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سبكبرنامهريزي

خيلي از ما راه مس�تقيم و سرراست
را ره�ا ميكني�م ،فري�ب ميانبره�ا
را ميخوري�م و لقم�ه را دور س�ر
ميچرخانيم .براي حل مش�كالتمان
دنب�ال راهه�اي س�خت و پرهزين�ه
ميگرديم .يادمان ميرود نبايد كليد
مش�كالت را روي زمين جس�توجو
كني�م .مس�ير را گ�م ميكني�م و
يادمان م�يرود ب�راي حل مش�كل
س�راغ حالل اصلي برويم .ه�م او كه
وع�ده داده تنهايم�ان نميگ�ذارد

روايت لقمههاي بيشماري كه دور سر ميچرخانيم

مستقيم به مقصد ميرسد فريب ميانبرها را نخوريم

   مرضيه باميري
حتم ًا براي ش�ما هم پيش آمده درس فرزندتان خيلي راضيكننده نباش�د و ش�ما ب�راي اينكه او موفق
بشود و كارنامه آبرومندي بگيرد ،به جاي تش�ويق فرزندتان به درس خواندن براي معلم هديه ميخريد
و به اصطالح نمكگيرش ميكنيد .پيش آمده براي انجام كار اداري به يك س�ازمان رفتهايد .كارشناس
گفته پرونده شما ناقص است .فقط چند برگ كپي نياز دارد ولي شما عزمتان را جزم كردهايد همان لحظه
كارتان رديف شود .اين است كه همان زمان الزم براي كپي را صرف قانع كردن و هندوانه گذاشتن زير بغل
كارشناس ميكنيد تا قانع شود كمي با ارفاق كار شما را راه بيندازد .شما درواقع هم آبرو خرج كرد ه و هم
زمان بيشتري از دست دادهايد .در حالي كه ميتوانستيد به جاي ريسك ميانبرهاي احتمالي راه راست
را برويد .از اين دست نمونهها در زندگي ما فراوان است كه همگي مصداق لقمه دور سر چرخاندن است...

پيكنيك در يك روز باراني

فرض كنيد يك روز باراني است .ميخواهيد
بيرون برويد ولي تغيي��ر ناگهاني آبوهوا و
ش��رايط جوي همه برنامههايتان را به هم
ميريزد .آماده پيكنيك رفتن هس��تيد و
حاال چه��رهاي عبوس و ناراحت از منتفي ش��دن آن
داريد .بچهها با دلخوري به شما خيره شدهاند و اصرار
دارند هر طور شده به برنامهش��ان برسند .شما سعي
ميكنيد ش��رايط را با توجه به موقعي��ت جديد مهيا
كنيد  .اول از هم��ه بايد براي همه چت��ر تهيه كنيد.
فرزندتان چترش خراب است و براي بيرون ماندن از
خانه چتر الزم است .پس قبل از پيكنيك يك توك
پا تا مغ��ازه ميرويد و برايش چتر ميخريد .س��پس
همس��رتان ميگويد جايي كه قرار اس��ت بنشينيد
خيس است و حتي اگر باران بند بيايد از توي درختها
قطرات خيسمان ميكند .پس ب��ه ناچار بايد دنبال
راهحلي براي در امان ماندن از قطرههاي باران باشيد.
تمام انبار را زير و رو ميكنيد تا تكهاي مشمع بيابيد و
باالي سرتان نصب كنيد .فكري هم براي خيسي زمين
بايد كرد و زيراندازهاي اضافه كه شما را از نم و خيسي
برهاند .بايد يك سقف هم براي منقل درست كنيد تا
حين كباب درست كردن آتش خاموش نشود .وقتي
در حال مهي��ا ك��ردن موقعيت پيكنيك هس��تيد،
دوستتان زنگ ميزند و شما برايش تعريف ميكنيد
كه چقدر براي پيكنيك در يك روز باراني به زحمت
افتادهايد .او خيلي ساده ميگويد خب به جاي رفتن
به محيط باز و نشستن روي چمن در آالچيق مسقف
بنش��ينيد .ه��م از خيس��ي در امانيد و ه��م منقل را
ميتوانيد زير يك جاي سقفدار بگذاريد كه خاموش
نشود و ش��ما تازه ميفهميد كه از صبح دور خودتان
چرخيدهايد و براي گرهي كه ميش��د ب��ه راحتي با
دست باز كرد ،دست به دامان دندانهايتان شدهايد.

