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سبك زندگي 88498471

سبكنگرش

عنان زندگيمان را به دست فالگيرها ندهيم

خوشبختيسادهلوحان
در دست رماالن!

بهنام صدقي
امروزه رمالي و فالگيري توسط سودجوياني صورت ميگيرد كه در
مقابل آن پول هنگفتي دريافت ميكنند .رمالي اغلب اوقات موجب
اغفال دختران جوان و نااميدي و افس��ردگي آنها از زندگي ميشود.
جادوگر در تخيل انسانها به معناي فردي است كه ديگران را طلسم
و جادو كرده و قادر به انجام كارهاي خالف است .در اصل جادوگران
را يك نوع شيطان بايد تلقي كرد كه موجب سحر و جادو و كارهاي

فراتر از طبيعت ميشوند.
حضرت عل��ي(ع) درباره اين قش��ر ميفرمايند :هر ك��س چيزي از
جادو بياموزد كم يا زياد كافر اس��ت و پايان عه��د او با پروردگارش

است .كيفرش نيز آن است كه كشته شود مگر توبه كند .در روايات
و احاديث آمده اس��ت كه روزي زني خدمت رسول اكرم(ص) آمد و
عرض كرد :اي رسول خدا! شوهري دارم كه با من تند است و من جادو
و جنبل كردهام كه با من مهربان شود .رسول خدا(ص) فرمودند :واي
بر تو .دينت را تيره كردي.
از احاديث و روايات اين گونه اس��تنباط ميشود كه فالگيري در هر
نوع و مكاني كه باشد چه به صورت رمالي و چه جادوگري حرام است
و پيامدهاي مختص خود را دارد.
متأس��فانه بهرغم گس��ترش و رش��د اطالعات علمي و پيش��رفت
تكنولوژي باز هم ش��اهد اخبار و حوادث ناشي از شيادي اين دسته
از افراد در صفحات روزنامهها ،نشريات و شبكههاي خبري هستيم
كه با ش��يوههاي عملكرد مختص خود باعث بر هم زدن كانون گرم
خانوادهاي ديگر شده و موجب از هم پاشيدگي آنها ميشوند .البته
رماالن و جادوگران در مواردي از كارهاي خود دس��ت به س��رقت و

كالهبرداري نيز ميزنند.
امروزه رماالن با نوش��تن نسخههاي خوش��بختي براي برخي افراد
ن��اآگاه و با اس��تفاده از كلمات پيش پ��ا افتاده و تجويز يك س��ري
مخلوط گياهي كه در برخي موارد نيز نام گياه اص ً
ال مشخص نيست
و همچنين با گرفتن پولهاي گزاف افرادي را دور خود جمع كرده و
بر بازار خويش رونق ميبخشند .فرهنگسازي براي مردم و مديريت
اين قبي��ل از افراد ب��راي جلوگيري از آس��يبهاي احتمالي كمك
شاياني ميكند .اين دسته افراد با سحر و جادو و بيان مطالب بيپايه
و اساس منجربه بروز حوادث شوم نيز ميشوند و اشخاص را با وعده
وعيدهاي خيالي به دام تباهي ميكش��انند .بيترديد كالهبرداري
چه به صورت رمالي ،فال بيني ،جادوگري و دعانويسي جرم است و
موجب اغفال مردم شده و پيامدهاي سوئي براي افراد ساده لوح به
دنبال دارد .همه چيز زندگيمان را به فال فالگير و فنجان قهوه رمال
گره نزنيم .تقدير و خوشبختي ما دست رمالها نيست.

سبك كار و شغل

همه ميخواهيم در ح�د توانمان در زندگي
معنا پيدا كنيم .بس�ياري از مش�اغل رؤيايي
نيز مس�تلزم توج�ه و مراقب�ت از ديگران يا
اهمي�تدادن به طبيعت اس�ت؛ ام�ا رؤيايي
جلوهدادن مش�اغل مان�ع ميش�ود از فهم
اينك�ه اين مش�اغل فقط ش�غل هس�تند و
مانند هر شغل ديگر به س�ازماندهي فراوان
نياز دارند ت�ا كمتر به زحمتم�ان بيندازند.

