر 
در محيط خانواده و خصوصاً براي زنان شود 
زيرا با انجام و تقس��يم وظاي��ف و كارها هر 
يك از اعضا به خوبي از عه��ده انجام وظيفه 
و نقش هاي خود بر مي آيند و فش��ار كاري و 
استرس و اضطراب از روي دوش يك نفر در 

محيط خانواده برداشته مي شود. 
زنان در جامع��ه امروز با افزاي��ش اعتماد به 
نفس خ��ود مي توانند آرام��ش خاطر رواني 
بيشتري را براي خود كسب كنند. عالوه بر 
موارد گفته ش��ده خانم ها به دليل احساسي 
بودن و روحي��ه و طبع لطيفي ك��ه دارند با 
بهره گيري از برخي اقدامات مي توانند توانايي 
خود براي مقابله با ناهنجاري ها و مشكالتي 
كه در جامعه يا در حيطه زندگي خانوادگي 
و... برايشان پيش مي آيد را به بهترين شكل 
ممكن كنترل كرده و نسبت به شرايط خود 

با آنها مقابله كنند. 
ورزش و داش��تن فعاليت بدن��ي به صورت 
مداوم باعث تقويت و نيرومندي جسم و روح 
افراد مي شود و به نوعي باعث مي شود افراد 
احساس مفيد بودن را تجربه كنند. عالوه بر 
اين انجام مداوم حركات ورزشي به افزايش 
توانمندي ذهني و ق��درت حافظه كمك و 
همچنين تمركز فرد را نيز تقويت مي كند و 
منجر به كاهش اضطراب و استرس در روح و 

روان فرد است. 
داشتن تغذيه مناسب و استفاده از ميوه ها  و 
س��بزيجات خود به نوعي باعث سرزندگي و 
سالمت جسمي و تناس��ب در افراد مي شود 
و به حفظ شادي و آرامش خاطر فرد كمك 
مي كن��د. در ضم��ن خلق و خ��وي مثبت و 
احساس شوخ طبعي، همچنين آراستگي و 
داشتن ظاهري مرتب و منظم خود مي تواند 
عاملي ب��راي حفظ آرامش و ايج��اد ارتباط 

مثبت تر در ميان افراد شود. 
يكي از ن��كات ديگري كه در فراهم ش��دن 
آرام��ش خصوصاً ب��راي زن��ان در جامعه و 

ارتباط هاي آنها با اطرافيان مؤثر است، اينكه 
آنها در هر ش��رايطي دس��ت از تغيير دادن 
ديگران بردارن��د، در واقع ف��ردي كه تمام 
عمر خود را با شيوه يا رفتار و اعمالي خاص 
گذرانده و ب��ا آنها در عمق وج��ود خود خو 
گرفته و با ش��رايط خود منطبق شده است، 
پس لزومي ندارد شما انرژي رواني و آرامش 
خود را ب��ه خطر بيندازيد و ب��ه دنبال تغيير 
دادن اطرافيان خود اعم از دوستان، همسر، 
اعضاي خانواده خود باشيد، زيرا سعي و تالش 
در ايجاد تغيير ديگ��ران فقط آرامش دروني 
شما را بر هم مي ريزد يا اگر هم ظاهراً توفيقي 
در تغيير شيوه اعمال يا رفتار اطرافيان خود 
به وجود بياوريد فقط براي مدت كوتاهي به 
اين توفيق دس��ت پيدا كرده ايد و در نهايت 
افراد به شكل اوليه و اصلي خود باز خواهند 

گشت و همانند سابق رفتار مي كنند . 
از جمله اقدامات ديگر ك��ه به حفظ آرامش 
شما كمك مي كند اين است كه اشتباهات 
گذشته خود را ببينيد و درصدد جبران آنها يا 
جلوگيري از تكرار آنها باشيد، يا اگر مرتكب 
اشتباهي در گذش��ته يا زمان حال شده ايد 
آن را بپذيريد، غرور خ��ود را كنار بگذاريد و 
اش��تباهات خود را با تمام وجود بپذيريد و 
قبول كنيد در اين صورت آرامش بيشتري در 

عمق وجود خود احساس خواهيد كرد . 