راهنما

در ب ه در دنبال دوا و درمان

در يك س��فر س��ياحتي فرزند شما دچار
آسيب ميشود  .او را با ترس و اضطراب به
اولين درمانگاه ميرسانيد .خيلي دستپاچه
هستيد ولي درمانگاه پزشك ندارد و براي
معاينه يك بيمار به خانهاي رفته است .به زحمت آدرس
خانه بيم��ار را از منش��ي دكتر ميگيري��د و راهي آنجا
ميشويد ،ولي قبل از آنكه برسيد بر اثر عجله و استرس
زياد با يك ماش��ين تصادف ميكنيد .خس��ارت خيلي
جدي نيست ولي بايد تا آمدن افسر راهنمايي و رانندگي
صبر كنيد .پس به اصرار تلفني همسرتان مبلغي بيش از
انتظار به فرد خسارتديده ميپردازيد و صحنه را ترك
ميكنيد .تازه ميفهميد بدشانسي آوردهايد و بنزين هم
نداريد .استرس به جانتان افتاده و فكر سالمتي فرزندتان
لحظهاي شما را رها نميكند .در همين لحظه فردي با
شما تماس ميگيرد و شما تندتند برايش ماجرا را شرح
ميدهيد .او در كمال سادگي ميگويد :خب چرا لقمه را
دور سرت ميچرخاني؟ به جاي تحمل اين همه دردسر،

گاهيماميخواهيميكتصميمبزرگ
بگيريم .ب�راي هدفمان مس�يرهاي
كوچكدرنظرميگيريموسراغتأمين
پيشنيازها ميرويم ،ولي گاهي آنقدر
غرقاينپيشنيازهاميشويمومسائل
كوچكتر ذهنم�ان را درگير ميكند
كه ك ً
ال هدف اصل�ي را از ياد ميبريم

بيمارستان را عوض ميكردي و فرزندت را به يك مركز
بهداشتي ديگر ميبردي.

لقمههايي كه دور سر ميچرخانيم

حتماً براي شما هم پيش آمده كه لقمهاي
را دور سرتان بچرخانيد و براي تصميمي
كه ميگيريد به زحم��ت ميافتيد .پيش
آمده درس فرزنتان خيل��ي راضيكننده
نباشد و شما براي اينكه او موفق بشود و كارنامه آبرومندي
بگيرد ،به جاي تشويق فرزندتان به درس خواندن براي معلم
هديه ميخريد و به اصطالح نمكگيرش ميكنيد .پيش
آمده ب��راي انج��ام كار اداري ب��ه يك س��ازمان رفتهايد.
كارشناس گفته پرونده شما ناقص است .فقط چند برگ
كپي نياز دارد ولي شما عزمتان را جزم كردهايد همان لحظه
كارتان رديف شود .اين است كه همان زمان الزم براي كپي
را صرف قانع كردن و هندوانه گذاشتن زير بغل كارشناس
ميكنيد تا قانع شود كمي با ارفاق كار شما را راه بيندازد.
شما در واقع هم آبرو خرج كردهايد و هم زمان بيشتري از
دس��ت دادهايد .در حالي كه ميتوانستيد به جاي ريسك
ميانبرهاي احتمالي ،راه راست را برويد.
بارها در زندگي پيش آم��ده كه كارهاي ب��زرگ را فداي
كارهاي پيش پا افتاده كردهايم .مث ً
ال عاشق شدهايم ،ولي
براي رسيدن به معشوق دس��ت به هر كاري ميزنيم؛ هر
كاري جز ابراز عالقه مستقيم .خيلي وقتها اين نگفتنها
و بيراهه رفتنها كار دستمان ميدهد و وقتي به خودمان
ميآييم كه دير شده است .خيليها دوست داشتند به كسي
بگويند دوستش دارند ولي هرگز فرصتش را نيافتند ،چون
راه را به بيراهه كشاندند.
پيش آمده خواس��ته باش��يم يك مهماني را به هر دليلي
كنسل كنيم ولي روي نه گفتن نداريم .پس به جاي انتخاب
راه ساده ،راههاي عجيب و پيچيده را انتخاب ميكنيم .به
سختي ميافتيم ولي زورمان نميرسد نه بگوييم.
در يك جلسه كاري قرار اس��ت يك تصميم مهم بگيريم،
ولي بعد از يك س��اعت از سپري ش��دن زمان جلسه تازه
متوجه ميشويم كه درباره هر موضوعي حرفزدهايم مگر
موضوع اصلي جلسه.
گاهي ما ميخواهيم ي��ك تصميم ب��زرگ بگيريم .براي
هدفمان مسيرهاي كوچك در نظر ميگيريم و سراغ تأمين
پيشنيازها ميرويم ولي گاهي آنقدر غرق اين پيشنيازها
ميشويم و مسائل كوچكتر ذهنمان را درگير ميكند كه
ك ً
ال هدف اصلي را از ياد ميبريم .گاهي براي رس��يدن به
موقعيت برتر بايد آموزشهايي را به عنوان مقدمه بگذرانيم.
مث ً
ال كالس زبان برويم يا آيتمي را آموزش ببينيم ،ولي وقتي