بهترين مشاغل دنیا هم دشواريهاي خودش را دارد

شغل رؤيايي فقط يك رؤياست؟!

تلخیص :حسین گلمحمدی
فرض كنيد به ش�ما حقوق بدهند تا در نقطههاي�ي از اقيانوس كه ت�ا حاال پاي هيچ انس�اني به آنجا نرس�يده غواصي كنيد.
يا پ�ول بگيريد ب�راي اينكه در ي�ك فانوس درياي�ي قديمي زندگ�ي كنيد .به نظر ميرس�د بعضي ش�غلها دس�تكمي از
ماجراجوييِهاي رؤيايي ندارند .اما اگر خوشش�انس باشيد و واقع ًا در يكي از اين كارها مش�غول به كار شويد ،احتماالً پس از
مدتي نظر ديگري خواهيد داش�ت .يك روزنامهنگار با آدمهايي صحبت كرده اس�ت كه از نظر بقيه شغلهايي رؤيايي دارند.
اين مطلب را خانم كلييو چانگ نويسنده آزادكار نوشته و آثار او در وايس ،اينترسپت و ديگر مطبوعات به انتشار رسيده است.
شغل رؤيايي و فانتزي اسب بودن!

هستند «بخوابند ».چنين پيشنهادي اين فرصت شغلي را به كاري رؤيايي
بدل ميكند .بيش از ۲هزار نفر براي اين فرصت شغلي تقاضا دادند (يكي
از كارآموزان ميگفت آنقدر هم كه فكر ميكرد ساعات كار به خوابيدن
روي تشكها نگذشت ،اما در مجموع ،از فرصت كارآموزي رضايتخاطر
داشت و آن را مثبت ارزيابي ميكرد ).جنگلباني ،نگهداري از حيوانات در
باغوحش و خلباني از جمله مشاغلي هستند كه معموالً تصويري رؤياگونه
از آنها در ذهن داريم .در وبسايت رديت اشاراتي به اين مشاغل مييابيم.
در اين وبسايت ،افراد ذيل اين مشاغل ميپرسند چگونه ميتوانند در اين
توپا كنند؟ (براي مثال« ،من عاشق حيواناتم؛
حوزهها شغلي براي خود دس 
اما آموزش خاصي نديدم و نميدانم با حيوانات بزرگتر از گربه چگونه رفتار
كنم .اگر بخواهم در باغوحش كار كنم ،چه بايد بكنم؟»)

وقتي جوان بودم ،دوست داشتم اسب باشم .نميخواستم دختر
اسبي باشم ،ميخواستم دختري باش��م كه واقعاً اسب است.
اس��ببودن رؤيايي نبود كه فقط به دوران نوجوانيام محدود
شود؛ اين رؤيا االن هم به نظرم منطقي ميآيد .مردم به اسبها
احترام ميگذارند .اسبها هميشه خوشنام بودهاند و هرگز كسي چيز بدي
درباره آنها نگفته است .كارشان هم اغلب مشخص و مختصر است :گاوآهن
را از يك سر زمين به سر ديگر آن ميكشند يا در زمينهاي حصاربنديشده
به كودكي س��واري ميدهند .ديگران هم معموالً ب��ه حاجات اوليۀ آنها
رسيدگي ميكنند :روز كه تمام ميشود ،يونجهشان را ميدهند و نعلهاي
كوچكشان را تميز ميكنند ،بعد هم رهايش��ان ميكنند تا در جايي با
سقفهاي بلند بخوابند.
احساس دوران
رؤيايم به واقعيت بدل نشد؛ اما وقتي مشغول كار شدم ،آن
ِ
كودكيام دربارۀ كار رؤيايي عميق و عميقتر شد .دلم ميخواست به كاري
مشغول ش��وم كه برايم مهم اس��ت و درآمدش زندگيام را بچرخاند؛ اما
هميشه احساس ميكردم حتي كاري كه بهترين درآمد دنيا و بيشترين
رضايت خاطر را به همراه داشته باشد هنوز كار است .بعيد است فكر كنيم
به اسبي كه اراب ه ميكشد سخت نميگذرد .اسبها ،وقتي كار نميكنند،
زمين اسبدواني
مجبور نيستند به بچههاي ۹سالهسواري بدهند و دور ِ
بدوند .هيچكس به اسبها نميگويد« :اگر از كاري كه ميكني لذت ببري،
مثل اين است كه حتي يك روز هم كار نكردهاي».