عالوه بر موارد ذكر ش��ده ام��روزه زنان بايد 
بدانند و بتوانن��د در زندگي خود يك تعادل 
منطقي در بين بخش ه��اي مختلف زندگي 
خود و نقش هايي كه در زندگي با آن مواجه 
هستند به وجود بياورند تا بتوانند آرامشي را 

در خود و براي خانواده خود ايجاد كنند. 
افرادي كه مي خواهند آرامش بيش��تري را 
احساس و تجربه كنند بايد شادي و شادابي 
را در عمق وجود خود دروني سازند. احساس 
شادي خود داراي مراحل و سطوح مختلفي 
است و داشتن ثروت مادي، رضايت دنيوي، 
رضايت معنوي و روشنگري، داشتن خانواده 
و دوستاني كه بيش��تر نقش حمايت كننده 
دارند تا كنترل كننده صرف از جمله مراحل 

در اين زمينه است. 
در اين صورت با درك اين موضوع مي توانيد 
احساس تنهايي را در وجود خود از بين ببريد 
و شاد باشيد. در واقع ش��ما با عدم احساس 
تنهايي در وجود خود و احس��اس شادي در 
زندگي خود مي توانيد آرامش را در وجودتان 

احساس كنيد. 
يكي از راهكارهايي كه مي ت��وان از آن بهره 
برد اين است كه براي حل پاره اي از مشكالت 
ابتدا آنها را در ذهن خود يا روي كاغذ مكتوب 
و بعد آنها را براي مدتي رها و خود را مشغول 
فعاليت هاي ديگري كنيد تا كمي مشكالت 
را فراموش كنيد. در واقع با اين كار مشكالت 
خود را به ذهن ناخودآگاهتان س��پرده ايد و 
به ج��اي تمركز بر مش��كل و معضلي كه در 
كار، محيط خانواده... داشته ايد ذهن شما به 
صورت ناخودآگاه راهكارهايي را براي ش��ما 
آش��كار خواهد كرد و با ايجاد اين مهارت در 
وجود خود و بهره بردن از قدرت ناخودآگاه 
ذهن تان مي توانيد آرامش بيش��تري را در 
زندگي داش��ته باش��يد و همچنين از انرژي 
روان��ي ش��ما در برابر مش��كالت محافظت 
بيشتري انجام مي ش��ود و هر لحظه آرامش 

بيشتري را تجربه خواهيد كرد. 

گام هايي براي احساس آرامش واقعي در زندگي

هرآسايشيآرامشنميآورد

نگاه

   پريناز مهرابي
آرامش احساسي است كه زماني در فرد به منصه ظهور مي رس�د كه به درستي و به شكلي 
عميق در فرد ظاهر ش�ود و خصوصاً فرد آن را در باطن و عمق وجود خود احساس كند. اين 
حس زماني در فرد به طور نسبتاً كامل تجربه مي شود كه تعادلي ميان افكار و اعمال و نگرش، 
ذهنيت و باورهاي فرد در حيطه هاي مختلف زندگي به وجود بيايد. اما امروزه خصوصاً زنان 
در سطح جامعه به دليل پيچيدگي يا التقاط نقش ها به عنوان مثال نقش مادري، اداره امور و 
فعاليت هاي منزل، فرزند پروري، همسرداري، اشتغال و درآمدزايي و... در محيط خانه يا بيرون 
از آن حلقه گمشده اي را در روح و روان و زندگي جاري خود احساس مي كنند يا گاهي آنقدر 
درگير رسيدگي به امور منزل و كار و... هستند كه فراهم كردن آرامش در زندگي را با مفهوم 
آسايش اشتباه مي گيرند و اين دو مفهوم را برابر يكديگر فرض مي كنند. مثالً نقش مادري خود 
را كمرنگ و محدود مي س�ازند و فرزندان خود را به مهد كودك مي فرستند يا بيش از حد از 
وظايف همسرداري خود غافل مي شوند و به عنوان مثال بيشتر درصدد كسب ماديات و اشتغال 
و... هستند و براي مسائل مادي نقش پر رنگ تري را قائل مي شوند. در واقع زنان در جامعه امروز 
بيشتر تالش مي كنند بساط آسايش خود را فراهم بياورند تا آرامش! در صورتي كه آسايش 

زير مجموعه آرامش است و مقدمه اي براي ورود به آرامش را فراهم مي آورد. 

