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 شیاست که در قبال خو یتیمعنا، الزام و مسئولپر یزندگ کیآوردن  راهم

 ندیحال، رس نیامکان ماست وبا ا یطهیمهم در ح نیو خوشبختانه ا میدار

شده است؛ انگار در  رممکنیغ کیدر حکم  هایلیخ یبرا یبه خوشبخت

 کند،یکار م مانلیتومبموتور ا م،یاگرفتار آمده ینیسنگ کیدر تراف هالیانبوه اتومب انیم

 یراب زنند،یم حرف یاز مردم در انکار خوشبخت یریجمع کث. ستیدر کار ن یاما حرکت

ده است. ش مفهومیو ب معنایرا از دست داده و روزگار ب تشیجذاب یزندگ شتریب یاریبس

 است؟ نیچرا چن

 دنیرس دیخوانیکتاب م نیچه در اآن شوند؟یم وسیچرا مأ شوند؟یم میمردم تسل چرا

ما را ش تواندیمخرب است و م یخود است. تفکر منف یقدرتمند درباره یذهن ریبه تصو

که هر  یریتصو رایز دیارزشمند هست یکه انسان دیاحساس کن دیسوق دهد، با یدیبه نوم

از  و شیکه از خو یقضاوت یرو ند،یبیطور که خود را مآن ،یعبارتکس از خود دارد و به

 دیکن خود را دو چندان تیفعال دیبا تیبه خالق دنیرس ی. براگذاردیم ریدارد تأث شیایدن

ه اگر ک ستیواقع یانسان داستان ی: زندگدیگوی. رالف والدو امرسون مدیو واقع گرا باش

 .رددگیمنجر م رودیها انتظار ماز افسانه چهاز آن شیب یبه لذت ،دیدالورانه بر صحنه آ

راه  در میبدان یخود اوست. اگر خود را انسان خوب یذهن ریدوست انسان ، تصو نیبهتر

ر وسقوط د میرویبه راه کسالت م صورتنیا ریدر غ م،یداریمگام بر یو خشنود تیرضا

تواند ب نکهیو ا هایها وشادغم کیشر تواندیماست که م یذهن ریانتظار ماست. تنها تصو

 نیبه ما احساس اعتماد ببخشد واگر از ا تواندیاوست که م وکند  یما زندگ یبه جا

 .میکن از خود حراست ماتیدر برابر نامال میتوانی، م میداشته باش یبخش تیرضا ر،یتصو

 میبرخورد کن ماتیکه با نامال ستنیا میانجام ده دیبا مانیما در زندگ یکه همه یکار

 نیا از زمر شیوجود خو یدهیپاشهمشکسته و از یاجزا میتا بتوان میوبه جنگ ابهامات برو

 ف
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، خودمان یذهن ریبه تنها دوستمان، تصو نجا،ی. امیخالق برگرد یوبه زندگ میبردار

 .میازمندین

 د،یرستیم یاز دندانپزشک د،یجنگینبرد شجاعانه م یهااز دوستان من که در جبهه یکی

 یرو یکه به او واگذار کرده بودند. ول یخاطر نقشدر جبهه خود را باور کرده بود، به رایز

 دیمخدوش بود. با اشیذهن ریتصو رایاز ترس خود شرمنده بود ز یدندانپزشک یصندل

 .دیکن حکمخود را م یذهن ریتصو

 :نیتمر

ره خاط دیتجد د،یکن خاطرهدیوتجد دیبه خود نگاه کن نهیروز موقع مسواک زدن در آ هر

 یعال دییکه بگو ستیاز خود ن دیو تمج فیخودتان. البته منظور تعر یدرون ریبا تصو

 نیتا به حماقت شما بخندند. ا کندیتنها دشمنانتان را خوشحال م کارنیچون ا د،یهست

 ییروهایجسم خود از نزول ن ریتصو ی. رها سازستییرها یبرا یعمل نهینگاه کردن در آ

دو  نیگاه اآن د،یکن ایحاذهن خود را  ریتصو دیخواهی. مکندیرا در خود غرق مآن که

 دیسازرا ب یکس ریوتصو دیبه هم بباف اتیواقع تیبا رعا جسم و احساس خود را ریتصو

سازد. خاّلق ب یزندگ گرانیبه خود و د کمکبا  ابانیپر از راه و خ ییایدر دن دیخواهیکه م

کت به حر یعنی ی. زندگدیگرفتار نشو یفتگیکه در دام خودش دیدر ضمن مراقب باش

 ینگران نیگزیجا نانیو اطم یمنیجمله، احساس ا نیندارد. با ا نیجز ا یو مفهوم شیپ

. با دیرسیم یابهام به خوشبخت نیکه با کمتر دیریگیقرار م یتیو شما در موقع شودیم

الش که ت شودیباعث م نی. ادیبکاه یزندگ یانفعال یوهیاز ش ت،یقدرت فعال شیافزا

 بخش باشد.مرو ث دیشده و نگاه به کار و شغل تنها کسب درآمد نباشد بلکه کار مف شتریب

 

رصدد انجام که د دیریبگ میتصم د،یکنیکه با شغلتان احساس مرگ م دیمطمئن هست اگر

بگذارد،  یمثبت ریشما تأث یهیدارد وبر روح یاگر درآمد کمتر دیو بدان دیباش یگریکار د
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به  یانسان در زندگ ی: خوشبختدیگویم یدارد. لئو تولستو تیارجح تانیبر شغل قبل

 کارش متصل است.