گاهي يك فرصت ش��غلي رؤياگونه بهسرعت در فضاي
مجازي دستبهدست ميشود ،مانند فرصتي كه در فانوس
ايستب ِرادِر فراهم شد .اين فانوس تاريخي ،كه در
دريايي 
سنفرانسيسكو قرار دارد و هماكنون به مهمانخانه تبديل
شده است ،به زوجي نياز داشت كه در ازاي دريافت ساالنه ۱۳۰هزار دالر
در اين مكان زندگ��ي و كار كنند .هزاران نفر براي اين موقعيت ش��غلي
درخواست داده بودند .اين افراد تصور ميكردند فضايي دنج ،آرام و بينقص
در اقيانوس در انتظارشان اس��ت ،بهويژه كه فانوس دريايي وايفاي هم
نداشت .افرادي كه در اين شغل پذيرفته ميشدند بايد گواهينامۀ معتبر

حاال اين حرفها را بيش از گذشته درك ميكنيم؛ در دوراني
ت شغلي بهآرامي
به سر ميبريم كه استخدام دائمي و امني 
ي
در حال از بينرفتن است و ماندن در يك شغل ،بهخود 
خود ،دستاورد برجس��تهاي محسوب ميشود .محاسبات
«مؤسس��ۀ سياس��تگذاري اقتصادي» نش��ان ميدهد سياستهاي
شكستخورده در واكنش به همهگيري [كرونا] سبب شد حدود ۱۶درصد
از شاغلين در امريكا ،يعني حدود ۲۶ميليون و  ۸۰۰هزار نفر ،كار خود را از
دست بدهند يا س��اعات كاري و در نتيجه دريافتيهايشان كاهش يابد.
داشتن كار لزوماً بدين معنا نيس��ت كه كارتان سخت نخواهد بود ،حتي
ِ
پيش از اين ركود اقتصادي از هر  10كارگر ،دستمزد يك نفر آنقدر اندك
بود كه اگر تماموقت هم كار ميكرد همچنان در فقر به سر ميبرد؛ بااين
همه ،تصوير كار رؤيايي همچنان برايمان جذاب است .خيل عظيمي از
مقاالت خودياري روشهاي رس��يدن به كار رؤياي��ي را تبليغ ميكنند:
چگونه ميتوانيد تا پايان سال شغل رؤياييتان را پيدا كنيد يا چگونه با 9
ل فعليتان را ترك كنيد و رؤيايتان را محقق كنيد .وبسايت
گام ش��غ 
اينديد اطالعات مربوط به  ۲۵ش��غل رؤيايي را فهرس��ت كرده است كه
سهچهارم آنها ساالنه كمتر از  ۵۰هزار دالر دستمزد دارند.
يك شركت تُشكسازي از كارآموزان «ميخواهد» زماني كه در محل كار

در دوراني به س�ر ميبريم كه استخدام دائمي
ت ش�غلي ب ه آرامي در حال از بينرفتن
و امني 
اس�ت و ماندن در يك ش�غل ،بهخوديخود،
دس�تاورد برجس�تهاي محس�وب ميش�ود.
محاس�بات «مؤسس�ۀ سياس�تگذاري
اقتص�ادي» نش�ان ميده�د سياس�تهاي
شكس�تخورده در واكن�ش ب�ه همهگي�ري
[كرونا] سبب شد حدود  ۱۶درصد از شاغلين
در امريكا ،يعني حدود ۲۶ميليون و  ۸۰۰هزار
نفر ،كار خ�ود را از دس�ت بدهند يا س�اعات
كاري و در نتيجه دريافتيهايشان كاهش يابد