در دني�اي واقعي ك�ه من و ش�ما در آن 
زندگي مي كنيم ب�ا توجه به عوارضي كه 
زندگي صنعتي در بلعيدن احساس�ات، 
هيجان ها و س�المت رواني ما دارد توجه 
به شادماني و خوش بين بودن باعث معنا 
دادن به زندگي ما مي شود تا ما قدر زندگي 
كنوني خودمان را بيش�تر و بهتر بدانيم

موج هاي  مثبت زندگي  را مهندسي كنيم
    آيدين تبريزي

جامعه فقط رفت و آمد آدم ها در خيابان ها و پياده روها و اماكن عمومي 
نيست. اين ظاهر ماجراست، جامعه جابه جايي انرژي هاي اجتماعي است. 
وقتي كسي از ميان ما كاري مي كند مثل اين مي ماند كه كسي سنگي را 
در آبي پرتاب مي كند، درست در نقطه اي كه سنگ فرود آمده موج هاي 
كوچك شروع مي كنند به تشكيل ش�دن و مرتب بر شعاع آنها افزوده 
مي شود. حضور ما در جامعه هم چنين خصلتي دارد؛ ما هم موج مي سازيم 
و هم در معرض امواجي قرار مي گيريم كه ديگران ايجاد كرده اند. اما آن 
موج ها در عالم روابط انساني و اجتماعي خبرهايي است كه ما در طول 
روز مي شنويم، ما در معرض اين خبرها قرار مي گيريم. تماس با اخبار هم 
مثل تماس قند و نمك با آب است و همانطور كه يك حبه قند يا بلورهاي 

نمك به تدريج در آب حل مي ش�وند، خبرها هم در ما حل مي ش�وند. 
حال به اين موضوع توجه كنيد كه ما روزان�ه در معرض خبرهاي تلخ و 
منفي قرار مي گيريم، از خبرهاي ناخوشايند اجتماعي بگيريد تا خبر 
نقصان هاي اقتصادي، از جنجال هاي سياسي بگيريد تا خبرهاي نامطبوع 
از جهان و همه اين خبرها مثل كاميون هايي كه انرژي منفي بار زده اند، 
بار خود را روي روان ما تخليه مي كنند و به اين ترتيب در پايان يك روز 

حس مي كنيم حال ما خوب نيست. 
اما اگر ما ب�ه صورت روزان�ه در معرض خبرهاي مثب�ت اجتماعي قرار 
بگيريم، چه؟ آيا همان اتفاق باال اين بار به صورت معكوس براي ما روي 
نخواهد داد؟ يعني وقتي روان و ذه�ن ما متأثر از خبرهاي خوب درباره 
دس�تگيري ها از محرومان، همنوع خواهي، اخالق مداري، كاس�بي و 

تجارت منصفانه و نظاير  آن قرار بگيرد ما ه�م حامالن اين رخدادهاي 
خوشايند نخواهيم شد؟ بيان مثالي در اين باره مي تواند موضوع را بيشتر 
روشن كند. يكي، دو ماه پيش خبري در رسانه ها بازتاب داشت كه انرژي 
اجتماعي خوبي را چه در فضاي ش�بكه هاي اجتماعي و چه سايت ها و 
رس�انه هاي مكتوب ايجاد كرد. ماجرا از اين قرار بود كه 400 فروشگاه 
كفش در تبريز س�رآغاز كمپيني با عنوان »با افتخار فقط كفش تبريز 
مي فروشيم« بودند. آنها به رسانه ها گفته بودند كه شعار و حرف و وعده 
درباره حمايت از توليد ملي زياد شنيده اند و مي دانند كه اگر منتظر اين 
شعارها بمانند به جايي نمي رسند اما خودشان آستين ها را باال زده اند و 
براي مقابله با محصوالت چيني و تايلندي به فكرش�ان رسيده كه اين 

كمپين را راه بيندازند. 

تمركز بر توليد خبرهاي منفي، انرژي مولد ما را كاهش مي دهد

سبك نگرش

افزايش ميزان مسئوليت پذيري 
در ميان هر يك از اعضاي خانواده   
مي تواند باعث حف�ظ آرامش هر 
چه بيش�تر در محيط خان�واده و 
خصوصًا ب�راي زنان ش�ود زيرا با 
انجام و تقس�يم وظاي�ف و كارها 
هر يك از اعضا ب�ه خوبي از عهده 
انج�ام وظيف�ه و نقش ه�اي خود 
بر مي آيند و فشار كاري و استرس 
و اضطراب از روي دوش يك نفر در 
محيط خانواده برداش�ته مي شود

چالش ه�اي اجتماع�ي را همانگونه كه 
هس�تند، بپذيريم و س�عي در ان�كار يا 
دور زدن آنها نداش�ته باش�يم. واقعيت 
اين اس�ت كه همه ما در تالطم هاي اين 
درياي طوفان�ي - جامعه - ق�رار داريم 
و آرامش مطل�ق براي هي�چ كس وجود 
ن�دارد اما چيزي ك�ه زندگي اف�راد را از 
يكديگر متمايز مي كن�د، نحوه برخورد 
و نگ�رش اف�راد در مواقعي اس�ت كه با 
مش�كل يا مس�ئله اي روبه رو مي شوند


