
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کتابخانه الکترونیکی  
http://KetabFarsi.ir 



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                فهرست                                               ؟                       شما از زندگی چه میخواهید
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 2

 

  سالم ؛

  شما از زندگی چه می خواهید؟ با عنوان،  مجموعه دانش و زندگیاز  18کتاب شماره 

  .مورد استفاده شما قرار بگیرد این کتاب امیدوارم.تقدیم به شما خواننده محترم

  " معرفی کنید دوستانتانبه  رادانش و زندگی الکترونیکی بهاي کتا" 

  .می باشمنظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان انه منتظر دریافت مشتاق

rezaf1390@gmail.com  

 

 آرزوي موفقیت و سالمتی براي شمابا 

 رضا فریدون نژاد

  

  

  

  

 

  

http://www.dzbook.ir


  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                فهرست                                               ؟                       شما از زندگی چه میخواهید
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 3

 

  ؟ خواهیممی  چه و داریم اي خواسته چه واقعاً که دانیم نمیچرا 
 

 بیان را آنها ایم کشیده خجالت یا اند ه کرد طرد را ما ، نشده توجه ما به ایم بوده بچه وقتی چون ، بریمخ بی خود واقعی هاي خواست و نیازها از ما اکثر

 احساس ما به بیشتر نکردن درخواست بنابراین ، باشند کرده مان مسخره یا باشد شده انتقاد ما از ، بودن مکرر و مصرانه دلیل به است ممکن . کنیم

 نشده درمان دردهاي شاید مان کودکی زمان هاي خواسته بیان. کردیم دفن را مان هايسته خوا سادگی به ما . میکرد معذب را ما کمتر و دادمی  امنیت

 و آمدمی  بدشان ما از ه ایمبود دختر یا پسر اینکه دلیل به حتی است ممکن. شود آشکار بعد هاي سال در و باشد دوران آن نیافته تحقق نیازهاي و

 یا همسایگان انتقادهاي از یا باشند کرده محروم چیزهایی از را ما و ه اندکرد فرافکنی ، داده آزارشان گذشته در که کسی از گرفتن انتقام يبرا است ممکن

 است این هایین اثر . باشد چه هر دلیلش ، اند ترسیده بودن ول و شل چنین دلیل به یا نرمش یا گیري آسان براي ، شان فرزندان آوردن بار لوس از اقوام

 . رویم فرو عالقگی بی و حسی بی ، کرخی در بود تر آسان . بود دردناك خیلی زیرا خواهیممی  چه کردیم نمی احساس دیگر ما که

 کنی؟ کار چه خواهی می امشب : گفتندمی  جواب در عاقبت آنها

 ، دادیم می کندمی ن فرقی برایم و ی دانمنم قبیل از هایی جواب

  ...خواهیممی  چه دانیم نمی دیگر خواهید؟می  چه پرسندمی  ما از وقتی حاال

 

  ؟ ام انگیزه بی چرا
 
 ...ایم افسرده که چون ایم انگیزه بی

 نداشته وجود دیگر هاي نشانه کنارش اگر و است افسردگی هاي نشانه از یکی فقط بودن انگیزه بی واقع در.دارند فرق هم با انگیزگی بی و افسردگی بله

 هم ریخته هم به تمرکزتان هم کنید می غمگینی احساس هم هستید امید نا آینده به هم اگر اما.بزنید خودتان به را افسردگی انگ توانید نمی اشم باشد

 دهستی افسرده شما اینکه یعنی زند می سرتان به دارد کشی خود هاي فکر هم و ریخته هم به اشتهایتان و وزن هم شده مشکل برایتان گیري تصمیم

  .شود عالج هم تان انگیزگی بی افسردگی مشکل شدن حل با تا شناس روان سراغ ببرید تشریف باید و

 .آییم نمی کنار محیط با که چون ایم انگیزه بی 

 بر چندانی کنترل که)شغلی چه و تحصیلی چه خانوادگی چه حاال(میگذرانیم محیطی در را روزمان ما یعنی.است محیط ازً اعواق مشکل هم ها وقت بعضی

 فردي وقتی.تنبیه با هایی رفتار چه و شود می مواجه تشویق با آن در هایی رفتار چه که نیست معلوم.نیست معلوم تکلیفمان آن در که محیطی.نداریم آن

 پر که چون ایم نگیزها بی.باشد نداشته محیط آن در کار براي اي انگیزه که است طبیعی باشد رسیدنش نتیجه به مانع محیط مدام و کند می تالش

 حدتوانایی در که باشد داشته هایی توقع خودش از آدم وقتی که شود عرض باید شدنتان روشن براي.انگیزه به دارد ربطی چه توقع گویید می حتما توقعیم

 دارد خودش از که توقعاتی به کند می شتال چه هر بیند می هی که چون.شود می انگیزه بی نباشد هایش توانایی حد در فعال الاقل اینکه یا نباشد هایش
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 واقعیت از بیشتر خیلی دنیا از ما توقع هم ها وقت بعضی.باشد هنداشت را کاري هیچ انگیزه اصال که است این ها حل راه از یکی مواقع این در و رسد نمی

 .باشیم نداشته الکی دنیاي این در زندگی براي اي انگیزه که شود می باعث همین و دنیاست

 بالتکلیفیم که چون ایم انگیزه بی

 انتخاب را اي رشته چه خواهیم می اصال که دانیم نمی.شویم ه ايکار چه خواهیم می که دانیم نمی اصال ما که است این از مشکل ها وقت بعضی

 دوست را زندگی از سبکی چه که دانیم نمی و کنیم زندگی شهر کدام در خواهیم می که دانیم نمی.باشیم داشته شغلی چه خواهیم می دانیم نمی.کنیم

 از تصوري هیچ و بپرد شاخه آن اول به به شاخه این اول از هی و برود مسیري در چه خواهد می که نباشد معلوم هم خودش براي ادم که وقتی.داریم

 .ندارد راه درآن رفتن براي هم اي انگیزه که است معلوم باشد نداشته دلخواهش مقصد

 هدف به ایم نزده درست که چون ایم انگزه بی

 بی فاز تو ایم رفته حاال ایم کرده انتخاب مدت طوالنی یا پروازانه بلند هاي هدف ما که چون یعنی.ماست گزینی هدف مشکل هم ها وقت بعضی

 انگیزه بی و ردب می باالخره کراريت هاي هفته این توي برسد آن به عمرا هم دیگر سال 10 تا که کند می انتخاب را هدفی آدم که است معلوم.انگیزگی

 . شود می

  ؟...اید انگیزه بی چرا شما نظرتون به حاال

 

 ؟رسیم نمی هایمان خواسته به چرا
 .پس مطلب زیر را دنبال کنیدرسیم؟ نمی آرزوهایمان به هم گاهی و رسیم می هایمان خواسته به گاهی چراآیا تا کنون با خود فکر کرده اید 

 ! کنید عمل لیزري

 آن بودن متمرکز همین آن ویژگی و شده مجتمع فقط است، معمولی نور همان لیزر که اینجاست جالب.اید شنیده زیاد آن کاربردهاي و لیزر درباره حتماً

 می متمرکز طهنق یک در وقتی اما ببرد، پیش هدف سمت به را ما تواند نمی و آید برنمی دستش از است،کاري آشفته و پراکنده وقتی هم ما ذهن.است

 پراکنده ذهنمان ،چونشویم نمی متمرکز آنها بر چون رسیم نمی هایمان خواسته به ما.شود می برابر چند نفوذش و کند می پیدا لیزري شود،قدرت

 .کند طلب را دیگري چیز است ممکن لحظه، در و است

 !خواهیم می چه دانیم نمی

 چون و شود می تحمیل ما اطرافیان،به خواست خودمان، خواست جاي به هم گاهی خواهیم؟ می چه مدانی نمی واقعاً چون رسیم نمی هایمان خواسته به

 غیر و دسترس قابل غیر است، بزرگ خیلی ما خواسته گاهی .رسیم نمی آنها به عمالً خواهیم،پس نمی را آنها واقعاً ما و نیست خودمان هاي خواسته

 آنها به برسیم؛پس بخصوص زمان آن در که نیست نفعمان به اصالً انگار و نداریم را الزم آمادگی بگویم بهتر لیاقت،یا که ماییم این هم گاهی.است واقعی

  ..سادگی همین رسیم،به نمی
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 !ندارند همانگی ما با هایمان خواسته

 می هدر را ما توان و نیست،انرژي ما با هماهنگ اي خواسته هم وقتی.نیستند هماهنگ ما با هایمان خواسته چون رسیم نمی هایمان خواسته به ما

 داشته هماهنگی ما مکانی و زمانی شرایط و قابلیت،توانمندي عالقه، با باید خواسته.دارد باز حرکت از را ما شاید و کند می کند را مان دهد،حرکت