 یهابه فکر هدف دیبلند مدت، با یهانظر از هدفو صرف دیکن یزندگ هدفمند

 .دیهم باش مدت روزانهکوتاه

 :نیتمر

 بیعیب کامل و دیکه چرا با دیاز خود بپرس د،یو با خود حرف بزن دینیبنش یراحت یجا در

 یکالهتان را قاض دیچه خواندبا توجه به آن د،یترسیم یگذارو نقص باشم؟ اگر از هدف

 داشت. دیخواه ی، احساس بهتر، با گذشت چند روزدیکن نیو هر روز تمر دیکن

ود خ یها ارزشمند است واگر به راستبه هدف دنیرس یبرا زیاز هر چ شیب یزیربرنامه

 .دیکنیم یزیریو خالق را پ ایپو ی، اساس زندگ دیرا قبول کن تانیایودن

از ارزش  یکه به سادگ ستیحاضر ن یکس رایندارد ز ییمعنا دنیشدن وکنار کش میسلت

که  دیکنیم یزندگ ییایکه در دن دیکن دایپ نیقی دینظر کند. باخود به عنوان انسان صرف

س و نفعزت  یتبسم را آموختند، بعض یدر زندگ های. بعضستیلزومًا هموار ن شیهاراه

روع، ش یاند. برارا در خود حس کرده یفوران زندگ گرانید یوبعض شتنیاحترام به خو

 دیو بتوان دییایبا خودتان کنار ب ستیکاف د،یآغاز کن ستیاساده ندیکه فرآ یبا خودآموز

 .دیکن دایپ یمناسب یذهن ریتصو

 زهیکه همه در خود به شکل غر ت،یموفق زمیشود که ما به مکان نیمانع ا دینبا مشکالت

ت که س یاستعداد، موضوع نی. آزاد کردن امیشو توجهیب م،یموفق دار یو استعداد زندگ

 دیریگکار باستعداد را در جهت منافع خود به نیا دی. باشودیبه خود شما مربوط م شتریب

 نییرا در خود تع تیموفق یدهندهلیتشک یارهای. اول معستین ساده شهیهم کارنیاما ا

 تیوجود داشته باشد و موفق تیذهن شما موفق ریدر تصو دیچون با دیکن
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 ریشما مطابقت نداشته باشد، در تصو یو خواسته لیاگر با م گران،ید یوپرداختهساخته

 .یچشمهم و شکست است، مثل چشم ست،ین تیشما موفق یذهن

ه در تمام لحظات روز وغلب یاست . زندگ یزندگ یهاروز یگذارهدف تیخالق یالزمه

، هر  گذردیدار مهدف یهاکه با روز ییهاها هم، هدف است. سالو رنجش هایبر نگران

مهم است.  د،یافزایب یزیشما چ تیچند که هدف کوچک باشد، اگر به احساس موفق

 رینشستن و احساس تقص شید است، اما به سرزنش خویراه مف نیسازنده در ا یانتقادها

. دیریبگ یرا جد تیبه خالق اقیو اشت یداشتن آتش درونکردن مخرب است. روشن نگه

 مهم است. تیبه موفق دنیرس یبرا زهیانگ نیا

 یو اقبال ، به احساسات منف بخت رییتغ یبرا دیدار یاریبکه بد دیکنیاحساس م اگر

برد، ذهن ن یصحنه. در اصل دیشیاندیگذشته ب یهاتیو به موفق دیپشت کن ینیچننیا

،  گرانیعاقالنه، درک د یها. هدف دیشو روزینبرد ذهن پ یدر صحنه دیشماست، با

 تیموفق زمیمکان اصلی ٕ  اجزا  ،یرینفس و خودپذ همحبت و شهامت، عزت و اعتماد ب

و  یرگذاهدف ،یذهن ریتصو تیتقو ،ی، آگاه یغلبه بر احساسات منف یشماست و الزمه

.. و.. یوپوچ ییاحساس تنها ت،یکاذب مثل:ترس، احساس عدم امن یبر باورها یروزیپ

 است.