وارد مرحله مقدماتي ميشويم در همان مرحله ميمانيم و
روي آموزش زبان يا آيتم ديگر توقف ميكنيم .گاهي حتي
هدفمان ميان اين آشفتگيها گم يا جابهجا ميشود و ما
ميفهميم به جاي اينكه مهندس مسلط به زبان خارجي
باشيم يك استاد تمامعيار زبان شدهايم.

مسير را گم نكنيم

بايد حواستان باش��د هر روز به صندوقچه
آرزوها و اهدافت��ان نگاه بيندازي��د و براي
رسيدن به آنها بار اضافي حمل نكنيد .نكند
حكايت كسي بشويد كه براي موفقيت دل
به خريد دورههاي آموزشي ميبندد بدون اينكه حتي يك
بار كتاب يا همان منب��ع اصلي آزمون را كام��ل ورقزده
باشد.
حكايت خيلي از ما آدمها همين است كه راه مستقيم و
سرراست را رها ميكنيم ،فريب ميانبرها را ميخوريم و
لقمه را دور سر ميچرخانيم .براي حل مشكالتمان دنبال
راههاي سخت و پر هزينه ميگرديم .يادمان ميرود نبايد
كليد مشكالت را روي زمين جستوجوكنيم .مسير را گم
ميكنيم و يادمان ميرود براي حل مشكل سراغ حالل
اصلي برويم .هم او كه وعده داده ،تنهايمان نميگذارد.
ما خيليهايمان اين روزها دنبال واس��طه ميگرديم که
با خدايمان حرف بزنيم .به ه��ر دري ميزنيم ،هر نذري
ميكنيم و هر كس��ي را واس��طه ميكنيم برايمان دعا
كند ولي خودمان س��راغ خدا نميرويم .هزار راه سخت
ميرويم ،زبان ميريزيم ،چاپلوس��ي ميكنیم ،رش��وه
ميدهي��م و تملق بنده خ��دا را ميگوييم ت��ا كاري كه
حقمان اس��ت برايمان انجام دهند ولي حاضر نيستيم
ميان همه روزمرگي و شلوغيهايمان سراغ منشأ اصلي
آرامش برويم .وسط بدوبدوهاي زندگي 10دقيقه براي
گفتوگو با خدا وقت نداريم .ان��گار زورمان فقط به خدا
ميرس��د .چون به همه قرارهايمان ميرسيم اال قرار با
خدايي كه دار و ندارمان در اختيار اوست .خودش گفته
من داده بيمنت هس��تم .از من بخواهيد تا به هر كسي
بخواهم بيحساب ببخشم ولي باز يادمان ميرود و سراغ
بندهاش ميرويم.
ما براي جواب سؤالهاي ذهن كنجكاومان ،خود را را به در
و ديوار ميزنيم ولي حاضر نيستيم سراغ وعده خدا برويم.
كتابش را باز كنيم و حرفهايش را بشنويم .راه راست را كه
وعده داده رها ميكنيم و دنبال بيراهه هستيم و به هركسي
كه فانوس به دست در مس��ير ديديم ،اجازه ميدهيم راه
نش��انمان بدهد .حتي اگر جايي كه ما را ميبرد بيراهه و
پرتگاه باشد.