مرگ تدريجي امنيت شغلي

هفتهاي  90ساعت كار در فانوس دريايي

پاسباني ساحلي داشته باشند .از ميان خيل عظيم متقاضيان ،فقط ۶۰زوج
از صالحي��ت الزم برخ��وردار بودن��د .حدود يك س��ال بع��د ،روزنامۀ
سنفرانسيسكو كرونيكل با زوجي كه موفق شده بودند اين موقعيت شغلي
را از آن خود كنند مصاحبه كرد .بعد از يك سال ،از نظر تيفاني دِينس و
تيلور واترسون ،كار در فانوس دريايي فقط يك كار به شمار ميآمد ،شغلي
كه پيش از اين حكم رؤيا را داشت .دِينس ميگفت «مهمانان را پذيرش
ميكنيم ،فروشگاه را ميچرخانيم ،تختها را مرتب ميكنيم و غذا را آماده
ميكنيم .تيلور هم راهنماي محلي است» .اين زوج در مصاحبه با كرونيكل
گفتند در هفته ۸۰تا  ۹۰ساعت كار كردهاند .بهراحتي ميتوان فهميد چرا
مشاغلي از اين دست تا اين حد فريبنده و وسوسهبرانگيزند .بسياري از ما
احتماالً بدين دليل همچنان به كار رؤيايي فكر ميكنيم كه اس��تخدام
نشدهايم يا مشغول كارهايي هس��تيم كه ديويد گريبر آنها را «مشاغل
مزخرف» مينامد .اين انگيزه نامربوطي نيست؛ اما به گمانم اغلب مشاغل
رؤيايي بيش��تر به ادارهكردن يك فانوس دريايي و آمادهكردن جا و غذا
براي ۴۰مهمان ش��بيه اس��ت تا تعطيالتي كه بابت آن پول هم به شما
ميدهند.
چه كسي گفته محيطباني كار راحتي است؟!

اندرو اسميت محيطبان و راهنماي گردشگران پارك ملي
ِگل ِيشر است .او شغلش را دوست دارد و چهار تابستان است
كه به پارك و گردشگران آن رسيدگي ميكند .از مزاياي
محيطبانبودن آن اس��ت كه در فرآيند شناخت محيط
طبيعي هر روز با طبيعت ارتباط نزديكتري برقرار ميكنيد؛ گردشگران
از اين تجربه محرومند و در فرصت كوتاه بازديد از پارك نميتوانند چنين
ارتباطي را تجرب ه كنند .اسميت در اقامتگاه پارك زندگي ميكند و ساعات
زيادي را در ه��واي آزاد ميگذراند و لذت فراوان ميبرد .ش��رايط كاري
اسميت آرزوي بسياري از مديراني است كه مجبورند در متروهاي پرازدحام
تردد كنند .احتماالً براي اين افراد محيطباني شغل پرجاذبهاي است حتي
اگر اين شغل مستلزم سروكارداشتن با گردشگران درماندهاي باشد كه
نميتوانند در مسيرهاي پرتردد پارك ملي اتومبيلهايشان را پارك كنند.
اما اس��ميت ميگويد او كارش را همچنان يك كار ميبيند كه گاهي با
مخاطراتي همراه است و امنيت شغلي ندارد .او ميگويد «حتي اگر مشغول
كاري باشيد كه دوستش داريد ،بدين معنا نيست كه داريد تفريح ميكنيد.
روزهايي ك��ه كار نميكنم ميتوان��م آزادانه قدم بزنم و ل��ذت ببرم؛ اما
پيادهروي با لباس فرم در روزهاي كاري به پيادهروي در روزهاي غيركاري
شباهتي ندارد ».اسميت ،مانند بس��ياري ديگر از كارمندان پارك ملي،
فصلي كار ميكند (در حالحاضر ،او استخدام نيست) .مزاياي محيطباني
در فصلي كه پارك بازدي د كننده دارد خوب است؛ اما وضعيت استخدامي
آن ثباتي ندارد .اس��ميت ميگويد برخي از محيطبانان وقتي  ۲۶ساله
ميشوند ديگر تمايل ندارند با پارك همكاري كنند و از طرفي نميتوانند
از خدمات بيمۀ والدينشان هم استفاده كنند .اسميت ،خارج از فصل ،معلم
جايگزين است .او فقط وقتي ميتواند محيطباني را شغلي دائمي در نظر
بگيرد كه شغلي هميشگي در پارك پيدا كند .احتمال اين هم بسيار كم
است.
تست كردن دستور غذايي كتابهاي آشپزي