 رسیم نمی ها خواسته به نیست، هماهنگ ما با خواسته وقتی .باشد مد تابع و تکراري اي، کلیشه نباید.باشد

 !کنیم نمی تالش کافی و الزم اندازه به

 و شوند محقق سرعت به دیگران توسط باید ها خواسته همه کنیم می گمان .کنیم نمی تالش کافی انداه به چون رسیم نمی هایمان خواسته به گاهی

 .تاس تالش و پشتکار ها،نیازمند خواسته به رسیدن مواقع از بسیاري.کنیم نمی کوششی خودمان

 !کنیم می نگري کلی

 و ها ویژگی چه دقیقاً خواهیم می که چیزي دانیم نمی و نداریم مان خواسته از روشنی و واضح تصویر یعنی نیست؛ روشن مان براي مان خواسته گاهی

 با و روشن تصویر داشتن.خبریم بی یمخواه می آنچه جزئیات از اما همسریم، یک داشتن یا ثروت خواهان مثالً بدانیم کلی طور به شاید.دارد هایی مؤلفه

 پاسخ که کردم می رو و زیر را ها کتاب سؤال همین جواب دنبال به داشتم هم امروز.است ها خواسته به رسیدن مهم شروط از یکی واضح جزئیات

 :چنین است   آنها پاسخ خالصه.کردم پیدا زمینه همین در را کارشناسانی

 احساس زود یعنی( کنیم نمی صبر کافی ي اندازه به یا و نبوده مشخص و روشن خواستمان یا:رسیم نمی هایمان خواسته به زیر دالیل از یکی به معموالً

 درونی احساس با مان خواسته نبودن هماهنگ علت به نیست،یا مان صالح به خواهیم، می آنچه دریافت اصالً هم ،شاید)شویم می قرار بی و کرده ناکامی

  .ایم کرده رها را مان خواسته و دلسرد مانع ترین کوچک با برخورد با هم شاید.کنیم حس را خواسته به رسیدن توانیم نمی

   گوید می که هست هم دیگر نظریه یک 

 موفق دانم نمی می خواهم کارم را عوض کنم ،:  گویند می همزمان آنها.ندارند خبر قصد نیروي از هنوز چون رسند نمی هدفشان به مردم موارد اکثر در

 قصد اینکه یعنی این ،رسد می نتیجه به احتماالً.نه است ، اشتباه کار این گوید؛ می درست دوستم ، باشد نداشته اي نتیجه است ممکن،  نه یا شوم می

 تر راحت هدف باشد، همسو افکار وقتی است ضروري هدف به رسیدن براي دارد؛اما. تمرین به نیاز افکار کردن یکسو!برسیم خواهیم نمی آنچه به کنیم

  .گردد می محقق

 : کنید توجه زیر موارد به ها، خواسته به رسیدن در ناکامی صورت در حال هر به

 نگیرید سخت زیاد خودتان به

 جلوي حال هر به که بدانید اید، داده انجام درستی به را خود وظایف وقتی .نکنید تحقیر و سرزنش را اید،خود کرده تالش و سعی کافی ي اندازه به اگر

  کردید، برخورد مانع با اگر گرفت توان نمی را احتماالت و وقایع همه

  

  



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                فهرست                                               ؟                       شما از زندگی چه میخواهید
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 6

 

  کنید کمک تقاضاي 

 شما .هستید شما خود آنها، ترین مهم البته و افراد، این از یکی.بفرستید بدهند شما به کمکی توانند می که کسانی همه به موانع،پیامی حذف براي

 بعد موانعی، چنین.است مفید موانع وجود هم گاهی کنید باور را خود هاي توانمندي باید هستید،فقط موانع همه بردن بین از به قادر ناآگاهانه یا آگاهانه

 نبوده یکی و جهت هم تان درونی احساس تان،با ظاهري اي خواسته و هدف شاید شوند می ناپدید خود به خود دادند، انجام را شان مأموریت که آن از

 اگر حتی حالتی چنین در.باشد پولی بی بابت تان نگرانی عدم مان درونی هدف باشد،اما زیاد پول کسب مثالً زندگی در ما ظاهري هدف تاس ممکن.است

 نبنابر ای کنیم می خوشحالی شود،احساس راضی مان درون وقتی تنها و شود نمی کم پولی بی درباره مان نگرانی و روانی فشار آوریم،از دست به کافی پول

  .شود دریافت مناسب پاسخ تا باشد روشن و عینی کامالً باید درخواست، کنید حاصل اطمینان خود خواسته درستی از

 نه؟ یا اید رسیده تان خواسته به بفهمید سادگی به تا کنید یکی را دو این خواهید می دیگري چیز ،اما گویید می را چیزي گاهی

 کنید بررسی دوباره را تان درخواست

 از اشکال شوید متوجه تا کنید بررسی دوباره را آن است الزم حالت این در.اید کرده درخواستش که نبوده آن تان خواسته شوید می متوجه یگاه

 رکا در هم اشتباهی و نداشت وجود اشکالی هیچ اگر و کنید بازبینی اید،مجدداً کرده انتخاب آن به رسیدن براي که هایی راه و خواسته هدف،.کجاست

  ؟ است من انتظار در بهتري چیز آیا:بپرسید خود از نبود،

 چه رود نمی پیش شما میل به زندگی اتفاقات شوید؟وقتی می روبرو زندگی اتفاقات با چگونه شما: حاال قدري با خودتون در مورد این سواالت فکر کنید 

 تنها این .کنیم بازنگري را هایمان خواسته به رسیدن هاي روش که رسیده آن کنید؟وقت می پیدا دست آن به چگونه دارید اي خواسته کنید؟وقتی می

  !بگیریم آغوش در را آنها زودتر چه هر ما تا منتظرند هم آرزوها.برسیم هایمان خواسته به داریم آرزو که نیستیم ما

 

  رسید؟ خود اهداف به توان می چگونه
 

به این دسته از آدمها پوچ گرا گفته می شود زیرا زندگی پوچ و . زندگی کردن هیچ هدفی را دنبال نمی کنندیعنی آنها از . ندارندبرخی از آدم ها هیچ هدفی را 

این گروه از آدمها پس از مدتی از این زندگی بی هدف که براي خود ترسیم کرده اند، خسته می شوند و شاید به جایی  .توخالی را دنبال می کنند

این آدمها همانهایی هستند که گاهی اگر بیش از . و اساساً ادامه ي زندگی را بی فایده بدانند! مه ي حیات بدهندبرسند که دیگر الزم نبینند ادا

 !!، ممکن است دست به خودکشی هم بزنند!حد احساس قدرتمندي و شجاعت کنند

 منزل، داشتن آرزوي در سالها ها، بعضی چرا یابند؟ ترسیدس آن به توانند نمی ف، هد داشتن وجود با اینکه یا و رسند؟ نمی خود اهداف به ها بعضی چرا

 تحصیالت نداشتن وجود با سانیکهک هستند عوض در .برسند اي نتیجه به آنکه بدون زنند، می آتش و آب به را خود دلخواه همسري یا و مناسب شغلی

 و هستند برخوردار قلب و عقل هنگیاهم از هک هستند سانیک اینان .اند گرفته خدمت به نیز را ها ردهک تحصیل و رسیده اند خواسته هک آنچه به خوب

 اي جرقه توان می چگونه .گیرند بهره فرموده، عطا همه به خداوند که خود درونی نیروي از اند توانسته آنها .نندک نگینس و سبک را آنها توانند می خوب
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 یا و جمله یک شنیدن با است ممکن اوقات گاهی .ردک حفظ را تکحر این توان می نهچگو و آورد در تکحر به را درونی نیروي هک آورد بوجود درون در

 راه به ابتدا ردید،ک تعیین هدفی وقتی .بردارید ناچیز چند هر را قدم اولین و بگیرید تصمیم یک هک افیستک تنها .آید بوجود جرقه این صحنه یک دیدن

 به ردنک فکر .شد خواهیم جذب نیز آن بطرف نیم،ک فکر چه هر به .اید رسیده آن به گویی ید،بیندیش هدف خود به بلکه نکنید، فکر آن به رسیدن

 می ثْبت به باطن ضمیر در تصویر بصورت را افکارمان ما روح .باشد تصویر صورت به باید خواسته این خواستن، خدا از یعنی ردن،ک دعا یعنی هدف،

 ارشانک در طوري را خودشان واقع در آنها .زنند می گول را خودشان هک آنست بخاطر امر این .هستند ادتمندسع نندک می فکر ار،ک به معتاد افراد .رساند

 هرگز آنها حالیکه در دهند، می انجام زیادي ارهايک البد، مشغولند، مدام چون نندک می تصور آنها بنگرند، بخودشان نیستند مجبور دیگر کهنند،ک می گم

