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 ﴾4﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

 پیشگفتار

ارزش بیافرید و روش زیستن را ای پست و بیبه نام خدایی که انسان را از نطفه

فرسرا را بررایه هاروار    پیچ و خر  و ااترت  به او آموخت و مسیرهای سخت و پرر 

گیرری از اراراد ایهدهسرتی و    و او را در این جهان هستی ترار داد تا بهرر   ،ساخت

و پیرراماران را کرره  ،توانررایی کرره برره او بخسررید  اسررت، برره شیرراته جهررت بخسررد 

 جهان ماعوث کرد.های هدایت هستند، برای زندگی بهتر انسان در دو مسعل

اود، سریعاً بررای اسرتخرا    نونی هر معدنی که کسف میدوستان! در عصر ک

دانند که باید اسرتفاد  کررد و بهرر  بررد. امرا منراب  و       دارند، چون میآن گام برمی

ارزش ارد ، عارر آدمری و زنردگی     معادن بسیار ارزااند دیگری که امروز  کر  

 اوست.

و  ،برنرد اان لذت میبه جوام  امروزی نگاهی کنی ، چند درصد افراد زندگی

 کنند؟.از این گوهر گراناها درست و صحیح استفاد  می

امروز  برخی افراد بدون در نظرگرفتن نیازهای فطری انسانی نظریاتی را مطرح 

زیسرتن  صحیح ها را از روش کرد  اند که نه تنها خود، بلکه تعداد زیادی از انسان

سادگی هار  نیازهرای    محروم ساخته اند، انسان موجودی نیست که بتوان به هاین

او را برارر  سراخت، از ایررن روی بره علرت آگرراهی محردود آدمری و نیازهررای       

بایرد بره   نامحدود او نیازمند منا  دیگری است که هاان مکتب الهی است. پس می

 بهترین مکتب الهی )اسالم( چنگ زد و از آن بهر  برد.

یعنی گفتار، رفترار  ی سنت اسالم در ذات خود یعنی ترآن و ترآن نیه به وسیله

 گردد.تایین می صو تأییدات پیامار 

تا بتوانی  در دو جهران برا    ،پس باید فهای درست از ترآن و سنت دااته باای 

 سرافرازی و سربلندی به زیستن ادامه دهی .

ای هر تسکیل اد  است که بخره او  نوارته  کتاب شاضر از دو بخه اساسی 

د که خدمتی بره عرال  انسرانیت کررد      کلیدی و بخه دوی  توضیحات است، باا

 باای .

خارر و آترای مدیرد    تاد بهرگروارم جنراب اریح محارود خروش     در پایان از اسر 

اشادی مدیریت محترم انتسارات ایال  و دوست گرامی ام آتای یوسف ارهابی  



   

 

  

 

 

 ﴾5﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

ه هرکدام سره  بره سرهایی در چران ایرن کتراب داارته انرد صرایاانه تسرکر و           ک

ير الجزاء ووفقكم اهلل لما يحبه جزاکم اهلل خ» گوی :د  میناای  و از ته تدردانی می
 .«ويرضاه

 83/  11/  14اناه دو

 فؤاد رسا



   

 

  

 

 

 ﴾6﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

 بخش اول:

 های کلیدینوشته

 ای خود و انسان را در مقام انسانیت درک کنی .جبیایید هرچیه را در  -1

*** 

 .را از دفتر زندگی خویه بهدایی  «توان نای»ی باید سعی کنی  واژ  -2

*** 

هرا و مسرکالت تطایرد نردهی ، بلکره آنهرا را برا        تد را با مصیاهیچگا  خو -3

 گیری از نیروی درون تغییر دهی .بهر 

*** 

وراردن در افکرار آینرد  پرهیره     ادن در شوادث گذارته و غواره  از غرق -4

 زیستن و با دیگران زیستن باای .، و به فکر شا  کنی 

*** 

ی خویه به عال  معنویت وارد اوی  و شیاتی  با چند صااح در گرو ماند -5

 دیگر را به روح و جان خود بخسی .

