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وقتی پس از مرگ همسر تنها می شویم

«همه می دانیم که مرگ امری طبیعی است و
جوان و پیر نمی شناســد اما با افزایش سن چون
اعضای بدن دچار افت در عملکرد می شــوند و در
پی آن با کاهش توان و قوه بدنی و بروز بیماری ها
مواجه می شــویم ،احتمال مرگ هم باال می رود.
فرد ســالمند نیز بایــد مانند همه افــراد دیگر در
همه گروه های ســنی برنامه های زندگی خود را
به نحوی اجرا کند که انگار فردا در این دنیا نیست
اما در عین حال دســت از تالش ،کوشش و امید
به زندگی برندارد .این روندی طبیعی برای مقابله
با مرگ اســت ،اما موضوع پذیرفتن مرگ خود با
موضوع کنار آمدن با مرگ همسر برای سالمندان،
دو مقوله کامال متفاوت اســت .مرگ همسر برای
سالمند اســترس بسیار باالیی به دنبال دارد و این
موضــوع از نظر علمی به اثبات رســیده و طبیعی
است که به دنبال این اتفاق فرد آسیب ببیند.
افراد جوانی که همسرشان را از دست می دهند
به هر حال اســترس و تنهایی بعد از فوت همسر
را با سرگرم کردن خود با کار یا دوستان و ورزش
و ...جبران می کنند اما یک فرد ســالمند به دلیل
ناتوانی های ناشی از سن خیلی از امور را نمی تواند
انجام دهد»...
اینها بخشی از صحبت های دکتر میراب زاده،
اســتاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی
و توان بخشــی اســت که در این مطلب از ایشان

همه افراد در طول مدت زندگیشــان ،از لحظه
تولد تا زمان مرگ ،یک سری نیازهایی را دارند .در
کل افراد زندگی می کنند تا به ارضاء نیازهایشــان
برسند .وقتی که کوچکتر هستیم نیاز شدید به تعلق
پذیری یعنی محبت دیدن و همچنین نیاز به امنیت
در ما باال است .اگر نیازهای افراد برآورده شوند در
ســنین باالتر به خودشــکوفایی و اعتماد به نفس
می رســند ولی اگر نیازهای ما برآورده نشوند هم
یادگیری صورت نمی گیرد و هم این که افراد فاقد
اعتماد به نفسی می شویم .همین که با گذر زمان
در ابعاد مختلف جسمانی ،زبانی ،حرکتی و  ...رشد
می کنیم در زمینه نیازها هم رشد می کنیم .یعنی
نیازهای ما با باال رفتن سن ،بیشتر می شوند و نوع
شان کمی تغییر می کند.
ازدواج:
هر فردی در طول مسیر پر پیچ و خم زندگیش
باید انتخاب هایی را داشــته باشــد .انتخاب گروه
همســاالن ،مدرســه ،رشــته تحصیلی ،دانشگاه،
شــغل و  . ...ولی یکی از مهــم ترین انتخاب ها،
ازدواج اســت .در ازدواج افراد با نیازها و انتظارات
متفاوت ،تصمیم می گیرنــد مدت زمان زیادی را
در کنار یکدیگر ســپری کنند .اگر زوج ها تالش
برای برطرف کردن نیازهای یکدیگر داشته باشند،
زندگی های زیبا و دلنشینی را تجربه خواهند کرد.
مهم ترین مشــکالت زوج ها این اســت که
نیازهای یکدیگر را نمی شناســند و برای برآورده
کردن آنها نیز هیج تالشی را نمی کنند .پس این
جمله را به یاد داشته باشید که برای داشتن زندگی
پر از آرامش باید به شــناخت نیاز های همســرم
بپردازم.
نیاز به بقا:
از اولین نیازهای هر فرد ،نیازهای فیزیولوژیک
او اســت .نیاز به آب ،غذا ،پوشــاک ،مســکن و
در واقــع نیازهای اولیه انســان ها .اگــر این نیاز
برآورده شــود گام اول برای رســیدن به آرامش
برداشته شــده اســت .پس باید در جهت برآورده
کردن نیازهــای فیزیولوژیک همســرمان تالش
خودمان را انجام دهیم.
«شاید بهتر اســت بگوییم ،خانم محترم پختن
غذا ،اتو کردن لباس همسرت خیلی می تونه برای