 اوقات گاهی بودن مریض وجود شویم،با می غافل خود ردنک مراقبت از داریم، ارک خیلی اینکه بهانه به همیشه .پردازند نمی است مهم که چیزهایی به

 وقتی داریم، دوست خود از بیشتر را دیگران وقتی داریم دوست خود از بیشتر را خانواده و خانواده از بیشتر را ارک .نیمک مراجعه ترکد به نیمک نمی فرصت

 .ببندیم اسب جلوي را گاري هک است آن مانند را، خودمان بعد و بگیریم نظر در را دیگران اول اگر خودمان، براي تا گذرایم می وقت بیشتر دیگران يبرا

 رنجیده و آزرده زود، یا دیر خواهد، می شما عالیق بهترین رغم علی دیگري شخص هک دهید انجام را آنچه و بکشید دست خود، خواسته از شما اگر

 محبت مورد از مهمتر .بیابید دیگر شخص آن از گرفتن انتقام براي راهی آگاهانه نا یا آگاهانه، بطور شما هک است، زمان مسئله فقط آنگاه و شد خواهید

 لیدک .آورم می لبعم خودم از بهتري مراقبت باشد، داشته دوست مرا اینکه درخواست بجاي همسر، داشتن دوست با .است داشتن دوست شدن، واقع

 .آورند بعمل بهتري مراقبت خود از نیمک مکک آنان به هک آنست در دیگر، مردم از بهتر مراقبت

 را نیرو این اینکه از مردم بیشتر متاسفانه .داد مسیر شدن آزاد موقع در توان می نیرو این به .گذاشت آزاد آنرا ابتدا باید، درونی نیروي ساختن آزاد براي

 در اینکه گو شده، آزاد نیروي این باشیم، بدور جویی انتقام و آینه از و باشیم داشته دوست را همه و بخواهیم را همه خیر چنانچه .دارند ترس نندک آزاد

 هاي تصمیم نهزارا دهیم، انجام را اريک بگیریم تصمیم اگر .داشت خواهد بر در را نیکبختی و سعادت "نهایتا ولی است، ما ضرر به نیمک می فکر ابتدا

 .باشیم داشته اطالع آنها همه از آنکه بدون گیرد، می انجام است جهان امپیوترک بزرگترین هک ما مغز در مثبت و منفی بزرگ، و وچکک

 واسح روشن ضمیر .است رسیده ثبت به آن در ما عادتهاي بخصوص بد و خوب از اعم ما خاطرات تمامی و است، باطن ضمیر در امپیوترک این حافظه

 قرار دییتا مورد چنانچه زند، می را اول حرف عقل مرحله این در .ندک می دریافت چشیدن و ردنک لمس یدن،بو شنیدن، دیدن، مانند، را ما پنجگانه

 .است هرسید ثبت به آن در ما تجارب و خاطرات لیهک هک يها قفسه از شده تشکیل باطن ضمیر .رساند می ثبت به باطن ضمیر در آنرا روح گرفت،

 بردار شوخی و آورد می در اجرا مرحله به نداشته، اريک شرش و خیر به ردک دریافت را آنچه .بپردازد تعقل به ظاهر ضمیر همانند تواند نمی باطن ضمیر

 و باشیم داشته ثبتم هاي المک تکیه هک نیم،ک عادت باید .دهیم می انجام عادت حسب بر را ارهاک از خیلی .است عادات مخزن باطن ضمیر نیست هم

 آمین مرغ شاید نکنید، نفرین را سیک و باشید هایتان گفته مواظب گفتند می قدیم در .باشد نندهک امیدوار و مثبت آنیم، می باطن ضمیر روانه را آنچه

 عادت صورت به ولی نباشد هایمان استهخو جزء چه اگر را هایمان گفته هم، ما باطن ضمیر .ندک تبدیل واقعیت به را هایتان گفته و باشد پرواز حال در

 هر از یمیگو می سرانجام و پذیرد می تحقق امر این نیم،ک فکر آن به پیوسته و بترسیم چیزي از اگر .ندک می تبدیل واقعیت به نیم،ک می تکرار همیشه

 ...آمد سرم آمد، بدم چه

 بزنند نق اند ردهک عادت ها بعضی
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 شندبا خوشبخت اند ردهک عادت ها بعضی

 نندک دفع را پول اند ردهک عادت ها بعضی

 نندک جذب را ثروت اند ردهک عادت ها بعضی

 بخورند غصه اند ردهک عادت ها بعضی

 باشند موفق اند ردهک عادت ها بعضی

 نندک حسادت اند ردهک عادت ها بعضی

  نندک غیبت اند ردهک عادت ها بعضی

  دروغ بگویند اند ردهک عادت ها بعضی

  نندک شر به پا اند ردهک دتعا ها بعضی

   نندک فقط محبت اند ردهک عادت ها بعضی

  راستی شما چه عادتهایی دارید ؟

ید ، به شما پیشنهاد اگر خدایی ناکرده اسیر عادتهاي بدي هستید و قلباً می خواهید آنها را ترك کنید ولی نمی دانید چگونه باید این کار را اصولی انجام ده(( 

  )) را حتماً بخوانید  کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگیاز سري مجموعه  ه از اسارت عادات بد رهایی یابیمچگونمیکنم کتاب 

 

 تکیه شخصی نیمک فرض .ردک خواهیم مشاهده زندگیمان در تغییراتی سریع خیلی دهیم، تغییر نیم،ک می تکرار عادت بصورت هک را کالمهایی تکیه اگر

 ندک می فکر و ندارد تشخیص قدرت هست ما نیات مجري هک باطن ناخودآگاه ضمیر " آورم می بدشانسی ارهایمک در شههمی من" هک باشد این المشک

 این توانم نمی من بگویید دارید اصرار هک وقتی تا .بیفتد تفاقا  نای هک میکند اريک بنابراین نشود، موفق ارشک در و بیاورد بدشانسی صاحبش باید هک

 گفته طبق شما، باطن ضمیر باشید، نئمطم چیزها، این امثال و بخرم را خانه آن نمیتوانم من نم،ک سفر جا فالن به توانم نمی من باشم، داشته را اتومبیل

 .رسید نخواهید چیزها آن به خودتان زندگی در و ندک می عمل شما هاي

 وقوع به ییآسا معجزه بطور شما، مطلوب دید خواهید نید،آنگاهک دور خود غزم از را لمهک این برعکس بلکه نیاورید، خود زبان به را " نه" لمهک هیچگاه

 خواسته.میباشد بخش دو شامل ما خواسته .خواهیم می هک دهد، می ما به را چیزي همان زندگی رد،ک جلوگیري باید فکري تضادهاي از .پیوست خواهد

 و نندک می خنثی را همدیگر باشند، مغایر هم با خواسته دو این چنانچه اگر ( نداریم طالعا آن از معموالکه  باطن خواسته و داریم اطالع آن ازکه  ظاهر

 الهبردارک پولدارها بگوید دیگر خواسته و شوم پولدار خواهم می:گوید می خواسته یک اگر .باشد می روح خستگی و وفتگیک ماند می برایمان آنچه

 باید شوم قسمت یسئر یا و باشم نمونه نمک می ارک هک اي موسسه در خواهم می بگوید خواسته کی اگر .یافت نخواهیم دست ثروت به هرگز هستند،

 دو این از دامک بهیچ باشیم داشته خانواده براي بیشتري وقت اینکه یعنی باشد، خانواده نارک در آرامش خواسته، دیگر و ردک صرف اداره در زیادي وقت

 بیرونی خواسته از تر قوي ولی نیست، شده شناخته برایمان "معموال درونی یا باطن ضمیر هاي خواسته هک است این مشکل .یافت نخواهیم دست خواسته

 در اي جمله شنیدن یا و اي صحنه مشاهده با یکودک دوران در شرایطی تحت است ممکن هستند، الهبردارک پولدارها هک تفکر طرز این باشد، می
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 فکر نگهبان و دربان شما روشن ضمیر .نندک می انفاق خدا راه در افیک باندازه و دارند ثروت هک سانیک هستند بسیار چه .باشد بسته نقش ما باطن ضمیر

 ضمیر وارد و گذشت مرحله این از اي خواسته هچچنان ولی ند،ک جلوگیري شما باطن ضمیر بر سو تاثیرات شدن وارد از هک است این او وظیفه شماست،

 از تر قوي ، تصور اًمسلم باشید نداشته ترس هک بخواهید امروزه و داده باطن ضمیر به ترسهایتان از تصویري یکودک در اگر.ددگر می اجرا شد باطن

 ولئمس شما .باشید آورید می زبان بر هک آنچه مواظب .نیدک پیدا شجاعت بتوانید تا بردارید دارید، ترس از هک ییتصویرها باید یعنی .شماست خواسته