*** 

دار آسرای درون را برا افکرار زننرد  و مخررب خداره      لوح سفید و معدره   -6

 نناایی .

*** 

 با فهای درست و بینسی وسی  جایگا  خود را در جهان هستی پیدا کنی . -7

*** 

مکان برای رسیدن بره آن  یل اوی  و شداإلام تاهای خود اشتربرای ارزش -8

 کواا باای .

*** 

باید با تفکر و تأمرل نفرس   ی اطرندی است که میزندگی هاچون صفحه -9

 و هوای خویه را مات ساخت.

*** 



   

 

  

 

 

 ﴾7﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

خورد، پس هاوار  خوب ی افکار او رت  میاخصیت هر انسان به وسیله -11

 فکر کنی  تا اخصیتی که الید ماست به دست آید.

*** 

 بیایید خویستن را دریابی  تا دیگران ما را دریابند. -11

*** 

های خود را با عسد به خدا و عسد به زندگی کردن و عسرد خردمت   د  -12

 به هانوعان لاریه کنی  تا لذت زندگی را دریابی .

*** 

هایاران در  ها را کتاان کنی  تا بردی های دیگران را بنگری  و بدیخوبی -13

 و صفات پسندید  ی ما در ذهن آنان مدس  گردد. ،نکند نظراان جلو 

*** 

 داری  آنان با ما رفتار ناایند. یگران چنان رفتار کنی  که انتظاربا د -14

*** 

های زندگی و شد خویسرتن را  بایستی شد خدا و شد مردم و شد لحظه -15

 به اور کامل ادا ناود.

*** 

اود، گرایی میعاری از منفیاندیسی موجب تحقد شیاتی پرورش مثات -16

ها را به سات مثات سوق دهی  تا از شیرات منفری ایرری    پس بر روی برادر اندیسه

 ناااد.

*** 

اود هنگرام  کردن آنها باعث میهای زندگی و تاو کردن واتعیتمدس  -17

 بهتر آنها را بپذیری  و با خود کنار آیی . ،رویارویی با شوادث دلخراش

*** 

گررا  مان رنگی واتعیتآزار ندهی ، مسکالت باید بااد تا زندگی خود را -18

 به خود گیرد.

*** 



   

 

  

 

 

 ﴾8﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

کرردن را  را برای زندگی برگهینی  و درست زنردگی  «یادگیری»ی واژ  -19

 یاد بگیری .

*** 

کرردن اهردا  مرا را    بیایید به خویستن اعتااد کنی  که توانرایی بررآورد    -21

هد  اشساس عده و ناتوانی کنرد، امرا در    دارد، مگر بود  اخصی نسات به یک

 نهایت خود را به آن برساند.

*** 

اشساساتی زیستن بدون عقالنیت، روش زیستن دانایان نیست، پرس بایرد    -21

 به عقالنیت ارزش داد و آن را راد و توسعه بخسید.

*** 

چند صااشی از عار ما گذات و اندک زمانی نیه به پایان آن ماند  است  -22

ه اهدافی نرسید  ای ؟ از هاین شراال بررای رسریدن بره اهردا  نیاره تارام برا         به چ

 جدیت بیستر گام برداری .

*** 

دن مررا گررردد، پررس هارروار  در پرری اررهرریچ عرراملی ناایررد سرراب تحقیررر -23

 دادن به خویستن باای .عهت

*** 

آمد  کاا  استفاد  را باری ، زیرا بر ما پنهان اسرت  از هر فرصت به دست -24

 ها در اختیار ما ترار خواهد گرفت یا نه؟.ه در آیند  چنین موتعیتک

*** 

مان پذیرفت با نیرروی تلقرین در درون   هایی را که عقل و وجدانآن اید  -25

 سازد.خود جای دهی  که تلقین را  را برای رسیدن به اهدا  هاوار می

*** 

 ویه برگهینی .مان را بسندی ، آنگا  اهدا  را برای خهایتوانایی -26

*** 

 ،پوای از ااتااهات دیگران را در وجود خود بکاری بذرگذات و چس  -27

 تا از یار  اش که هاان مهر و محات است بهر  برگیری .