كارولين ل ِينگ دستورغذايي كتابهاي آشپزي را تست
ميكند و از جمله افراد خوشاقبالي است كه از كارش لذت
ميبرد .او از دوستش نقلقول ميكند كه ميگويد« :اين
شغل يك كمدي رمانيتك است .فكر كنم توصيف واقعاً
درستي است .هيچكس فكر نميكند چنين شغلي هم وجود داشته باشد،

مگر اينكه كسي را ببيند كه مشغول اين كار است»؛ ل ِينگ ميگويد بيش
از آنكه آشپزي كند بايد كيسههاي سنگين خريد را حمل كند كه پر از
خواروبار هستند .كار او بيش از آنكه تصور كنيم به قدرت جسمي نياز دارد
(او بيشتر روز سرپا ايستاده است) .اين شغل نوعي آزادكاري است و ل ِينگ
بابت روزهايي كه بيمار اس��ت و كار نميكند پولي دريافت نميكند .او
خودش را در طرح بيمۀ دولتي بيمه كرده است كه ماليات فراواني از آن
كسر ميشود.
همه كارها را به رؤيا بدل كنيم؟
اين تصور كه كار نبايد ناخوش��ايند باش��د در دهه ۷۰
ميالدي رواج پيدا كرد؛ يعني همان زمان كه «مديران
به كاركنان خود ميگفتند هدف زندگي را بايد در كار
توجو كرد».
جس 
بهراحتي ميتوان فهميد پيامهايي از اين دست در زمان همهگيري
اين بيماري تا چه حد ميتواند خطرناك باشد .اين پيام بهويژه براي
كساني خطرناك است كه خوشاقبال بودهاند و شغلشان را هنوز از
دست ندادهاند ،اما مجبورند بيش از گذشته كار كنند .وقتي كارگران
حتي در تعيين شرايط زندگي روزانۀ خود عامليت بسيار اندكي دارند،
بهتر نيس��ت بر مواردي تمركز كرد كه تحت كنترل افراد قرار دارد؟
گاهي اوق��ات ،انجام كاري كه از آن «لذت ميبريد» س��اعات كاري
طوالني و دستمزد اندك را تحملپذير ميكند .بااين همه ،اين نوع
پيامها كه از اشتياق و هدف سخن ميگويند طبقۀ خاصي از اجتماع
را مخاطب قرار ميدهند .مخاطب اين پيامها ،بيشاز همه ،كاركنان
يقهس��فيدي هس��تند كه با عناويني مانند «مدير ارشد سرگرمي»
در س��ازمانهاي غيرانتفاعي ،صنعت ،رس��انهها و ديگر صنايع كار
ميكنند .كار در حوزههايي كه به خانه و مراقبت از س�لامت مربوط
ميشود زندگيبخش است و بهطرزي باورنكردني روابط صميمانه
را به دنبال دارد .در اين حوزهها ،برخالف استارتآپها ،واژه خانواده
دقيقاً معن��اي خان��واده را دارد .اين تعبير گاه ب��ه چارچوبي تبديل
ميشود كه بهواسطه آن درآمدهاي اندك و سوءاستفادههاي كاري
ناديده گرفته ميشود.
اين بدين معنا نيس��ت كه دوستداش��تن آنچه انج��ام ميدهيد بد
اس��ت .همه ميخواهيم در حد توانمان در زندگ��ي معنا پيدا كنيم.
بسياري از اين مشاغل رؤيايي نيز مستلزم توجه و مراقبت از ديگران
يا اهميتدادن به طبيعت اس��ت؛ اما رؤيايي جلوهدادن مشاغل مانع
ميشود از فهم اينكه اين مشاغل فقط شغل هستند و مانند هر شغل
ديگر به سازماندهي فراوان نياز دارند تا كمتر به زحمتمان بيندازند.
بايد بدانيم كار ،كار اس��ت و هيچ ش��غلي ،هرچقدر هم كه دوستش
داشته باشيم ،از اين قاعده مستثنا نيست .اسميت بهجاي اين عبارت
جمله ديگري را نقل ميكند؛ جملهاي كه هميشه به خاطر دارد و از
يكي از محيطبانان ارشد شنيده است« :چه اشكالي دارد مردم شغلي
آبرومندانه داشته باشند كه بتوانند از ق َِبل آن زندگي آبرومندانهاي
هم براي خودشان دستوپا كنند؟»
اين واقعيت ممكن است شو روشوقمان را از بين ببرد ،بهويژه اشتياق
كودكاني را كه به شغل آيندهشان فكر ميكنند؛ اما اگر جور ديگري
به آن نگاه كنيم ،اين واقعيت ميتواند بس��يار جذاب باشد .اگر كار
رؤيايي فرقي با كارهاي ديگر ندارد ،بهتر نيس��ت هم��ه كارها را به
رؤيا بدل كنيم؟
نقل و تلخيص از :وب سايت ترجمان /نوشته :كلييو چانگ/
ترجمه :فاطمه زليكاني /مرجع :نيوريپابليك