 ضمیر .بدهم را خود خانه اجاره توانم نمی من داد، خواهم دست از را خود ارک من خورد، خواهم شکست من هک یدینگو هیچگاه .هستید خود ايه گفته

 از را خود ارک هک باشید داده خود ذهن به تصویري اگر ، اندازد می بکار و ردهک تلقی جدي را چیز همه او .نمیگیرد سرسري را شما حرفهاي شما باطن

 آن شما خواسته شوید،گواینکه اخراج شما هک ندک می اريک و میگیرد را تصویر همان شما باطن ضمیر باشید، داشته آن از ترس یا و اید داده دست

 پردازد می تا هارچ تا دو دو به عقل که آنجاست در و باطن، ضمیر با نه یعنی روشن ضمیر با شما ارکسرو .باشد می خواسته از تر قوي تصور، زیرا نباشد،

 و دارند، مشکل ها خیلی مرحله این در .کرد نخواهید تیکحر اینصورت غیر نید،درک تکحر هدف طرف به شما تا باشد آماده چیز همه هک خواهد می و

 باشد، آماده صد در صد یطشرا هک زنند می استارت زمانی تنها .نکنند تکحر هک بتراشند اي بهانه ناخواسته یا خواسته نندک می سعی مختلف بعناوین

 دراز گلیمش اندازه به را پایش باید انسان" گویند، می شود والئس آنها از وقتی .بکنند توانند نمی هم را شکست تحمل و ندارند پذیري ریسک قدرت

 "معموال .شوند می ارهک هیچ و ارهک همه "نهایتا هک دهند ادامه را دیگر ارک نشد، یکی اگر هک نندک می ارک چندین همزمان افراد از دیگر بعضی ،"ندک

 .نکنند اشتباه بعبارتی یا و نکنند ارک دهند می ترجیح لذا نند،ک نمی هم اشتباه نکنند اريک زمانیکه تا و نندک اشتباه اینکه از دارند ترس

 .زنند می استارت فقط اینان .رسند نمی خط انپای به هرگز ولی باشد می هدف راستاي در اینکه گو نند،ک می نتیجه بی هاي تکحر برعکس ها، بعضی

 می ادامه راهشان به ردند،ک شروع را اريک وقتی ها بعضی .شود می آسانتر هدف به یابی دست شود، آهنگ هم بیرونی خواسته و درونی خواسته چنانچه

 دهها اینکه تا دهند، می ادامه همینطور و زنند می را دوم ارک استارت رده،ک رها را اول ارک راه، نیمه ند،ک خطور مغزشان به دیگري ارک اینکه تا دهند،

 "نهایتا آه آید می در عادت بصورت ارک این رفته رفته .نندک شروع کجا از دانند نمی هک میرسد زمانی .رسند نمی خطی پایان به هرگز و زده استارت

 .شوند می ارهک هیچ و ارهک همه شد گفته قبال هک همانطور

 به را آن و ردهک ارک آن روي شما باطن ضمیر قدرت آنگاه شود، پذیرفته تصویر یک بصورت بایستی می شماست، معنوي عمل هک شما آرزوي و شما دعاي

 بهمین ندک می جبران خودش را ها استیک بقیه نید،ک باطن ضمیر روانه را خود خواسته از املیک تصویر اگر یعنی .آورد خواهد در بخش ثمر صورت

 ها حل راه و ها ایده آمد، بوجود تکحر وقتی افیست،ک تصمیم یک تنها .است عاجز دیدنش از عقل هک بیند می را ییچیزها روح گویند یم دلیل

 .میدهند نشان را خودشان

 ندارند؟ نقشی آن در کلماتو نیمک می مجسم ذهن در هک گیرند می شکل تصاویري مبناي بر ما تفکر شد گفته قبال هک همانطور

 .شود می ایجاد شما ذهن در "رز گل" از تصویري بلکه ند،ک نمی خطور شما ذهن به - ز - ر - ل - گ حروف"رز گل" یمیگو می وقتی مثال ايبر

 .شود می سپرده مغز به تجربه یک همانند ذهنی تصویر هک است حقیقت این شفک اند، ردهک بشریت به نونیک قرن در روانشناسان هک خدمتی بزرگترین

 انجام پیشاپیش هک شود می مواجه اي تجربه مانند آن با و ندک می تلقی قطعی را آن حصول باطن ضمیر نیدک می مجسم ذهن در را تصویري شما یوقت
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 باطن ضمیر وارد تا نیدک فکر آن به پیوسته و آورده در تصویر بصورت را ها خواسته علت بهمین باشید شنیده خواه و باشید دیده خواه است، پذیرفته

 .شود

 .گیرد می شکل تصاویر این اساس بر ناخودآگاه، شما، اعمال و رفتار و شود می تلقی پیوسته حقیقت به تجربه، یک عنوان به باطن، ضمیر در تصاویر

 آن به باتوجه نتیجه در و دارید را رسیدنش ثمر به انتظار نید،ک می مجسم خود ذهن در را چیزي هک زمان هر زیرا بخشد، می تحقق را باورها تخیل، قوه

 تصویر تنها روح .گذاشت خواهد اثر شما رفتار در "مسلما باشید داشته خود همکار از آلودي خشم تصویر اگر .نیدک می عمل و گیرید می تصمیم تصویر،

 می آن به رسیدن راه به عقل گرفتن کارب با هدف، ثبت از بعد تنها .ندارد آن حل راه به اري و رساند می ثبت به باطن ضمیر در را خواسته یا و هدف

 .پردازد

 باطن ضمیر به را شده تصادف ماشین یک تصویر روح " نمک تصادف نکنه" یمیبگو بخود پیوسته و باشیم داشته تصادف از تصویري رانندگی حین در وقتی

 چه هر از یمیگو می سپس و نیمک می تصادفطرز باور نکردنی که به   است آنوقت و بیفتد اتفاق تصادف خواهیم نمی ما هک ندارد آن به اريک و برد می

 آدرسی هر هک ماند، می سیکتا راننده همچون ما باطن ضمیر .دهیم می ذهن به را تصادف تصاویر هک هستیم ما خود این حالیکه، در آمد، سرم آمد بدم

 .دشو می سرگردان نباشد درست آدرس اگر و برد می همانجا را شما بدهید، او به

 آن تحقق تا داده قرار آید در عمل بصورت باید هک اي ایده سر را،پشت خود هکمحر نیروي هک سازید می توانا چنان را خود باطن، ضمیر گرفتن آرام با

 وجود بر لیلد فکري، فشار بردن ارک به دارد، غلبه شما خواست بر شما تصویر باشند، یکدیگر خالف بر شما تصور و شما خواست گاه هر .شود ظاهر

 افکارشما بر تصویر حالتی چنین در پندارد می خوب را او اعمال شما فکر ولی دارید فردي از بدي تصور اوقات گاهی .است تصور و خواست میان اختالف

 ضمیر در دوستان از تصویري ولی باشد منزل در استراحت شما خواسته اگر .ندک تغییر شما با اعمالش هک سازد می وادار را او "نهایتا و ندک می غلبه

 ضمیر به پیوسته تصویر این زیرا داشت نخواهید آرامش منزل در شما و است شما خواسته از تر قوي تصویر این هست شما منتظر هک باشید داشته باطن

 چیزهاي بر را خود تصور شماست، استعداد ترین قوي شما، تصور .شدک می را شما انتظار که میبینید صبري بی حال در را دوستتان و آید می روشن

 براي تجسم قدرت از.ارزد می المک هزار به تصویر یک یابد می تحقق هدف و تصویر با شیرین آرزوي نیدک معطوف خوب رابطه و داشتنی دوست

 فکر مشکالت به پیوسته و نند می سد را خود راه " منفی اگرهاي" با افراد، از بعضی دیدن مانند ، بود ي شنیدن .نید استفاده خود اهداف به اندیشیدن

 انتهاي به تا ابتدا از را مسیر بارها خود ذهن در "شود نمی" بگویند هک اند ردهک عادت پیشنهادي هر، مقابل در دیگر بعضی و ها، حل راه به تا نند،ک می

 تصمیم قدرت شوند، می خسته زمان مرور به ردهک ییتنها اساحس نند،ک نمی پیدا آن به رسیدن براي حلی راه اینکه از "نهایتا و ردهک طی دقت با هدف

 به هک باشد لذتی از بیشتر شدن، بیدار خواب از زود صبح رنج اگر مثال، عنوان به .دهند می دست از نیست ها ارزش تعیین جز چیزي هک را گیري

 بخت سیاه را خود و دانسته مقصر را دیگران آورند، می دلیلی شههمی نکردن تکحر براي افرادي چنین .شود می منصرف ییوهپیماک از برود، ییوهپیماک