   

 

  

 

 

 ﴾9﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

*** 

اسالم هویت ماست، پس بایستی آن را خوب بفهای  و به دیگران خوب  -28

 بفهاانی .

*** 

نرد کر  کارا  اسرتفاد  را     یروتاند آن کسی اسرت کره از امکانرات هرچ    -29

گیرری از آن را  ای امکانرات را دارد، ولری روش بهرر    نه اخصی که هاه ،بردمی

 داند.نای

*** 

توانی  با شداتل امکانات شرداکثر  چون ما تواناند و تدرتاندی ، پس می -31

 انتظارات را برآورد  سازی .

*** 

هرای االیری   فرصرت  ی زمانی اش اندام دهری  ترا  هر فعالیت را در بازد  -31

 برای دیگر کارها از ما سلب نگردد.

*** 

 ی اوهرا را خانره  یراور خرود دانسرت و د     را بهترین دوست و «اهلل»باید  -32

 ساخت و خویستن را برای اجرای اشکامه تربیت ناود.

*** 

ی وجود خود را لاریه از مهرر و محارت کنری  ترا کینره و کردورت       کاسه -33

 ما به ارمغان نیاورد. سیاهی زندگی را برای

*** 

از آن جایی که تانون شیات تردریدی اسرت، پیسررفت مرا نیره تردریدی        -34

هرای پیسررفت عدلره کررد، بلکره      خواهد بود، از این رو نااید برای رسیدن بره تلره  

 اایسته است پله پله گام برداات تا به شد مطلوب رسید.

*** 

خرود مرا هسرتی ، پرس بررای       گیری نهایی برای اجرای هر فعالیتیتصای  -35

گرام  تارام توانرایی خرویه و آگراهی الزم      رسیدن به اهدا  برا نیتری پراک و برا    

برداری  و نتیده را به خالد هستی واگذاری  و با یقین بپذیری ، اگر برآورد  ارود،  



   

 

  

 

 

 ﴾01﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

منتی است که بر ما بندگان گذااته و گرنه شکات خدایی مقتضی نرسیدن به آن 

 بود  است.

*** 

خویستن صادق باای  و از توجیهات نادرست پرهیره کنری  کره هارین      با -36

هرای جهرل و   توجیهات نادرست است که مرا را از مسریرهای موفقیرت بره پرتگرا      

 کند.تعصب و نادانی منحر  می

*** 

زبان »کان و زمان بهر  برگیری  و گرنه برای چرخاندن زبان از موتعیت م -37

 .«دهد بربادسرخ سرساه می
*** 

خوای در جهان دیگر از آن ماست، پس الزم است مقدمات رسیدن بره   -38

 خوای الیتناهی را فراه  سازی .

*** 

ی نامره فرمان وجود خود را در مسیرهای ترب الی اهلل، با داارتن گرواهی   -39

 ها را با تاام وجود خریدار باای .و سختی ،توکل و اعتااد به نفس هدایت کنی 

*** 

توان به شیات خویه ادامه داد، پس خود را به این سرالح  می با عل  بهتر -41

 مدهه کنی .

*** 

نااید مسکالت را مانعی برای پیسرفت براارد، بلکه باید هاچنران در را    -41

 و مسکالت را بر ار  ساخت. ،پیسرفت گام برداات

*** 

ای از خرود  از الگوهای مثات بهر  جویی  و سعی کنی  الگوهای سرازند   -42

 ر اجتااع به جای گذاری .د

*** 

هنگام رویارویی با مسکل دیگران را توبیح نکنی  و مقصر نردانی ، چرون    -43

 .مسکل از ماست و ما باید آن را برار  سازی 



   

 

  

 

 

 ﴾00﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

*** 

هرکس را ناایرد در زنردگی خرود را  داد، امرا بایسرتی راهری درسرت و         -44

 راست میان خود و دیگران دااته باای .