سبكمراقبت

گرهگشايانيكه خودشان
هزارگرهدرزندگيدارند!
سهاسپهري
فالگيري و رمالي ،پديدهاي است كه امروزه بهرغم رشد
و توس��عه تكنولوژي باز هم وجود داش��ته و مشتريان
خودش را دارد .افراد براي حل مشكالت خود به دنبال
سادهترين و آسانترين راهكارها هستند و تصورشان
اين است كه با مراجعه به رمال و فالگير مشكل خود را
حل ميكنند ،اما در واقع ناآگاهند كه از چاله خود را به
چاه مياندازند .منظور از فال ،فال حافظ كه هرسال يلدا
ميگيريم نيست؛ منظور از فال ش��نيدن و باور كردن
حرفهاي شياداني است كه نه تنها جنبه حقيقي ندارد
بلكه براي زندگي انسان مضر هم واقع ميشوند.
بيتردي��د خراف��ات در هم��ه جوامع وجود داش��ته و
هيچ جاي دنيا مس��تثني از اين قضيه نيس��ت .هر چه
گرفتاريهاي اجتماعي و اقتصادي گس��ترش مييابد
تعداد مراجعين به اين اف��راد هم افزايش پيدا ميكند.
كمبودها و مشكالت عاطفي و اجتماعي هم از عوامل
مهم و مؤثر در خصوص مراجعه افراد به سمت فالگيري
و رمالي به شمار ميرود.
فالگيرها نه تنها حالل مشكل نيستند بلكه مشكل ساز
خواهند بود .كار و فعاليت رمال و فالگير با حيله و تقلب
جلو رفتن و اس��تفاده از انواع ترفندهاي دروغين براي
كسب درآمد نامشروع است.
امروزه اكثر فالگيرها با چندين پرسش و پاسخ از شما به
اطالعات كافي از شخصيت دروني شما دست مييابند
و بر مبناي همان ،مراجعين را فريب ميدهند و با بال
و پردادن به موضوعات و اس��امي ،مراجع را بيخودي
اميدوار يا اش��تباهاً نااميد ميكنند .اكثريت حتماً يك
بار هم كه شده به اجبار يا حتي از روي سرگرمي راجع
به فال شنيدهاند يا ش��ايد در شرايطي كه برايشان فال
بگيرند قرار گرفتهاند.
معموالً افراد تحصيلكرده و صاحب دانش به سرعت و با
كمي دقت به رياكاري آنان پيميبرند ،به همين دليل
طعمه اصلي اينها معموالً دخترهاي جوان بهخصوص
در قش��رهاي ضعيف و گرفتار است .از زمانهاي دور و
خيلي قديم گوشها جمالت زيادي مانند طلسم ،سحر
و جادو و ...به خود شنيدهاند و هميشه افراد ضعيف متأثر
و تسليم بودهاند .چرا كه هيچ وقت افراد مسئوليتپذير،
نواقص و كمبودهاي زندگي خوي��ش را گردن عوامل
بيروني (آدمها ،شانس ،قسمت) نمياندازند و مرتباً به
دنبال برطرف كردن ضعفهاي خود هستند.
جمله «فالت بگيرم» را از فالگيره��اي نزديك بازار يا
ايستاده در خيابان ميشنويم .در گوشه گوشه جامعه