 نمی چون .است نامعلوم برایشان آینده و شده غرق خود گذشته در .سازند مبدل هدف به را آرزوهایشان تواند نمی اینکه یا و ندارند ییآرزو دانند، می

 به خود مسیر در تا بزنند، آنها به تلنگري اینکه یا و بردارند را اول قدم دیگران تا ند،هست منتظر .گیرند می تصمیم برایشان دیگران بگیرند، تصمیم توانند

 زمین رهک از خارج در ثابت نقطه یک اگر :گفت می ارشمیدس .باشند خویش گر نظاره بیرون از و بیایند بیرون خویش درون از باید آنها.آیند در تکحر

  .نیمک می احساس مک دانیم،ولی می زیاد داد،ما خواهم تغییر آنرا مسیر باشم، داشته
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 .است توانستن خواستن میدانند، بخوبی خواهند، نمی هک را آنچه و خواهند می هک را آنچه دارند، گیري تصمیم قدرت هک هستند، سانیک موفق افراد

 و پایه بی و نامشخص و مبهم دراز، و دور "معموال آرزو .دارد زیادي تفاوت داشتن هدف با داشتن آرزو .بدانیم خواهیم، نمی هک هم را آنچه آنکه، بشرط

 هک است این آرزوها تحقق جهت در گام مهمترین و اولین .باشد می اصول و ضوابط بر مبتنی و روشن و دسترس،واضح قابل هدف حالیکه در است، اساس

 سرنوشت برخورد این نحوه .نیمک خود رویاهاي با برخوردي چه ما هک ستا آن مهم دارد وجود همه سر در وبیش مک رویاها نیمک تبدیل هدف به را آنها

 و نندک می عادت رویا به افراد از بسیاري .شود می عادت به منجر آن تکرار و ماند می اساس و پایه بی و واهی نشود، تبدیل هدف به رویا اگر : است ساز

 چیز چه به دید باید اینکار براي .ردک تبدیل مثبت و عملی هدفهاي به و گرفت خدمت به را اهاروی باید بلکه شد، رویاها قربانی نباید .شوند می ییرویا

 ارهاییک و شود می انجام هدف به دستیابی براي هک اعمالی بین .بیاوریم اغذک روي را خود هدفهاي و ها نقشه سپس و هستیم عالقمند چیز هر از بیش

 از ییجز هک دهید اختصاص ییارهاک به را خود نیروي و اوقات باید .دارد وجود بسیار تفاوت گیرد می انجام درونی هیجانهاي تسکین و دلخوشی براي هک

 بر هک وشیدک می سخت هرگاه باشید، مالی مضیقه در خود زندگی در اگر .رساند نمی مقصد به را شما باشند مفید ارهاک آن چند هر واال باشد هدفهایتان

 لماتیک.باشد می مالی انداز پس و فراوانی خواهان هک سازید متقاعد اید نتوانسته را خود باطن ضمیر هک است آن دلیلش هیدد خاتمه معیشت تنگی این

 همه موفقیت، تصور.بگذارد جدید تصورات و ها ایده آن بجاي و ردهک پاك غلط تصورات از را شما باطن ضمیر صفحه تواند می آورید می زبان بر هک

 خود به مائدا اگر مثال بعنوان نخواهد، استدالل روشن ضمیر هک برد بکار را جمالتی باید فکري تعارض ردنک برطرف براي .دارد پی در ار موفقیت عوامل

 به را آدمی هک راهی وتاهترینک .گردد باطن ضمیر روانه میتواند خواسته این و نمیخواهد استداللی روشن ضمیر شود می بهتر من روز و شب یدیبگو

 اي عاطفه و احساس یک.آورد بدست نمیتواند ند،ک نفی هک را آنچه هر انسان .دارند ثروت بیشتر هک است دیگر مردم از ییبدگو همان رساند، می بودمک

  .هستند امر این متوجه مترک عمدتا مردم و است، دیگران به حسادت همانا گردد می زندگی در فقر و مبودک باعث هک

 

 اثري او ارک در شما ییبدگو .نیدکدور خود از را ناراحتی این است، زده هم به ثروتی نادرستی راه از شما، عقیده به سی،ک اینکه زا ناراحتید شما هرگاه

 خود ضمیر در و نیدک می ارک اي موسسه در شما اگر.ندک هدایت راست براه را او خداوند هک نیدک دعا برایش تنها شود تمام شما ضرر به آنکه جز ندارد

 در هستید، بیشتري قدردانی و بیشتر حقوق مستحق هک میدهید حق خود به و میشود دانی قدر مترک دارید شایستگی هک آنچه از نید،ک می فکر آرام آرام

 ما" گفت خواهد ماش به بنگاه آن یسیر نتیجه در هک اید ردهک دنبال را قانونی شما .اید گشوده موسسه آن از را خود ارتباط گره خود ضمیر در حال این

 اجراي براي است شده اي وسیله تکشر یسیر واقع در و انداخته اید بیرون بنگاه این از را خودتان شما حقیقت در "بداریم معاف خدمت از را شما باید

 عذاب - ترس تورهايکفا ها، خواسته انبوه بین از خواسته یک تعیین یعنی گیري، تصمیم .است ردهک برقرار منفی شکل به شما باطن ضمیر آه آنچه

 .دارد وجود نیز مهمتري تورکفا میکند، سست تصمیم گرفتن در را افراد دیگران، به بودن وابسته و ردنک اشتباه از ترس - انگیزه نداشتن وجدان،

 را خویش ردنک فعال نحوه بایده هاآن .نندک می پیدا آن به رسیدن براي هم راهی چیست، هایشان بدانندخواسته اگر خواهند، می چه دانند نمی آنها

 طبقه توانند نمی را خود هاي خواسته هک هستند سانیک آنها .بگیرد تصمیم برایشان دیگري تا هستند منتظر گیرند، نمی تصمیم هک سانیک اغلب .بیابند

 شده غرق خویش گذشته در سانیکهک هستند بسیار هچ.ندک پیدا آن به رسیدن براي راهی تواند می چگونه " خواهد می چه" نداند انسان اگر نند،ک بندي
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 سرگردان قلب و عقل هاي خواسته بین هک است این بگیرند، تصمیم توانند نمی هک سانیک مشکالت از یکی .ندارند خود آینده و حال براي دیدگاهی و

 می بر خود تصمیم از زود و میگیرند تصمیم دیر .بکنند باید هچ هکند،ک دیکته برایشان دیگري تا میگذارند ندارد، وجود آنها بین هماهنگی چون و هستند

 راه تا نندک می مشکالت صرف را خود فکر بیشترین ترسند، می شکست و ردنک ریسک از دارند، نمی بر اندازه به را لقمه و ندارند انتخاب قدرت .گردند

 باید .نندک نمی هم تکحر و گیرند، نمی تصمیم نمیکنند، تعیین هدف هرگز دنباش امکانات اگر و نندک می انتخاب امکانات مبناي بر را هدف .ها حل

 تکحر هدف جهت در هک نیمک تنظیم طوري را بادبان باید دارد، وجود همیشه طوفان .نندک جستجو آنرا به رسیدن راه سپس و ردهک تعیین را هدف ابتدا

  ؛گذرد می ارک از ارک هک نیمک می تاخیر آنقدر اه بعضی گیري تصمیم براي اوقات گاهی.برسیم ساحل به تا نیمک

  " گذشت آب از برهنه پا دیوانه گشت می پل پی عاقل" 

 

 .گذاشت تقدیر و سرنوشت گردن به آنرا باید آیا؟ چیست در ناموفق و موفق افراد فرقاکنون 

 بر تکیه با باید هک هستیم ما خود این دارد، نمی دریغ آنها از را هایش نعمت هرگز و خواهد می را بندگانش همه صالح و خیر خداوند، هک دانیم می همه

 بعد به حاال از ایم، باخته بحال تا را زندگی نیمک فکر اگر .ایم برداشته موفقیت راه در بزرگی قدمهاي تفکر این با .گیریم دست در را سرنوشتمان خداوند

 میگویند اینکه یا و دانند می مقصر را دیگران ثراکا ناموفق افراد .دید خواهند همانطور را ما هم دیگران ببینیم را خودمان طور هر .بود خواهیم بازنده نیز

 نمی اشان النه درون به را آنها هاي دانه هرگز ولی است، گرفته نظر در را خودش مخصوص دانه اي پرنده هر براي خداوند .است بوده چنین سرنوشتمان

 می بیرون خود الك از سر زمانی .ندک تکحر تواند نمی نیاورد، بیرون خود الك از سر تا پشت الك .آمد بیرون النه از و گرفت تصمیم باید تنها .اندازد