*** 

د کورکورانه پرهیره کنری  کره تقلیردهای نادرسرت و کورکورانره       از تقلی -45

 گرداند.پوااند و نیروی عقالنیت را در درون خاموش میعقل را می

*** 

اگر ترار بااد فقط به فکر مسکالت باای ، پس کی امید به زیستن دااته  -46

 باای ؟.

*** 

ی شدس و یهاگر خواهان رسیدن به موفقیت هستی ، زندگی خود را بر پا -47

 گاان استوار نسازی .

*** 

اگر ایاانی راسح به تقدیر داری ، پس بدانی  که برخی مسکالت از روی  -48

 و هایسه خود را مقصر ندانی . ،تقدیر است

*** 

ای از زندگی الزم است عواتب آن را برا  تال از اندام هر فعالیت یا پروژ  -49

 سغو  ساخت.میهان آگاهی سندید، آنگا  خود را بدان م

*** 

با آگاهی کامل عالتره و اسرتعداد خرویه را نسرات بره یرک چیره ابرراز          -51

بداری ، در غیر این صورت استعداد خود را هیچگا  به اور مداوم در یک فعالیت 

 ی اجرا نخواهی  گذاات.به مرشله

*** 

یکی از مسایل مه  برای رسیدن به اهدا  اعتااد به نفس است که بایرد   -51

ت اود، مگر بود  اخصی نسات به یک هد  اشساس عده و ناتوانی کنرد،  تقوی

 اما در نهایت خود را به آن برساند!.

*** 



   

 

  

 

 

 ﴾02﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

چنانکره شرد   پس بیایید شد خود را از زندگی آنااد زیستن شد ماست،  -52

 ماست برگیری .

*** 

 ریهی دتید در مسیر صحیح به جریان درآوری .زندگی خود را با برنامه -53

*** 

ی خرود برگرهینی  و بره    پاسی از اب را برای مرورکردن عار یک روز  -54

 این امید که فردا بهتر از امروز خواهد بود سر را بر بالین بگذاری .

*** 

 های ناپسند را از درون خود بیرون کنی .به خود عادت دهی  که عادت -55

*** 

نردگی  نیست، امرا الزم اسرت درسرت ز    درست است دنیا گذرگهی بیه -56

 کرد.

*** 

ت بره هرر   انسان عاری از نقص نیست، لذا هیچگرا  دیردگا  خرود را نسرا     -57

دارنرد،    و دیگران را که مخالف مرا گرام برمری   یندرصد درست نداموضوعی صد

 ااتاا  ندانی . در صددرصد

*** 

گرررفتن از دیگررران و تدسررس در امررور آنرران برره فکررر   برره جررای خرررد   -58

 ه اهدا  خود باای .ریهی برای رسیدن ببرنامه

*** 

باید نهرالی کره در درون   رفتار ظاهری ما برگرفته از درون است، پس می -59

های آن که هاران رفترار ظراهری اسرت،     ریسه دوانید  اصالح کرد تا ااخ و برگ

 اصالح اود.

*** 

مان کنی  ترا کیفیرت   زود تصای  نگیری ، وتت بیستری صر  تصایاات -61

 اجرای آن بهتر اود.

*** 



   

 

  

 

 

 ﴾03﴿  های برای بهتر زیستننکته

 

هرای آن را برا بردبراری و    ی عقل و سرتون پایهی وجود خود را بر االود  -61

 سقف آن را بر ایاان به اهلل استوار سازی  و با مهر و محات و عسد زینته بخسی .

*** 

زبان و گوش خود را اروری تربیرت کنری  کره جررتت گفرتن و ارنیدن         -62

 وری تربیت کنی  که بره هریچ وجره   و وجود خود را ا ،گفتار زور را ندااته بااند

 زیر بار زور نرود.

*** 

بینی ، کای به فکر فرو روی  تا تفسریری درسرت   خوااختی را در چه می -63

 از این واژ  دااته باای .