خواســته ایم ســالمندان عزیز و اطرافیانشــان را
راهنمایــی کنند چطور در این شــرایط به زندگی
برگردند.
بســیاری از ســالمندان بعد از اینکه
همسرشــان فوت می کند خود را تنها و
افسرده می یابند .چه کنیم فرد سالمند در
چنین شرایطی با این استرس کنار بیاید
و به زندگی خود بازگردد؟
ایــن موضوع در درجــه اول به خود ســالمند
و میزان اســتحکام شــخصیت او بســتگی دارد.
فرد ســالمندی که ناتوانی های مرتبط با ســن را
پذیرفتــه و خود را با تغییر نقش وابســته به متغیر
سن مطابقت داده ،شــخصیت باثبات تری دارد و
راحت تر با این گونه نبودن ها کنار می آید و مدارا
می کند .او هم طبیعتا بعد از مرگ همســر ،مانند
سایر سالمندان سوگوار و افسرده می شود اما آنها
راحت تر دوره سوگواری را پشت سر می گذارند.
چطور می توان در گروه ســالمندانی
قرار گرفت که این ویژگی خوب را دارند؟
همه سالمندان نمی توانند نقش خود را با متغیر
زمان تطابق دهند .بسیاری نمی توانند قبول کنند
که فرزنــدان آنها دیگر ازدواج کــرده اند و پدر و
مادر هستند و هســته اصلی زندگی شان خانواده
خودشــان است .این گروه از سالمندان بعد از فوت
همسر افســرده می شــوند و خود این افسردگی

باعث ســوءتغذیه و کاهش توان بدن در مقابله با
بیماری ها می شــود و فرد در نهایت حتی ممکن
است به دلیل باالرفتن فشار خون یا کنترل نکردن
دیابت خود و ...در مدت کمی بعد از فوت همسر ،از
بین برود .البته غیر از این موضوع مسائل دیگری
هم در افسردگی سالمند بعد از فوت همسر دخیل
است.
چه مسائل دیگری؟
مثال مســائل اقتصادی .در کشــور ما معموال
مردها نان آوران خانه محسوب می شوند و با فوت
یک مرد ،اگر زن حمایت اقتصادی خوبی نداشــته
باشــد یا نتواند از فرزندان کمک بگیرد یا محتاج
آنها شــود و شــان و منزلت خــود را پایین ببیند،
دچار افسردگی می شــود .از سوی دیگر ،سالمند
بــه دوا و درمان نیاز دارد و هزینــه های درمانی
در کشــور باالست .پس مجبور است یا از فرزندان
کمک مالی بگیرد یا با درد خود بسازد و این چرخه
معیوب به افسردگی دامن می زند.
پس در این شــرایط نقــش خانواده
پررنــگ تر می شــود .یعنــی فرزندان
می تواننــد از افســردگی فرد ســالمند
پیشگیری کنند؟
بله ،به هر حال هرچه روابط مناســب اجتماعی
و خانوادگی سالمند بیشتر باشد ،احتمال افسردگی
کمتر می شود و فرد سالمند شادتر زندگی می کند.

شناخت نیازهای همسر

داشــتن زندگی زناشــویی آرام کمکت کنه .آقای
محترم ،خرید به موقع مایحتاج خونه و لباس برای
خانمت خیلی می تونه برای رســیدن به آرامش در
زندگی مشترک کمکت کنه».
نیاز به آزادی:
همه انســان ها تمایل دارند که کامال مستقل
بوده و با آزادی مشــغول فعالیت های خودشــان
باشــند .بعد از ازدواج آزادی ها محدود می شود و
حد و مرز پیدا می کنند .اگر بعد از ازدواج به میزان
قبل از ازدواج آزاد باشیم برای زندگی زناشویی ما
خطرناک است.
مهم ترین مشــکالت زوج ها این اســت که
نیازهای یکدیگر را نمی شناســند و برای برآورده
کردن آنها نیز هیچ تالشی را نمی کنند.
نیاز به قدرت:
قدرت مندی؟ دلــت می خواهد تصمیم گیرنده
نهایی خودت باشی؟
انســان ها تمایل بــه قدرتمنــدی دارند ،بعد
از ازدواج ،بهتر اســت خانم و آقا لیســت کارهای
مختلفی را که در منزل باید انجام بدهند ،بنویسند.