 

 هایکه به استقبال شاد ستنیا رودیبه کار م هایدیحذف ناام یکه برا ییهااز قدم یکی

اگر  و میکن حیخود تشر یاول برا یاز شغل و عملکرد را در وهله  تی. احساس رضامیبرو

اضطراب و  یبرا یلیدل ریکردن مس یدر طول ط م،یخواهیکه م ستیزیکار ما همان چ

 .میو آرامش انجام ده یدرون یرا با شاد نوجود ندارد، آ یسردرگم

ه در چ. آنکندیذهن شما کار م یرو ه،یدستور وتوص یجاکه به ستنیکتاب ا نیا لطف

 دیق باخال یبه زندگ دنیرس یکتاب آمده، با ذهن و فکر و تصور شما رابطه دارد. برا نیا
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 ریهم تصو. مدیبکن یکار نیچن دیتوانیکه م دیتنها شما هست نیو ا دیریرا بپذ یشادمان

اه و درد و رنج را همر یبا استناد به حوادث ناگوار گذشته، ناراحت دیشماست و نبا یذهن

ته و داش یکه در کودک یاتفاقات ناگوار یبا همه سونی. توماس ادمیخود به دوش بکش

ر هفتاد د اد،یاز ثبت اختراعات زاست ، بعداز سه ماه هم به مدرسه نرفته بوده شیب نکهیا

استه خو یزندگ یکه از او نظرش را درباره یسسالگرد تولدش در پاسخ به ک نیوپنجم

 دنیرس یراب عتیاز طب دیباور است که انسان با نیبود ، گفت؛که به کار معتقد است و بر ا

که  ستیاختراعات یایدر رو یاو گفت که در هفتاد و پنج سالگ استفاده کند. یبه شادمان

 عمر کند.  گریسال د صدکی دیبه آن با دنیرس یبرا

و شاد بودن را بدون  دیخود کن یو عادات را مقهور اراده دیریکناره نگ یزندگ از

 نانیاطم یروی. با استفاده از ندینباش یتا معطوف به زمان خاص دیوشروط تجربه کنشرط

به عادت  لیداشتن اعتماد به نفس را تبد دیتا با آن بتوان دیاوریرا به دست ب یقدرت ،یفور

 .ردبیبه جلو م تیخالق یزهیها و انگشکار لحظه یبا سرعت برا امار روین نی. ادیکن

 :نیتمر

ا روز اما فرد دیامروز را پشت سر گذاشت د،یریبگ یآرام، موضع راحت ییروزه، در فضا همه

داشتن  یبرا یکوشش چیو شما از ه کشدیست که انتظار شما را م یست. روز خوب یگرید

را  درون ، وجود خود ینهیبه گنج یابیدست یکرد. برا دیخوب فروگذار نخواه یفردا کی

شوار ست د؛ممکن دیگذشته را در ذهن زنده کن یهاتیموفق اسخر یبا عزم د؛یکن یحفار

 باشد اما ارزش انجام دارد.

ستعفا ، ا شتن،یبه خو انتیخ ،یتراشبهانه دوشرط،یقیشدن ب میتسل ،یانزواطلب ترس،

هستند که  یعوامل ،یاحساس ظلم، احساسات منف ،یتیکفایب ،یارزشیاحساس ب ،یآشفتگ

گرفتار  یو پوچ یهودگیب یتا در چنگال طرز تلق اندازندیفاصله م تانیایشما و دن انیم

 . دیشو
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تا با  دیابیدر ذهن خود ب یالزم است، اتاق یاز مسائل زندگ دیفرار مف یمواقع برا یبعض

 کندیم موقت به شما کمک ینینشعقب کی. دیابیب یاتازه یرویو ن دیفکر کن الیآرامش خ

 . دییبا تمام نواقصش مراجعت نما ها،تیواقع یایجا به دنو از آن دیخالق برس یتا به زندگ

به دوستان  و دیشجاع باش نکهیشجاعت است. ا ازمندین گرانینسبت به د یو دوست محبت

 ریختب یو شجاعت برا ییتوانا ،یدوست یهااز الزمه یکیکه  ستنی. منظور ادیبپرداز

 . دیو به آرامش برس دیموجود را از خود دور کن یهای. دلخورهاستکردن رنجش

وب لباس فاخر و... ممکن ست خ مت،یقگران لی. اتومبستین اتیماد یخالق دلبسته انسان

 کندیجستجو نم یچنانآن ی. انسان خالق سعادت را در القاب و زندگستیباشد اما اصل ن

و خود را قبول دارد و با عالقه ونشاط  دوارستی. ام کندیم یدور یانفعال یهایو از سرگرم

 یابر یکه فرصت ستیمحو زندگ یو به قدر داردیش قدم بر میهادر جهت هدف

 یمسال یذهن ریتصو  جادی. زمان استیزیر. اکنون، زمان برنامهکندینم دایپ یخودخور

 .ستین ریخالق است. زمان شروع است و شروع هرگز د یکه اساس زندگ
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