*** 

گرفتن موتعیت مکان و زمان اداعت گفتن و پرذیرفتن  یستی با در نظربا -64

ارد، زیررا فطررت انسرانی     اگوار بشقیقت را دااته باای ، هرچند برای ما تلح و نرا 

 جو.فطرتی است شقیقت

*** 

آفرینرد  و  های بهرگ را مری های بهرگ است که اخصیتافکار و ادعا -65

گرنه چگونه ماکن است هد  اخصی رسیدن به کوهپایه بااد، اما در نهایت به 

 تله رسد.

*** 

مرا نسریند و    های خود را با ذکر ایهدهستی جال بخسی  تا مهر او بر د د  -66

 به زندگی ما جهت بخسد.

*** 

های بعردی  برای تسخیص شقیقت، ابتدا ذهنیتی ندااته باای  که اندوخته -67

رسری ،  توجیهی برای ذهنیت تالی بااد که در این صورت کاترر بره شقیقرت مری    

 بلکه با این دید پیه روی  که باید شقیقت این موضوع برای من مسخص اود.

*** 

اتر به تعریف از خویه بگسرایی  ترا جرای بهترری در اجتاراع      زبان را ک -68

 دااته باای .
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*** 

شسررادت و شرررب نسررات برره موتعیررت دیگررران زنرردگی آنرران را تغییررر   -69

دهد، بلکه در این صورت ایرن مرایی  کره از زنردگی خرویه رنرا و عرذاب        نای

 بری .می

*** 

دن بره پیرروزی   های خود را بررسی ناود و برای رسیباید عوامل اکست -71

 خوردن اندوهگین اوی .آنها را برار  ناود، نه این از اکست

*** 

یابند، زیرا با صار خویه مسرکالت  صابرانند که شقیقت زیستن را درمی -71

 گیرند.زدایند و را  منطقی پیه میرا می

*** 

کردن به آنان اگر دوست داری  دیگران دوستاان دااته بااد، از خدمت -72

 یغ نورزی .هیچ در

برودن و اجتاراع را   است اجتااعی، پس فقط به فکر خود انسان موجودی -73

 رهاکردن دور از انصا  است.

*** 
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 بخش دوم

 توضیحات

ی تحریرر  ها را بره رارته  هستی نظری بیفکنی  و اوضاع انساناگر در این جهان 

بره سرر   ، ترن دانه، صنعت و تکنولروژی  21بینی  با آن که در ترن درآوری ، می

ها در افسردگی روانی، اضطراب، پریسانی، نگرانی ثر انساناکبری ، اما متأسفانه می

گذرانند، بدون این که از زیستن لذت بارنرد، لرذا   از آیند ، روزگار خویه را می

ی بندد که چرا با پیسرفت عل  و تکنولوژی و توسرعه این سؤا  در اذهان نقه می

افتگی است؟ برای پاسح این پرسه مقدمتاً ایرن را  ارتاااات باز روان آدمی در آ

جاناره  به ارور کامرل و هاره   گردد که باید گفت: زمانی ارزش یک چیه معلوم می

و یرا بره بیرانی دیگرر      کند،ری در مورد انسان نیه صدق میو این تئو ،اناخته اود

هرای جسرای و روشری    عدم اناخت آدمری از خویسرتن شیرات پیرامرون توانرایی     

کردن نیازهای فطرت باعث به وجودآمدن چنین ار ای درونی و را  برهویژگی

ها به خصوب جوانان گسته است. زمانی که جوان از نیروی معضلی در میان انسان

خویه کامالً آگاهی ندارد یا بر نیروی خود متکری نیسرت و برداارتی درسرت از     

و بره ویرژ  در   ی جوامر   اصل فطرت ندارد بروز چنین مسرکالتی را بایرد در هاره   

و سرپس   ،داریر  بینی ناود. از این رو چند ویژگری انسرانی را بیران مری    غرب پیه

داارتی  ارزش واتعی انسان مسخص اود و بر پردازی  تامختصراً به توضیح آن می

 دیگر از زیستن در ذهن پدید آید.