حال زمان این است که با یکدیگر به تفاهم برسند
و حداقــل  50درصد تصمیم گیــری ها را خانم و
 50درصــد آن ها را آقا انجام دهــد .البته باید در
هر کاری خانم و آقا با هم صحبت کنند ،مشــورت
کنند ولی آخرین تصمیم را یکی از طرفین در حوزه
مسئولیت های خودش انجام دهد.
نیاز به تفریح:
تفریح از ساده ترین نیازهای هر فردی در طول
دوران زندگیش است .تفریح از نیازهایی است که
به راحتی برآورده می شــود مثــل یک پیاده روی
ساده ،یا شام درست کردن و میل کردن در پارک.
این نیاز از نیازهایی است که لزوم برآورده شدنش
بسیار مهم است.
نیاز به محبت:
محبــت کردن و مورد محبت واقع شــدن ،از
نیازهایی اســت که برای داشتن یک زندگی زیبا،
بســیار مهم و اساسی است .هر انسانی منحصر به
فرد اســت ،پس نوع محبت کردنش با نوع محبت
کــردن دیگری می توانــد متفاوت باشــد .حتما
همســران در ازدواج ابتدا به شــناخت نوع محبت
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فردی که فرزندانش مرتبا با او در تماس هســتند
و احوالش را می پرســند احســاس نمی کند تمام
عمرش را صــرف زندگی دیگران کــرده و حاال
بی معرفتی می بیند .شاید جوان ها این موضوع را
خیلی درک نکنند اما این مساله روی سالمند تاثیر
قابل توجهی دارد.
دوستان همسن و سال هم در این بین
نقشی دارند؟
بله ،رابطه با همســاالن بسیار مهم است .وقتی
سالمند با دوستانی هم کالم می شود که دردهای
مشترکی دارند مثال همسرشان را از دست داده اند
یا فرزندان از آنها دور شــده اند درک می کند که
این موضوع اقتضای زمانه اســت و او در این بین
تنها نیســت .در این شــرایط توقعاتــش را پایین
می آورد و احساس بهتری پیدا می کند.
در ضمن دوســتان همسن و ســال می توانند
فعالیت های دسته جمعی با هم برگزار کنند .مثال
با هم به پارک بروند ،به خیریه ها کمک کنند و...
این موضوع به آنها کمک می کند بپذیرند که هنوز
توانمند هستند و برای اجتماع مفیدند.
چطور ســالمندان را در جمع خانواده
شادتر کنیم؟
بهتریــن کار این اســت کــه ســالمند را به
میهمانی ها ببریم و دور هم در خانه او جمع شویم.
وقتی ســالمندی در جمع دیگر افراد از تجربه ها و
خاطره های خود مــی گوید و جوانان به او گوش
می دهند حس می کند هنوز مفید اســت و حرفی
برای دیگــران دارد .این موضــوع باعث افزایش
اعتمــاد به نفس در ســالمند و شــادی و امید به
زندگی در او می شود.
دولت و نمادهای اجتماعی هم در این
بین وظیفه خاصی دارند؟
بله ،دولت باید کاری کند که ارتباطات سالمندان
با هم و با جوان ترها بیشتر شود .من چند پیشنهاد
عملی دارم:
 - 1تاســیس باشــگاه هــای ســالمندی که
فعالیت هایی مناســب برای این گروه ســنی ارائه
دهد و هزینه کمی دریافت کنند باعث می شــود
سالمندان کنار هم بنشینند و حرف بزنند.
 - 2پوشــش بیمه ها و رســیدگی به اقتصاد
سالمندان نیز اهمیت دارد .سالمندی و بازنشستگی
دوره ای از زندگی است که سالمند باید از آن برای
مســافرت رفتن و لذت بردن از زندگی بهره ببرد.
اما بســیاری از ســالمندان ما به خاطر مشکالت
اقتصادی توان برنامه ریزی تفریحی را ندارند.
 - 3در بسیاری از کشــورها سالمندان جایگاه
باالیــی در جامعه دارند اما در کشــور ما با وجود
توجه فرهنگی و دینی ای که به ســالمند شــده،
ســالمندان جایگاه خوبی ندارند .تنها داشتن یک
کارت منزلت برای ســوار شدن رایگان به وسایل
حمل و نقل عمومی کافی نیســت .باید تورهایی
برای این افراد در نظر گرفت و مستمری سالمندان
باید بیشتر شود.
 - 4فرد بازنشســته نباید حس کند نمی تواند
برای نوه هایش چیزی بخرد ،نمی تواند مسافرت
برود یا حتی میهمانی بگیرد .در کل باید به وضعیت
اقتصادی و اجتماعی سالمندان بیشتر توجه کنیم.