 الك در سر علت بهمین و بینند می الهبردارهاک و سودجوها - گوها دروغ از پر را خود خارج دنیاي افراد از خیلی .بداند آرام و امن را محیط هک آورد

 بلکه نیست، فتدا می هک اتفاقی مهم، ببندد نقش ما ذهن در ابتدا باید بیفتد، ما ذهن از بیرون هک اتفاقی هر .ایستند می باز تکحر از و برده فرو خود

 .است واقعه آن از ما برداشت مهم،

 او، بدن با یخ اصابت محل ناگهان است، گداخته آهن هک شد گفته او به و زده شخصی بدن به را یخی قطعه مصنوعی، خواب یک در و آزمایش یک در

 حواس بگذاریم نباید .دهیم می نشان العمل عکس پنجگانه، حواس از ییها پیام دریافت با هک هستیم ما این .شد تبدیل تاول یک به و داده شکل تغییر

 همیشه بینند نمی خود در را ردنک تکحر راتج ولی زنند می حدس درست را ارک پایان موفقیت هک سانیک هستند بسیار چه .بزند گول را ما پنجگانه،

 سانیک اینها .دارند مجري به نیاز هک طراحانی دیگر عبارتی به .ندهد انجام هم عملی اینکه گو باشد، آنها سر پشت روحی، پناهگاه بعنوان دیگري فرد باید

 موفق افراد حالیکه در نند،ک تحمل توانند نمی را شکست و دارندن پذیري ریسک قدرت درون، از نه خواهند، می را ارشانک دیهییتا برون از هک هستند

 .اند رسیده موفقیت به "نهایتا تا خورده شکست بارها

 اینکه تا ندک جلوگیري رنج از است راغب بیشتر بشر .رنج از جلوگیري یا و لذت بردن براي .نیست خارج حال دو از دهیم می انجام هک ییارهاک لیهک

 فکر به اینکه تا ندک جلوگیري رفتن جهنم از است راغب بیشتر .باشد آن توسعه بفکر اینکه تا ندک حفظ دارد هک را آنچه است راغب بیشتر .ببرد لذت

 احساس اوقات گاهی .بیاید سرمان به ترسیم می هک آنچه از شود، می باعث شدن مسخره از ترس شکست، از ترس آبرو، از ترس .باشد بهشت به رفتن

 را او خداوند ندک می فکر باشد، نداشته رادوست خودش هک شود، می باعث آید بوجود شخصی در گناه احساس اگر .نکنیم ثواب هک شود می باعث گناه
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 ندک می فکر او عذاب به رحمت بجاي .افتد نمی خداوند دریغ بی بخشش فکر به زیرا دهد، می دست از را خود ایمان و اعتقاد است، گذارده خود حال به

 باعث ام، گذاشته تنها را مادرم چرا هک گناه، احساس این برسد، اش بچه و زن به باید اینکه فکر ندک ازدواج اگر .میشود او اعتمادي بی باعث امر همین و

 در برادري و خواهر منیک فرض .شوند می حل تفکیک از بعد لئمسا از خیلی اوقات بیشتر برعکس .را مادر نه و نگهدارد راضی را بچه و زن نه ه،ک میشود

 چنانچه .بپذیرد را او ناحق هاي خواسته هک شود باعث شاید بدهم، دست از پول بخاطر نباید را خود برادر من هک گناه احساس این دارند، اختالف تکشرا

 می بهتر ترتیب بدین نم،ک حل را تکشرا مشکل باید تنها ندارد، وجود مشکلی برادري در حقیقت در دارم، دوست را برادرم هک گردد روشن لهامس این

 .ردک برخورد ائلمس با توان

 .دفعی هاي ارزش و جذبی هاي ارزش ند،ک می دفع را بد چیزهاي و جذب را خوب چیزهاي اتوماتیک بطور انسان ذهن

 دفعی هاي ارزش .جسمی سالمت ي،نیاز بی امنیت، صمیمیمت، قدرت، ی،یماجراجو شعف، و شور آزادي، عشق، موفقیت، :از عبارتند جذبی هاي ارزش

 تصمیم شد گفته "قبال هک همانطور .شدن مسخره انزوا، شنیدن، رد جواب خواري، و خفت گناه، احساس امی،کنا شکست، خشم، افسردگی، :از عبارتند

 آن از افراد بیشتر فانهمتاس .شوند مشخص دفعی یا جذبی هاي ارزش هک است اهمیت زئحا بسیار لهامس این نیست، ها ارزش تعیین جز چیزي گیري

 ارزش باالترین شود، والئس شخصی از اگر .رویم نمی جدید ارک دنبال هرگز باشد، جدید شغل داشتن لذت، از بیشتر، بیکاري از ترس اگر ندارند، اطالعی

 باید اول بنابراین.ندک عنوان را " یمیتصم" دارد نیاز چه به موفقیت براي هک والئس این پاسخ در " موفقیت" دبگوی نیمک فرض چیست، او جذبی

 .شود نصیبش موفقیت تا باشد صمیمیت

 انگیزیم، برمی نیر را آنها حسادت حس "الزاما هک بکشیم هم دیگران رخ به داریم دوست را جذبی هاي ارزش بیشتر هک است این مهم بسیار لهامس یک

 در ناتوانی، از ترس قدرت، مقابل در شکست، از ترس موفقیت، مقابل در .دهند می نشان ار خودشان آنها اضداد و آید می بوجود ما در ترس بنابراین

 .باشد می راحتی و آرامش ندارد، دادن نشان به نیاز و خواهد می خودش براي بشر هک را چیزي تنها .نیازمندي از ترس نیازي بی مقابل

 و موفقیت صمیمیت، هاي پله از باید آرامش براي داند می خودش روح باشیم، داشته مشآرا خواهیم می هک بسپاریم، ذهن به را موضوع این چناچه اگر

 .دهد می انجام نگرانی و تشویش بدون را ارک این و بگذرد نیازي بی

 قبال هک نطورهما .ردک خواهیم پیدا آن به رسیدن براي هم راهی باشیم، داشته هدفی وقتی .است هدف داشتن هدف به رسیدن شرط اولینپس دانستیم 

 دست شد زیاد مشکالت وقتی بنابراین .نندک می فکر هدف خود از بیش هدف، به رسیدن امکانات به رسند، نمی خود اهداف به هک سانیک اغلب گفتیم 

 بنابراین .رسید هندنخوا هم آن به اینصورت در هک گردد، نمی ثبت باطن ضمیر در هرگز و ماند می روشن ضمیر در هدف تصویر و دارند می بر هدف از

 .گویند می هدف است رسیده ثبت به باطن ضمیر در هک اي خواسته به فقط

 .داشت نظر در پیوسته باید هدف به رسیدن تا را مرحله سه

 ..خواهند می چه براي بدانند ه،ک سانیک هستند مترک ولی خواهند، می چه دانند می ها خیلی : هدف انتخاب -1
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 صحنه یکودک دوران در وقتی .دهیم تشخیص امالک را خود دفعی و جذبی هاي ارزش باید خواهیم، می چه براي خواهیم می هک را آنچه بدانیم آنکه براي

 ناراحت ناخودآگاه همسرمان طرف از آن انجام بمحض ایم نداشته دوست را او  ي رفتارها از بعضی یعنی داریم مادر از نندهک ناراحت و آیند ناخوش اي

 ارزش و ، موفقیت شما جذبی ارزش اگر .هستیم گریزان ییچیزها چه از و آید می خوشمان چیز چه از بدانیم باید دهیم می نشان العمل عکس و شده

 .شوید موفق گذارد نمی شکست از ترس باشد، شکست دفعی،

 بدون رد،ک فکر هدف به فقط مدتی باید چیز هر از قبل .شد خواهیم جلب نیز آن بسوي نیم،ک فکر هدف به همیشه اگر : باطن ضمیر در هدف ثبت -2

 هک پذیرد می ذهن شود، فراهم امکانات همه اگر .ایم رسیده هدف به ییگو هک باشیم داشته را احساس همان یعنی ها، حل راه و امکانات گرفتن نظر در

 بین تواند نمی انسان ذهن .ندک می میسر را امکانات ایم، هرسید هدف به هک ندک باور ذهن یعنی نیم،ک عمل برعکس چنانچه اگر .رسید خواهیم هدف به

 .است یکسان ذهن براي آن، دیدن یا و اتومبیل یک تصادف تصور .بگذارد فرق تصور و واقعیت

 از باید شههمی .شود می فعال برساند هدف به باید را ما هک یینیرو ولیت،ئمس قبول بمحض .شدن عمل وارد و هدف به رسیدن براي تصمیم گرفتن -3

 .نیمک می ها حل راه متوجه را ذهن طریق بدین . برسم هدفم به تا بکنم باید ارک چه ردک والئس خود