نظم در سيره و كالم اميرالمؤمنين(ع)

مؤمن وقتش هميشه ُپر است!
نظم و انضباط در دين مبين اسالم از چنان اهميت و ضرورتي برخوردار
اس�ت كه ايمان بدون آن كامل نميش�ود .نم�از پنجگان�هاي كه در
ش�بانهروز ميخوانيم به خوبي نمايانگر اين اهميت اس�ت .آنچه در
ادامه ميآيد بخشي از محتواي دوره سبك زندگي با موضوع اخالق
و س�يره معصومين(ع) ميباش�د ك�ه در مؤسس�ه نورالمجتبي(ع)
تدريس و مشروح آن در وبسايت اين مؤسسه نيز منتشر شده است.
        
يك اصل مهم در زندگاني اهلبيت(ع) ،اصل نظم و انضباط است .دقيقاً همان
موضوعي كه حضرت امير مؤمنان(ع) در واپسين ساعات عمر شريفش بدان
سفارش کرد «:ش��ما ،همه فرزندان  ،عيال و هر كه را نامهام به دست او برسد،
سفارش ميكنم به تقواي الهي و رعايت نظم در كارهايتان ».نظم ،مايه پيشرفت
كارها ،رش��ددهنده و تعاليبخش هر امري و موجب ترقي آنهاست .از اين رو
حضرت امير(ع) به نظم اهميت ويژهاي داده است.
ميت��وان رد پاي نظ��م را در نخس��تين روز زندگاني مش��ترك حضرت امير
المؤمنين(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) مش��اهده ك��رد .هنگامي كه پيامبر
اكرم(ص) به آنها فرمود :كار بيرون با علي(ع) و كار خانه با فاطم ه است .اين برنامه
زاينده نظم در زندگي مشترك زن و شوهر است.
بهترين شاهداني كه ميتوان از س��خنان اهلبيت(ع) براي بيان اهميت اين

موضوع ياد كرد ،كالم حضرت امير(ع) به فرزندانش است كه در ابتداي مقاله
به آن اش��اره ش��د .حضرت در آخرين وصيتهاي خود به فرزندانش فرمود«:
أُوصِ يكما بِتَق َوى َِهّ
َظم أَم ِركم» «-شما را سفارش ميكنم به تقواي الهي و
الل َو ن ِ
رعايت نظم در كارهايتان».
توصيه به نظم در كنار تقوا ،خاصه در آن لحظات حساس ،اهميت و تأثير واالي
نظم را نشان ميدهد .حضرت امير(ع) در حكمت 390از كتاب نهجالبالغه شيوه
درست مديريت زمان را توضيح ميدهند« :مؤمن وقت خود را در شبانهروز به
سه بخش تقسيم ميكند :بخش��ي را صرف مناجات با پروردگارش ميكند و
قسمتي از آن به تأمين و اصالح معاش زندگي خود مشغول است و وقتي را نيز به
استراحت و بهرهگيري از لذتهاي حالل و نيكو ميگذراند».
در اين حديث نمونه موفقي از نظم و مديريت زمان به چشم ميخورد :ساعتي
براي مناجات ،ساعتي براي كار و ساعتي نيز براي تفريح حالل .در روايتي امام
حسين(ع) از پدر بزرگوارش اميرمؤمنان(ع) ميپرسد :پيامبر(ص) وقت خود را
در منزل چگونه صرف ميكرد؟ حضرت ميفرمايد «:هنگامي كه به خانه ميآمد
زمان خود را سه قسمت ميكرد :يك بخش را براي [عبادت] خدا ميگذاشت و
بخشي را به خانودهاش اختصاص ميداد و وقتي را نيز براي خود ميگذاشت».
از مهمترين مش��كالتي كه بشر امروز به آن گرفتار اس��ت ،نبود برنامهريزي و
بهرهمندي نادرست از وقت است .اختصاص عمده وقت به كار يا فعاليتهاي
منزل يا اموري ديگر و وا ماندن از بقيه فعاليتها موجب اختالل در بخشهاي