کردن خودشان و بعد به شناخت درباره نوع محبت
کردن همسرشان بپردازند و ســعی کنند این نیاز
مهم زندگی را صحیح برآورده نمایند.
اگر نیازهای افراد برآورده شوند در سنین باالتر
به خودشــکوفایی و اعتماد به نفس می رسند ولی
اگر نیازهای ما برآورده نشوند هم یادگیری صورت
نمی گیرد و هم این که افراد فاقد اعتماد به نفسی
می شویم.
نیازهای کلیدی زنانه:
بعد از برآورده شــدن نیازهای مشــترک تمام
انسان ها ،باید نیازهای انحصاری جنس خانم ها و
آقایان شناسایی و برآورده بشود .از نیازهای مهم و
منحصر به فرد خانم ها عبارتند از:
 - 1نیــاز به درجــه یک و تک بــودن برای
همسرش
 - 2نیاز به شنیدن و دیدن کلمات عاطفی مثل
گفتن دوستت دارم و یا نوشتن جمالت عاطفی
 - 3نیاز به تشکر از همراه بودن در سختی های
زندگی
 - 4نیاز به حمایت های عاطفی
 - 5نیاز به تمجید در حضور دیگران و...
پس اگر مردان این نیازها را بشناســند و سعی
کنند برای همسرشــان بــرآورده نمایند می توانند
گام های رسیدن به صمیمیت و داشتن یک زندگی
زیبا و مملو از عشق را تجربه کنند.
نیازهای کلیدی مردانه:
مــردان هم مانند خانم هــا نیازهای انحصاری
دارند که برای داشــتن ارتباط همســران موفق،
خانم ها باید در برآورده کردنشــان تالش نمایند.
برخی از این نیازها عبارتند از:
 - 1نیاز به اعتماد
 - 2نیاز به تشــکر در مقابل کارهایی که انجام
می دهند
 - 3نیاز به تحسین
 - 4پرهیز از انتقاد
 - 5نیاز به ریاست
 - 6رها کردن در غار تنهایی و...
برای داشــتن یک زندگــی دل آرام و زیبا ،در
ابتدا باید به شناخت نوع نیازهای خود و همسرمان
برسیم و تالش کنیم تا آنها را برآورده نماییم.

دالیل خشکی و پوسته پوسته شدن لبها
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خشــکی هوا و تماس مســتقیم با نور آفتاب از مهمترین علتهای ابتال به خشــکی ،پوستهریزی و ترک
خوردن لبهاست .شروع پاییز برای خیلی از ما ،مخصوصا بچهها با خشکی پوست لبها همراه است.
مهمترین علل خشکی لب
 خشــکی هوا و تماس مستقیم با نور آفتاب از مهمترین علتهای ابتال به خشکی ،پوستهریزی و ترکخوردن لبهاست.
 ابتال به برخی بیماریها یا مصرف برخی داروها برخی از رژلبها حاوی مواد قابضی هســتند که باعث تشــدید خشکی و ترک لبها میشوند .از طرفدیگر ،لب برخی افراد هم به مواد موجود در رژلبها حساســیت دارد و همین حساسیت میتواند باعث تشدید
خشکی و ترک آن شود.
 خشک و پوسته پوسته شدن مداوم لب ها در برخی افراد ،می تواند نشانه ای از ابتال به اگزمای لب باشد.اگزماهای پوســتی ،نوعی بیماری سرشتی هستند که به ژنتیک افراد بستگی دارد و در اثر مواجهه با عواملی
مانند استرس ،خشکی پوست ،سرمای هوا و قرار گرفتن در معرض هوای سرد و خشک هم تشدید می شوند.
 برخــی از خمیردنــدان هــا ،غذاها و حتی بعضی از عوامــل محیطی می توانند باعــث تحریک لب وپوسته پوسته شدن آن شوند.
درمان خشکی و پوسته پوسته شدن لب ها
از پماد های چرب کننده استفاده کنید
پمادهای چرب کننده ،نوعی الیه محافظ خوب برای لب ها محسوب می شوند و می توانند پوست لب را
نرم تر کنند و جلوی پوسته پوسته شدن و ترک خوردن آن را هم بگیرند.
کمتر در معرض تابش نور خورشید قرار بگیرید
اشعه ماورای بنفش ،لب ها را خشک و آسیب پذیر می کند.
لب های خود را با زبانتان خیس نکنید
مکررا در معرض آب قراردادن پوســت ،باعث محروم ســاختن آن از رطوبت و در نتیجه خشک شدن آن
می گردد .ممکن اســت به طور موقت احســاس بهتری در شــما ایجاد کند ،اما در واقع باعث خشک شدن
بیشتر لب ها می گردد
خمیر دندان خود را چک کنید
حساســیت به خمیر دندان و دهان شویه ها می تواند عامل قرمزی و خشک شدن پوست لب گردد .برای
چند روز از یک مارک خمیردندان و یا دهان شــویه اســتفاده کنید و ببینید اگر مشکلی با شستشو و مسواک
زدن ندارید آن را ادامه دهید.
از رژ لب های مرغوب استفاده کنید
متخصصان پوســت معتقدند که زنان مســن کمتر از مردان ،دارای پوســت آســیب دیــده و لب های
شکاف خورده هستند .شاید دلیل آن استفاده از رژلب باشد.
مواد غذایی تحریک کننده نخورید
هنگامی که لب ها شکاف می خورند ،حساس تر می شوند .موادغذایی خاص می تواند باعث التهاب بیشتر
شــود.برای مدتی مصرف فلفل قرمز ،خردل ،انواع سس و آب پرتقال را کنار بگذارید تا لب های شما بهبود
یابند .فرد مبتال به این ناراحتی که طوالنی مدت دچار پوسته شدن لب است ،باید درمان و نگهداری از درمان
را برای پیشگیری از تشدید مشکل زیر نظر متخصص پوست انجام دهد تا مشکلش مزمن و آزاردهنده نشود.