 فعال را درونی نیروي اي انگیزه هدفهاي .گیرد قرار توجه دمور دقت به باید ایم، ردهک انتخاب را هدفی چراچنین اینکه و است مهم بسیار هدف انتخاب

 فالن رشته التحصیل فارغ دانشجوي مثال عنوان به نند،ک می تعیین هدف آن مبناي بر و سنجیده را امکانات ابتدا ها، بعضی هدف بانتخا براي .ندک می

 ابتدا برعکس، دیگر بعضی .داشت خواهد آمد در روزانه  تومان هزار 100 از بیش شود سیکتا راننده اگر حالیکه در شود، می استخدام تومان هزار 500 با

 می چه براي و خواهند می چه دانند می هک سانیک .گردند می امکانات بدنبال سپس رده،ک انتخاب نیازها و یهایتوانا ها، خواسته مبناي بر را فهد

 حالتی در ار خود باید باطن، ضمیر در هدف ثبت براي .گردند می امکانات بدنبال باطن ضمیر در آن ثبت از پس و نندک می تعیین را هدف ابتدا، خواهند،

 بدلمان دیگر عبارتی به و شود ذهن ملکه معروف بقول تا امکانات گرفتن نظر در بدون نیمک فکر آن به آنقدر و ایم رسیده هدف به ییگو هک نیمک حس

 و هدف سوي به تکرح بعدي، مرحله .گردد و کمتر مترک هدف به رسیدن براي تردید و دودلی و شک اینکه یا و .رسید خواهیم هدفمان به شود، برات

 افراد بیشتر ".بگیریم تصمیم" هک شود می فعال زمانی تنها ی،ینیرو چنین .باشد می است، گذارده بودیعه ما همه در خداوند هک بیکرانی نیروي از استفاده

 ازخود پیوسته باید، بنابراین یریمبگ مکک عقل از باطن، ضمیر در هدف ثبت از بعد !!است شده شل گیریشان تصمیم عضالت اند، نگرفته تصمیم بس از

 .؟؟ مهم نیست چند سال دارید و تا کنون چه کرده اید ، فقط کافیست تصمیم بگیریدرسید هدف به تا ردک باید ارک چه" : نیمک والئس

 ؟ افیستک ردنک فکر تنها آیا داریم؟ نیاز چیز چه به آن به رسیدن یا و هدف تعیین براي

 اي روحیه و خواهیم می حل راه هدف، به رسیدن براي ند؟ک حل را مشکالت تواند می باشد، می وتاهمانک زندگی ما،در اندوخته و تجربه هک عقل تنها آیا

 حالت احساس، آورد؟ بدست را روحیه این توان می جاک از .روح از روحیه براي و گرفت مکک عقل از باید حل راه براي .یمیبپیما را راه این هک قوي،

 و زنند می آتش و آب به را خودشان ندارند را آهنگی هم این هک ها، بعضی .آفریند می خالقیت قلب، و عقل بین آهنگی هم .ندک می بیان ار ما روحی

 و عقل از نیدک سعی .بردارند تحرك از دست و شوند فرسوده و خسته مدتی از بعد اگر نیست تعجب جاي .نندک می شنا رودخانه مسیر خالف جهت در

 خودش روح باشد، قلب و عقل بین آهنگی هم اگر شد، موفق توان نمی ی،یتنها به آنها از کهیچ با بگیرید، مکک مشکالتتان حل براي روح یا ساحسا

 .میدهد نشان را مسیر
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 قلب یا و احساس دیگر فطر و عقل آن طرف یک هک است ج،باريک بار از منظور البته هک "رسد نمی منزل به جک بار " :گوید می ایرانی المثل ضرب یک

 منزل به بارشان ولی دارند صداقت ها خیلی نیست، ناصداقتی جک بار از منظور .باشد می آن ردنک سنگین سبک حال در پیوسته انسان ذهن و باشد می

 به رسیدن جهت افیک نیروي اینکه براي گرفتیم، قرار هدفی مقابل در اگر .هستند برخوردار قلب و عقل هماهنگی از هک هستند، سانیک اینان .رسد نمی

 "؟ برسم هدفم به توانستم می" دهد، نشان منه ب حلی راه خواست می خداوند اگر .ردک خود از را والئس این باید همیشه نیم،ک پیدا آن

 پیدا حلی راه و بررسی را هدف هب رسیدن راههاي ما، عقل اگر .نیمک می تر قوي است گرفته نشأت او از هک را خودمان درون نیروي والی،ئس چنین با

  .ندارد وجود هدف به رسیدن براي دیگري حل راه یم،یبگو هک نیست آن بر دلیل نکند،

  ؟ چیست آرزویت و خواهی می چه من از  :پرسد می شما از مائدا زندگی

 : فراموش نکنید که 

 .آنید می منتقل دیگران به دارید خود به نسبت هک احساسی هر -

 .بینند می همانطور را شما هم دیگران بینید می را خودتان هک طور هر -

 دانند می مقصر را شما هم دیگران بدانید مقصر را خودتان اگر -

 گفت خواهند دروغ شما به هم دیگران یدیبگو دروغ خودتان به اگر -

 داد خواهند آزار را شما هم دیگران دهید آزار را خودتان اگر -

 داد نخواهد بها احساستان به سک هیچ ندهید، ابه تان احساس به اگر -

 بود خواهند صادق شما با هم دیگران باشید، صادق خودتان با اگر -

 دانست خواهند را شما رقد هم دیگران بدانید، را خودتان قدر اگر -

 داشت خواهند دوست را شما هم دیگران بدارید، دوست را خودتان اگر -

 ...است شده زیاد خودتان از شما انتظار هک است معنی بدان است، شده دزیا شما از افراد انتظار اگر

 جایگاه و نیدک برقرار دوستی رابطه فرد، باالترین تا موسسه یک فرد ترین ینیپا با بتوانید شاید شما جاست،ک دیگران جایگاه بدانید هک نیست کاین تنها

 نیرویتان، بیشتر نیدک سعی  .باشید ها فرصت منتظر همیشه باید .خورد برخواهید مشکل به ندگیز در ندانید را خود جایگاه اگر اما بدانید، را یک هر

 باید آن اساس بر است تومان هزار پانصد مثال، بعنوان ماهیانه، من آمد در یدینگو زندگی در هرگز .نیدک حفظ دارید را آنچه آنکه نه شود، توسعه صرف

 پیامی همیشه تفکر این با ؟؟شود تومانمیلیون  هس آمدم در هک " نمباید ک  چکار" است تومان میلیون سه من نیاز یدیبگو بلکه دهم، پوشش را نیازهایم

  ..باشید داشته آمد در تومان ه میلیونس باید هک میدهید خود ذهن به
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  و عالج آن   احساس ناامیدي و بی حوصلگی
 

نیم، همه چیز براي ما زنگ می بازد، چیزهایی که باید لذت بخش باشند دیگر برایمان جذاب گاهی، اتفاق می افتد که در زندگی احساس خستگی می ک

دیگر از زندگی . احساس می کنیم این آن زندگی نیست که بخاطر آن باید صبح از خواب بیدار شویم. نیستند، احساس می کنیم زندگی یکنواخت شده است

م تا انرژي از دست رفته مان را بدست آوریم؟ چه کنیم تا از زندگی لذت ببریم؟ چه کنیم تا وقتی صبح از خواب براستی چکار باید کرد؟ چه کنی. لذت نمی بریم

را خدمتتان بیدار می شویم با عشق و احساس تازه بودن مواجه شویم؟ ما قصد داریم در ادامه راجع به علت شناسی و درمان این احساس در خودمان نکاتی 

 .ء اهللا با سعی و تالش خودتان و به کار گیري صحیح این تکنیک ها در زندگی تان، تغییر را احساس کنیدتقدیم کنیم تا ان شا

به گونه اي که اگر بر طبق آموزه هاي اسالمی و الهی . اوال یادآور می شویم که ما انسان ها بر طبق نظام احسن خلقت به بهترین وجه ممکن آفریده شده ایم

 .ترین احساس و رفتار را خواهیم داشت و حس تازگی و نشاط در زندگی خواهیم داشتتفکر و رفتار کنیم به

اگر در زندگی خدا را ببینیم، اگر برف، باران، آفتاب، خاك، ابر و درخت همه . اگر گوهر ایمان به خدا را در زندگی خود پررنگ کنیم، اگر خدا بهترین یار ما باشد

براي هیچ کاري عجله نداریم؛ از هیچ اتفاقی آنقدرها ناراحت نمی شویم و این یعنی . خواهیم دید که همه چیز در عالم زیباست ما را به یاد خدا بیاندازد، آن وقت

بایی را انسان مومن، که هر کاري در زندگی حتی کارهاي تکراري برایش لذت بخش است، زیرا همه در یک جهت پیش می روند و آن منبع زیبایی ها که زی