 های متفاوت.ی آدمی در زمینهتوانایی فوق العاد  -1

 اود.ساز بهتر زیستن انسان میزمینه عقل و اعور آدمی که -2

 گرایی.واتعیت -3

 جویی.شس شقیقت -4

 خویستن )اعتااد به نفس(. اعتااد به -5

 ریهی درست برای رسیدن به اهدا .برنامه -6

 تلقین. -7

 شس بسردوستی. -8

 های متفاوت:ی آدمی در زمینهتوانایی فوق العاده -1
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ای برا توجره بره    یابی  که هر موجرود زنرد   با کای تأمل در نظام آفرینه درمی

و این توانایی در بهترین  ،ارایط منحصر به فردش از توانایی نسای برخوردار است

هرای  رفته اسرت، چرون انسران از ویژگری    ها که انسان بااد تا شد کاا  پیسآفرید 

ای برخوردار است که دیگر موجودات فاتد آنند. از این رو توانایی انسران  پیچید 

 ،دهد نهفتهای که او را به سعادت سوق مینه فقط در یک زمینه، بلکه در هر زمینه

کنرد.  هایه برای بهتر زیستن استفاد  میو این انسان است که تا چه شد از توانایی

ای است برا برخرورداری از   توان گفت: انسان گندینهبا ااار  به این توضیحات می

و سرراندام   ،های سعادت ترار دهدخود را در را تواند های متفاوت که میتوانایی

هایرت  به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد. بنابراین، دوست گرامری! از توانرایی  

را رارد و توسرعه    «توان نای»جوی و هیچگا  ذهنیت  برای رسیدن به کاا  بهر 

 ناخه.

 ساز بهتر زیستن است:عقل و شعور آدمی که زمینه -2

هایی که انسان را از سایر موجرودات تارایه   ات یا ویژگییکی از مهاترین صف

گرداند، عقل و اعور آدمی است که هاچون فرمان ماارینی در شیرات آدمری    می

و خلقت آدم و جواب شضرت دوسرت بره فرارتگان اراهدی      ،کندبازی مینقه

 است بر این گفتار.

ه جهت گیری از عقل و اعور به زندگی خویانسان موجودی است که با بهر 

ی هررای فالکررت و برردبختی و چرره هاراهرری بررا تافلرره بخسررد، چرره در پرتگررا مرری

خوااختی. از این رو بایرد سرعی نارود عقالنیرت صرحیح را در خرود پرورانرد ترا         

آنچنان به زیستن ادامه دهی  که با تعقل خویه باعث تحو  شیات پیرامرون خرود   

دادن بره شیرات خرویه    مایه تا شد ماکن برای جهرت گردی . از این گوهر گران

و نگرهاری    ،هرای کورکورانره عقالنیرت خرود را نپوارانی      بهر  گیری  و برا تقلیرد  

 دیگران جهت زندگی را برای ما رت  زنند.

 گرایی:واقعت -3

هرا و  باید پرذیرفت انسران موجرودی اسرت کره زنردگی اش مالرو از اکسرت        

ند ها بنا نهاد  اواتعیت یههاست. بنابراین، کسانی که زندگی خود را بر پایپیروزی

ی دلخرراش خرود را از درسرت زیسرتن محرروم      هیچگا  از بروز شادیه یرا صرحنه  
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رسروخ کررد  و برا ایرن دیرد بره       سازند. چون واتعیت زنردگی در وجوداران   نای

دهند، پس هنگام رویارویی با مسکالت تروان خرویه را بره    اان ادامه میزندگی

تروان گفرت: برخری    و مری  ،پواانندساسات نایناتوانی و عقل و فکر خود را با اش

رود، زیررا وجرود مران  در را     خواهد پریه ناری  موات  زندگی انسان آنچنانکه می

نکرردن مران    در صرورت برارر   هد  باعث انحررا  مسریر یرا نرسریدن بره آن      

گررا پریه   باید برا دیردی واتعیرت   کردن آن میبنابراین، تا هنگام برار  اود.می

 رفت.