افرادي به عنوان فالگير نشستهاند كه گاهي با جمالت
خيلي شيوا و تأثيرگذار مردم را فريب ميدهند.
مشكل اينجاست كه برخي شهروندان به منظور يكبار
س��رگرمي و امتحان ف��ال نميگيرند ،بلك��ه برخي به
گونهاي عجيب و غريب درگير اين راه ش��ده و عالوه بر
خود ديگران را هم درگير ميكنند و به فال و فال گرفتن
وابسته ميشوند .به طوري كه ش��ايد هفتهاي يكبار با
آنها تماس تلفني برق��رار ميكنند و با انجام اعمالي كه
رمال ميگويد موجب گزند و آس��يب به خود و ديگران
ميشوند و اگر به آنها خرده بگيري و بگويي پولت را هدر
نده و برو روانش��ناس و متخصصي كه بتونه مشكلت رو
حل كنه ،با عصبانيت و تعصب آنان روبهرو خواهي شد.
شايد تعجبآور نباش��د كه گرفتن يك فال قهوه ساده
تلفني تنها قيمتي ناچيز داش��ته باش��د .ام��ا مبالغ به
همين اعداد محدود نميش��ود .و از آنجا كه در بساط
رماالن همه چيز پيدا ميش��ود ،از پيش��گويي آينده
گرفته تا وع��ده براي بس��تن زبان ديگران ،رس��اندن
عاشق به معشوق ،طلسم و جادوي بدخواهان ،موفقيت
در كنكور ،پيدا كردن نش��اني دزدان و سارقان ،درمان
نازايي و بيماريهاي العالج و ...در آگهيها و تبليغات
رماالن و جادوگران ديده و ش��نيده ميشود .گذشته
از اينها برخ��ي از رمالها ادعاي اجنه بيني داش��ته و
اظهار به موكل داش��تن ميكنن��د و مراجعين گاهي
براي زندگي خود گاهي براي ديگران دعا ميگيرند يا
به قول خودش��ان باطل ميكنند .اما غافلند كسي كه
به ظاهر خيرخواه شماست تا در بستن زبان ديگران يا
عاشق كردن كسي كه آدم زندگي شما نيست به شما
كمك كند ،در اصل بدون حضور آن فرد در حال بدي
كردن به وي است .چگونه ميش��ود اطمينان كرد به
اين اش��خاص كه براي درآمدزايي و ب��ه ظاهر راضي
نگهداشتن مراجع ،زندگي ديگري را به خطر بيندازد.
واقعيت امر اين است كه انس��ان براي حل مشكالتش
بايد اول از پروردگار خويش كمك بخواهد دوم كسي
كه دانش و تجربه الزم در مهارتهاي زندگي داش��ته
باش��د .با كمي دقت ميتوان به اين مسئله پيبرد كه
وقتي هيچ فالگيري خودش داراي زندگي خوبي نيست
چگونه ميتوان توقع داشت كه بتواند زندگي خوبي از
راههاي غيراخالق��ي براي ديگران درس��ت كند؟ گره
گش��اياني كه خودش��ان هزار گره ناگوشده در زندگي
دارند .نه تنها عمل آنها پوچ است بلكه نيت و هدف آنها
و به تفاسيري انرژي آنها مضر و بسيار خطرناك است و
بايد از اين افراد سمي حذر كرد.