بنابراین بهترین راه براي تقویت نشاط در زندگی تقویت ایمان و احساس کردن خداوند در زندگی . اوست خدایی که همه را آفریده و همه را دوست داردآفریده؛ 

 .است

  : در ادامه به بررسی تفصیلی علل بروز این احساس در فرد و راهکارهاي درمان آن می پردازیم

اگر شما همیشه انتظار شکست را داشته . یکی از علل احساس ناامیدي در زندگی، شکست و انتظار شکست می باشد : شکست هاي پی در پی در زندگی .1

 .باشید و توانمندي هاي خود را باور نداشته باشید، احساس خوبی در زندگی نخواهید داشت

کند؛ چنانچه محیط زندگی یا فرایند زندگی یکنواخت باشد، روند تغییر  انسان فطرتا زیبایی طلب بوده و دوست دارد با تنوع زندگی : یکنواختی در زندگی .2

 .مثل گردش، تفریح و یا حتی تغییر چیدمان منزل. گاهی انسان به تغییرات اندکی در زندگی نیاز دارد. و تبدل انرژي روانی با خلل مواجه می گردد

اگر نیازها . در واقع نیازها به عنوان یکی از انگیزه هاي حیاتی هستند. را به دنبال دارد رفع نیازها احساس لذت در زندگی : عدم برآورده شدن نیازها .3

حال این نکته نیز حایز اهمیت است که اگر نیازها به . نبودند انسان در زندگی بسیاري از دلخوشی ها را از دست می داد و خیلی از فعالیت ها را ترك می کرد

 .خ داده نشوند می تواند منجر به احساس سستی و بی حوصلگی در فرد شوددرستی و به موقع و متناسب پاس

رکود و نداشتن مشغله کافی در زندگی و بیکاري و داشتن ساعات زیادي که نمی دانیم با چه فعالیت هایی آن را پر کنیم و  : کم بودن فعالیت هاي زندگی .4

  .واند به احساس سستی و بی حوصلگی منجر گرددیا پر کردن آن با فعالیت هاي غیر مفید و بی ارزش می ت
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اگر ارزش هاي وجودي خودتان را نشناسید و آنها را باور نکنید راجع به خودتان و زندگی تان احساس خوبی  : نداشتن عزت نفس و اعتماد به نفس.5

ن دارند و خودشان را به عنوان انسانی خوب و کارآمد قبول تنها انسان هایی احساس خوبی در زندگی دارند که احساس خوبی نسبت به خودشا. نخواهید داشت

 .دارند

چنانچه کاري را انجام می دهید که به آن عالقه ندارید خیلی طبیعی است که از آن احساس لذت نکنید، و هنگامی که می خواهید به کار  : شغل نامناسب .6

 :دو چیز در زندگی باعث نیک بختی و احساس لذت در زندگی است . احساس خستگی کنیدمشغول شوید بدترین احساس را داشته باشید، و همیشه در زندگی 

 .یکی همسر دلخواه و مناسب و دیگري شغل متناسب و دلخواه

نخواهید  اگر رشته تحصیلی شما مورد عالقه تان نباشد یا مطابق با استعدادهاي شما نباشد، پیشرفت چندانی در آن رشته : مناسب نبودن رشته تحصیلی .7

 .داشت و تحصیل به مسئله بغرنج و عذاب آورتبدیل خواهد شد

 

 راهکارهایی براي حل این مشکل

م صحیح و براي ایجاد هر تغییري در زندگی ابتدا انسان باید موقعیت فعلی زندگی خود را خوب بشناسد و سپس به علت شناسی آن پرداخته و با یک تصمی

به تغییر زندگی خود اقدام ) ع(شما نیز با توجه به راهکارهاي زیر با توکل به خدا و توسل به ائمه معصومین. د وضعیت دست بزنداقدامی شجاعانه به تغییر و بهبو

 : کنید

 .ذت بردبا ایمان به خداست که می توان سخت ترین کارها را انجام داد و از آن ل. تقویت ایمان؛ عامل زیربنایی احساس و رفتار انسان ایمان به خداست .1

 .بنابراین راهکار لذت بردن از زندگی تقویت ایمان است

شخصی،  برنامه ریزي منظم براي زندگی؛ براي زندگی خود برنامه ریزي جامعی داشته باشید، که در برگیرنده ساعاتی براي تحصیل یا اشتغال، کارهاي .2

برگه نوشته و آن را به دقت مورد اجرا قرار دهید و به هر گونه پیشرفت و موفقیت خود  برنامه تان را بر روي. تفریحات سالم، عبادت، استراحت و غیره باشد

 .پاداش شما می تواند تحسین خود، رفتن به گردش، خوردن غذاي مورد عالقه یا پرداختن به هر کار مورد عالقه اي باشد. پاداش دهید

 .را در دامان طبیعت بخورید داشتن تفریحات سالم در زندگی؛ بصورت هفتگی یک وعده غذایی .3

 .باغچه کوچکی داشته باشید و در منزل از گلدان و گل استفاده نمایید .4

این . ا می گرددتقویت روابط صمیمی و سازنده با دیگران؛ همه ما انسان ها نیاز به محبت و پذیرش داریم و این محبت و پذیرش بیشتر از ناحیه دوستان ارض .5

بنابراین ابراز وجود و پذیرشی که از یک دوست صمیمی حاصل می شود می تواند تاثیر زیادي . حساس لذت و خوشی به انسان می بخشدارضاي نیاز است که ا

 پس سعی کنید اوال دوستان خوبی انتخاب کنید؛ دوستانی که شما را به یاد خدا بیندازند و در شرایط سختی شما را. بر احساس مثبت ما در زندگی داشته باشد

 .رها نسازند و همیشه یار و یاور و غمخوار شما باشند، و ثانیا روابط خود را با آنها بیشتر کنید

 .البته جمعی که شما را تایید کند نه اینکه طرد یا تحقیر کند. شرکت در جمع و مباحث جمعی؛ سعی کنید بیشتر در جمع باشید .6

 .ید هر روز مقدار معینی قرآن بخوانید و در معناي آن تدبر نماییدو سعی کن. به نماز اول وقت اهمیت ویژه اي بدهید .7

بجاي اینکه فکر کنید فردي ناتوان یا بد شانس هستید به این فکر کنید . سعی کنید افکار منفی را از خود دور کنید و آنها را با افکار صحیح جایگزین کنید .8
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 .کسانی که با خانواده معتاد درگیرند و یا درگیر مشکالت مالی هستند. ی که از سرپناه محرومندکسان. که کسانی هستند که شرایطشان از شما بدتر است

 .بصورت مرتب روزانه نیم ساعت ورزش کنید .9

 .سرگرمی هاي علمی و هنري داشته باشید و ساعاتی از روز را به کارهاي مورد عالقه خود سپري کنید .10

 .ور کنیدافکار تحقیر کننده را از خود د .11

این کار را از سالم کردن، احوالپرسى، جواب سالم . کنید، فعال باشید تر احساس راحتى مى در انجام رفتارهاى اجتماعى کوچک و در محیطهایی که بیش .12

البته . تر گسترش دهید تر و مهم اى بزرگدادن، نگاه کردن، تعارف کردن و تعارف شنیدن با اطرافیان و استادان در بیرون از کالس آغاز کنید و با تمرین به کاره

 .این کارها در صورتی توصیه می شود که حمل بر غرض ورزي نشود و زمینه از بین رفتن آبروي انسان نگردد

 .پذیریدهاى دسته جمعى شرکت کنید و نقش فعالى را ب تالش کنید که در کارهاى اجتماعى در محیط خانه، مدرسه و دانشگاه مانند اردو و بازى .13

من نباید ترسی از . خیلی نقاط مثبت دارم که خیلی از افراد ندارند. به خود تلقین کنید که من از بقیه چیزي کم ندارم. تلقین مثبت را فراموش نکنید .14

مطراز می باشند و جاي نگرانی همه کسانی که به راحتی در حضور استاد صحبت می کنند در توانایی ها و استعداد ها با من ه. حضور در جمع داشته باشم

 .نیست

تهیه کنید و روزى چند بار آنها را در قالب جمله کاملى بخوانید ؛ مثالً  - هاى مثبت شخصیت شما است که بیانگر ویژگى - فهرستى از ده لغت یا عبارت  .15

 . ...و» من باهوش هستم«: بگویید

 .هرگز خود را سرزنش نکنید .16

 .خوب و مومن براي خود انتخاب کنید و ارتباطتان را با این دوستان بیشتر کنیدسعی کنید دوستانی  .17
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ات کسب و کار شما مناسب جهت اطالع رسانی و تبلیغ فرصتی
 از طریق مجموعه کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی

اینجا کلیک کنید جهت اطالعات بیشتر  
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