یاد بگیرکه فکر کنی

ســال هاست که همه متخصصان تالش کرده اند به ما مهارت «نه» گفتن را یاد بدهند اما شاید به جای
مهارت «نه» گفتن الزم باشــد مهارت بهتر و کارآمدتری را یاد بگیریم که پیش نیاز «نه» گفتن اســت و آن
هم مهارت فکر کردن اســت! این از آن مهارت هایی اســت كه پای درس امام حسین(ع) می شود به خوبی
آن را یاد گرفت .اما چطور؟
وقت فكر كردن كجاست؟
«به جوابی كه می خواهید بدهید مطمئن هســتید»« ،توان انجام خواســته او را ندارید»« ،خیلی دوست
دارید پیشــنهاد كســی را قبول كنید» ،اینطور وقت ها به نظر خیلی ها می شود سریع گفت بله یا نه .گاهی
دقیقا بعد از همین شــرایط است كه دردسر های بله یا نه سریع هم شروع می شود .در همین شرایط زندگی
روزمره اگر به سبك زندگی امام حسین(ع) مراجعه كنیم ،شبی را می بینیم كه حاكم مدینه حضرت را احضار
كرد و گفت :معاویه از دنیا رفته اســت و شــما باید با یزید بیعت كنید .حضرت فرمودند« :باشد تا صبح برویم
فكر كنیم ،ببینیم ما باید خلیفه شــویم یا یزید باید خلیفه شود!»امام حسین(ع) حتما و یقینا می دانست كه به
بیعــت با یزید جواب مثبت نمی دهد اما فورا و در همان لحظه «نه» نگفتند و فكركردن برای پاســخگویی
را الزم دانســتند .پس ما هم كافی اســت همین یك رفتار امام را سرلوحه كارهای خود قرار بدهیم تا از بروز
درصد زیادی از خطاها جلوگیری كنیم .این دقیقا همان جایی است كه حتی اگر مطمئن باشید ،فرصت گرفتن
برای فكر كردن ،می تواند شــما را در تصمیم تان قاطع كند و موجب شــود با كمترین میزان احتمال خطا
درست ترین تصمیم را بگیرید.
آفت های فكرتان را بشناسید
اینكه چه عواملی می تواند برای شما در سریع پاسخ دادن دردسرآفرین باشد ،اغلب شخصی است اما حتما
یكی از این عوامل در آن دخیل است:
- 1معموال وقتی كه ارزش یك درخواست را كم می دانید و زود به آن درخواست پاسخ می دهید.
 - 2توان واقعی خودتان را برای انجام آن درخواست درنظر نمی گیرید.
 - 3بــدون اعتمــاد به نفس بــا خودتان فكر می كنید كه شــما اجــازه فكركردن در برابر شــخصیت
درخواست كننده را ندارید.
 - 4به پیشنهاد و راه حل دیگری فكر نكرده اید كه بخواهید برای خودتان قدرت انتخاب قائل شوید.
 - 5عــادت دارید بدون فكر كردن حرف بزنید .بنابراین بیشــتر تصمیمــات را هم بدون فكر كردن مفید
می گیرید.
تمرین های خودسازی
برای هر اصالح رفتاری مهم است كه چه روشی را برای اصالح انتخاب كنیم؟ مهارت فكر كردن هم نیاز
به انگیزه قوی و ایجاد عادت دارد .تمرین های پیشنهادی زیر برایتان اثرگذار است:
 - 1خرابكاری هایی كه فكر نكردن برایتان به بارآورده را مرور كنید.
 - 2تصمیم ها و حرف هایی كه با پشتوانه فكر كردن بوده را هم به یاد بیاورید و خودتان را به خاطرش
تشویق كنید.
 - 3مثل زمان هایی كه یك تكه كالم از فیلم ها و ...را دائم به كار می برید ،این جمله «اجازه بدید فكر
كنم» را دائم در ذهن داشته باشید و همه جا استفاده كنید.