ديگر زندگي ميش��ود .اين عارضه امروزه فراوان گريبانگير ماست .بر اين پايه
معصومان(ع) تأكيد بس��ياري به موضوع وقتشناس��ي و هدر ندادن وقت و
نظم دادن به كارها داش��تهاند .در اهميت اين امر حضرت امير المؤمنين(ع)
ميفرمايد «:مؤمن وقتش [به كار و فعاليت] پُر است ».مشغوليت مؤمن يعني
وقت خ��ود را هدر نميدهد و از امور حاش��يهاي غيرض��رور اجتناب ميكند.
موضوعي كه دامنگير جامعه ما شده و اكثرا ًبدان گرفتارند .بسياري نميتوانند
زندگي منظم داشته باشند .شيوع بيماريهاي روحي و رواني و انواع افسردگيها
نيز عمدتاً محصول بينظمي در زندگي است .به ويژه جوانان و ويژهتر ،آن دسته
از جوانان كه پا در زندگي مشترك ميگذارند بيشتر در معرض اين آسيب قرار
دارند .صرف آنكه زمان عبادت و ساعت كار و وقتي را كه به استراحت و خانواده
اختصاص دارد با هم درنياميزيم ،راهكار مؤثر و موفقي براي منظم و هدفمند
بودن زندگي است.