 - 4برای شخصیت ،وقت و امكانات تان ارزش قائل باشید و آنها را قابل احترام بدانید تا برای تصمیم گیری
در موردشــان عجله نكنید .گاهی خودكم بینی و بیش از حد دیگران را مهم دانســتن ،قدرت انتخاب و فكر
كردن را از شما می گیرد.
 - 5اولویت بندی ،درك پیامد پیشــنهاد ها و فكر كردن به انرژی ای كه پیشــنهاد ها از شــما می گیرد
یعنی ارزیابی و فكر كردن به درخواســت دیگران زمان زیادی نمی برد اما قطعا از خطا رفتن و اشــتباه شما
جلوگیری می كند.
با افکار آینده ساز زندگی کنید
اغلب ما آدم ها قبول نداریم که افکار و باورهای نادرست و غلط مان به تنهایی می تواند دلیلی برای همه
ناراحتی ها و بدبختی هایمان باشــد و عادت داریم ژن ،پدر و مادر ،دوســتان ،جامعه و همه و همه را مقصر
بدانیم و اصال حتی برای لحظه ای هم که شــده به خودمان رجوع نمی کنیم اما برای ســاختن زندگی آینده
الزم است فکر کنیم.
 افکاری که برای اندیشیدن انتخاب می کنید و هم اکنون به آن اعتقاد دارید ،آینده شما را می سازد. فقط چیزهایی را که مناسب اند بر زبان جاری کنید .از به کار بردن کالمی بر ضد خودتان یا سخن چینیدرباره دیگران اجتناب کنید.
 نگرش تان را خودتان انتخاب کنید .مجبور نیســتید اجازه دهید گفته های دیگران بر شــما تاثیر منفیبگذارد.
 وقتی زندگی بیش از توان تان شما را به مبارزه و چالش می کشد ،خود را به خدا بسپارید ،چرا که او نهفقط پاسخ را در اختیار دارد بلکه پاسخ خود اوست.
 خود را با افراد و شرایط مثبت محصور کنید و از منفی نگری ها دوری کنید. شــما کالم تان هســتید .هرگز گفته هایتان را با دروغ و حیله یا تحریف ،همراه نکنید .با حرمت داشتنکالم تان اعتبار و صداقت ایجاد کنید.
 درد دیگران را احساس کنید و کشمکش ها ،ناراحتی ها ،گرفتاری ها و ضعف هایشان را درک کنید. هر رابطه ای که تاکنون داشته اید را قدر بدانید .خوب یا بد ،رابطه ها بهترین آموزگاران شما هستند. جرات و جسارت داشــته باشید .باورهای درست تان را حفظ کنید حتی اگر دنیای پیرامون تان انتخابمی کند که باوری دیگر داشته باشید.
 درخواست کردن آغاز ستاندن است .با دعایی ساده و اعتقادی ،شما می توانید آینده تان را تغییر دهید. نسبت به شایستگی هایتان مطمئن و متواضع باشید و کاستی هایتان را درک کنید. خود و زندگی تان را جدی بگیرید .برای ابراز وجودتان وقت بگذارید و منضبط باشید .این شیوه رشد وپروراندن موهبت ها و استعدادهای بی همتایتان است.
 مطمئن باشید خداوند کاری درست و در زمانی مناسب انجام خواهد داد .از آنجا که می دانید پیش بینیاو به موقع است می توانید از حال لذت ببرید.
 بدانید هر کاری که انجام می دهید ،به خودتان بازمی گردد .به بیرون از خود گام بردارید و پیش از هرحرکتی شاهد نتیجه آن باشید.
 اگر شما کار درست انجام می دهید ،اگر به خود و دیگران آزار نمی رسانید ،الزم نیست نگران آن باشیدکه دیگران چه فکری می کنند ،شما آزادید.