مروري بر اهميت نظم و انضباط
در زندگي فردي و اجتماعي

منضبطهاسالمتجامعهرا
تضمينميكنند
   ناديا اسماعيلي
انضباط اصطالحي است كه همه آن را ميفهمند .با اين حال ،تعداد كمي آن را واقع ًا درك ميكنند .نظم و
انضباط نقش مهمي در زندگي هر فرد ايفا ميكند .زندگي بدون نظم و انضباط درست مانند يك كشتي
بدون رادار يا يك قطار خارج شده از ريل است .شما بايد صبر و حوصله زيادي از خود نشان دهيد تا يك
فرد قوي و با انگيزه باشيد .ظرفيت يك فرد براي محدود شدن به خود ،او را قادر ميسازد كه صادقانه،
دقيق و منظم عمل كند .فقدان اين ظرفيت ممكن است منجر به فاجعه شود .آيا شما فكر ميكنيد كه
يك سازمان كسي را ميپذيرد كه به طور مداوم دير به سر کار یا اداره رسیده است؟ اينكه چگونه اين
رفتارها ميتواند به اعتبار يكشركت لطمه بزند،واضح است .همه اينها ماحصلبينظمي خود فرد است.
خودسازي و تمرين نظم و انضباط براي رشد ذهن و
آرامش قلب انسان نياز است .ما نياز به نظم و انضباط
داريم تا بتوانيم از فرصتها و موقعيتهاي مختلف
زندگي خود اس��تفاده كنيم .اگر منظ��م و منضبط
بودن آدمي را به عن��وان يك تواناي��ي و مهارت در
نظر بگيريم ،بايد گف��ت اين توانايي ب��راي بقاي او
بسيار حياتي است و ش��ايد مهمترين جنبه رسيدن
به اه��داف او در زندگي باش��د .برخ��ورداري از اين
مهارت همچنين قدرت غلبه بر همه چالشها را به
ش��ما ميدهد .اين مهارت در هر زمان با وارد كردن
ذهن به آن ايجاد میش��ود يا بهب��ود مييابد .فقط
تعهد بدهيد و تضمين كنيد كه اين نظم را در بطن
زندگي خود به ط��ور مداوم رعاي��ت ميكنيد .افراد
بسيار ماهر بايد مرتباً س��طح نظم و انضباط سالمي
را نشان دهند .پس سعي كنيد نگرش و رفتارتان را
با احساس��ات خود هماهنگ كنيد .نظ��م و انضباط
يكي از مهمترين چيزها در زندگي هر دانشآموزي
است .دانشآموزان بايد اين مهم را بياموزند؛ چراكه
براي موفقيت در زندگي الزم اس��ت .نظم و انضباط
در زندگي و مدرس��ه براي دانشآموزان بسيار مهم
است و نقش انضباط در مدرسه بسيار حياتي است.
بدونشك بدون وجود نظم ،ما نميتوانيم به خوبي
آموزش ببينيم .جري��ان نظم در زندگي نيز ضروري
اس��ت و بايد به ارزش نظم و انضباط در زندگي خود
بيشتر توجه كنيم؛چراكه اين امر به ما كمك ميكند
تا انرژي خود را ب��ه چيزهاي مفي��د هدايت كنيم.
انضباط براي شكل دادن به زندگي يك فرد و ايجاد
يك اس��تاندارد قابل قبول نياز اس��ت ،چون به طور
سيستماتيك زندگي يك فرد را شكل ميدهد .براي
يك زندگي خوب ،منظم بودن و برخورداري از يك
رويكرد مثبت مورد نياز است ،چون اتفاقاتي كه براي
ما پيش ميآي��د هرگز قابل كنترل نيس��تند .با اين
حال ،ما با نوع نگرش ميتوانيم بر نحوه واكنش خود
تأثير بگذاريم .به همين دليل است كه ما نياز به نظم
و انضباط داريم ،نگرش صحيح نس��بت به چيزهاي
اطرافمان .براي انجام چنين نگرش��ي ب��ه نظم نياز
داريم و اين نگرش است كه از يك چيز كوچك يك
تفاوت بزرگ ايجاد ميكند .نظم و انضباط به ايجاد
نگرش الزم براي كار مؤث��ر و مثبت به جامعه كمك
ميكند .ارزش نظم و انضباط راهي براي انجام كاري
است كه بايد انجام شود .تمرين نه تنها به فرد اجازه
ميدهد تا يك اقدام مثبت را ايج��اد كند ،بلكه اين
به ما كم��ك ميكند تا ذهن و بدن خ��ود را آموزش
دهيم و ما را قادر ميسازد تا روي اهداف خود تمركز
و احساس��ات خود را تنظيم كنيم .انضباط به حفظ

خودسازيوتمريننظموانضباطبراي
رش�د ذهن و آرامش قلب انسان نياز
اس�ت .ما نياز به نظم و انضباط داريم
تا بتوانيم از فرصتها و موقعيتهاي
مختلفزندگيخوداستفادهكنيم.اگر
منظمومنضبطبودنآدميرابهعنوان
يك توانايي و مهارت در نظر بگيريم،
بايدگفتاينتواناييبرايبقاياوبسيار
حياتي است و شايد مهمترين جنبه
رس�يدن به اهداف او در زندگي باشد

آرامش و نظم جامعه نيز كمك ميكند .ايجاد نگرش
مثبت يكي از داليل اوليهاي است كه ما براي نظم و
انضباط نياز داريم .ما ه��ر روز با افراد زيادي مالقات
ميكنيم و با موقعيتهاي زيادي مواجه ميشويم و
به آن واكنش نشان ميدهيم .واكنشهاي ما به آنها
ميتواند پيامدهاي خوب يا بد زيادي داشته باشد .در
نظر گرفتن اعمالمان باعث بهبود آن ميشود .وقتي
افراد در انظار عمومي بي��رون ميآيند ،ميبينيم كه
به طرق مختلف با يكديگر برخورد ميكنند .فقدان
انضباط ميتواند منجر به واكنش اشتباه و شكست
شود .اين شكست نه تنها به افراد بلكه به خود شخص
نيز آسيب ميرساند .نظم و انضباط به شخص كمك
ميكند تا بفهمد چگونه يك ط��رز فكر خوب ايجاد
كند .انضباط به ف��رد كمك ميكند ت��ا موقعيت را
تجزيه و تحليل كند و بفهمد چ��ه كاري بايد انجام
دهد .بينظمي نه تنه��ا براي خود ف��رد ،بلكه براي
افرادي كه ب��ا آنها وقت ميگذراند نيز آس��يبهاي
خطرناكي دارد .بنابراين ،يك رويكرد ذهني آگاهانه
ضروري اس��ت و فرد ب��ه موقعيتهايي ك��ه در آن
زندگي ميكند ،واكنش صحيح نشان ميدهد .براي
دستيابي به چنين نگرش ذهني ،نظم دادن به ذهن
مهم اس��ت .انطباق نگرش صحيح شايستگي بسيار
مهمي است كه براي بقا بايد در جامعه پرورش دهيم.
كار در يك جامعه براي نظم بخش��يدن به خود ،هم
از نظر روحي و هم از نظر جسمي مهم است .تمرين
منظم از نظر علمي ثابت ش��ده است كه به يك بدن
خوب و سالم كمك ميكند تا تكامل يابد .تحقيقات
همچنين نش��ان ميدهد كه با ورزش مثبتتر فكر
ميكنيد .نظم و انضباط ميتواند به شما كمك كند
تا اف��كار و اهدافتان را با بدن خ��ود هماهنگ كنيد.
كنترل افكار و احساس��ات خود وقتي آسانتر است
كه ما منظم بوده و روي اهداف خود تمركز داش��ته
باشيم .توانايي ذهن و بدن براي تمركز بر آنچه نياز
است وابسته به وجود نظم بوده و اين توانايي با بودن
و حضور نظم و انضباط افزايش مييابد .صرفنظر از
جايگاه و موقعيتهاي مختلف ،اين به ش��ما كمك
ميكند تا فعاليتهاي معم��ول خود را تنظيم كنيد
و تمركز خود را روي كارت��ان افزايش دهيد و در هر
فعاليتي كه انجام ميدهيد ،انضباط بهرهوري ش��ما
را افزاي��ش ميدهد ،در نتيجه س�لامت روانتان نيز
بهبود مييابد .واضح است كه افراد در جامعه مدرن
ما از اضطراب و افسردگي رنج ميبرند .اشتباه است
كه آنها را به خاطر وضعيتش��ان سرزنش كنيم ،اما
كاري كه آنه��ا ميتوانند انجام دهن��د ،در وهله اول
منظم بودن اس��ت كه هرچه س��ريعتر باي��د انجام
شود .افراد منضبط سرمايههايي براي سالمت روان
جامعه هستند و فقط به خود كمك نميكنند ،بلكه
ميتوانند به ديگران ني��ز كمك كنند تا از روزمرگي
نج��ات يابند .تحقيقات نش��ان داده اس��ت كه نظم
و انضباط الزم اس��ت تا يك جامعه به درس��تي كار
كند .اگر قانون و نظم وجود نداشت ،فعاليتهاي بد
بسياري رخ ميداد .اگر چنين مسائلي وجود داشته
باشد ،جامعه نميتواند فعاليت كند و براي جلوگيري
از چنين اتفاقاتي در جامعه ،نظم و انضباط الزم است.
با وضع قوانين و مقررات و در واقع حاكميت انضباط،
زندگي در يك جامعه س��المتر و آسانتر ميشود و
افراد ياد ميگيرند كه با هم هماهنگ زندگي كنند.
انضباط ذهنتان را آزاد و شما را از راكد بودن و حالت
سكون و احساس پوچي رها ميكند .پس تا ميتوانيد
با نظم بخشيدن به خود بيشترين لذت را از اوقات و
تك تك لحظات زندگيتان ببريد.
 ترجمه و تنظيم ازmentalhealth. org. :uk