 جویی انسان:قیقتحس ح -4

و در  ،ها بنا به دالیلری خراموش گسرته   صفت دیگری است که در برخی انسان

برخی دیگر آنچنان بروز یافته است که نابخردان از وجود آنان در عذابند. و آنران  

و  ،جرویی کره در هرشرا  بره دنارا  شقیقتنرد      های شقیقتکسانی نیستند جه انسان

مندنرد. متأسرفانه در ایرن    رگران از آن بهرر   گرایی صفتی است که فقرط به شقیقت

 قیقرت و پرذیرفتن آن روی آورد  انرد،   عصر بسیار اندکند، کسانی که به گفرتن ش 

بایرد داارت، امرا برا     گفرتن آن را نیره مری   بایست پذیرفت و ارهامت قیقت را میش

بره   ایتی کامل تا که شقیقت مؤیر بااد،گیری از موتعیت مکان و زمان و با دربهر 

  شقیقت باای  و سعی نکنی  که باال را شد جلو  دهری  کره هاانرا زنردگی     دناا

 خویه را فنا خواهی  کرد.

 اعتماد به خویشتن )اعتماد به نفس(: -5

و  ،بودن برر نفرس اسرت   های پیسرفت، متکییکی دیگر از عوامل صعود به تله

ات تا بره  توانی  به اهدا  خویه رسی ، بر نفس باید تسلط کامل دااین که ما می

 ی مطلوب دست یافت.نتیده

سازد که هایی را در جهان مطرح میاعتااد به نفس است که آنچنان اخصیت

هرایی ماننرد ادیسرون برا آن کره      بالرد. اخصریت  بسریت از وجود آنان به خود مری 

اما باز بره خرود اعتاراد داارت کره       ههاران بار ناکامی و اکست را اشساس ناود،

های گونراگون رونرد   راع برق توانست علوم بسری را در زمینهو با اخت «توان می»

و بررای رسریدن    ،ها د  را به دریرا زد بخسد. الزم است پس از تحقیقات و بررسی

تن اهتارام ورزیر  و بره    باید رسید تالای بیستر ناود. عهیهان! به خویسبه آنچه می
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ای رسیدن به اهدا  مان و توانایی که در وجودمان نهفته است بربودنخاار انسان

و هیچ ترسی را در د  جای ندهی  که هاانرا تررس از اعتاراد بره      ،خود اتدام کنی 

 کاهد.نفس می

 ریزی درست برای رسیدن به اهداف:برنامه -6

توان به اهدا  رسید در عار انسان محدود، اما اهدا  و آما  زیاد. چگونه می

ی از رریرهی اتردام کنری ؟ بسریا    شالی که بخواهی  برا زمرانی انردک بردون برنامره     

ها اهدافی مثات در سرر دارنرد، امرا چرون از زمران خرویه اروری اسرتفاد          انسان

ای کره  و یا آن که در بازد  زمرانی  ،ریهی درست تطابد نداردکنند که با برنامهمی

رسرند و  یده ه  به این هد  ناری کند، در نتباید به فعالیت دیگر بپردازد اتدام می

ریرهی بررای هرر    در برنامره  سرازند، به اهدا  دیگر را مسدود مری سیدن همان رها

 فعالیت ارط است که:

 مدت زمانی که باید صر  آن اود مسخص گردد. :الف

 : در کوتا  مدت باید به این فعالیت پرداخت یا در دراز مدت؟.ب

: اندام این فعالیت در چه موتعی صورت گیررد کره وترت فعالیرت دیگرر را      ج

 ؟.سلب نکند

توان به آن رسید یا خیر، یا باید بره  : اگر کوتا  مدت است با ارایط فعلی مید

 فعالیت دیگر که اولویت دارد پرداخت؟.

ریرهی دتیرد و سرندید  از    های موفد و مطرح در جهان هایسره برا برنامره   انسان

برد  اند، پس با آگاهی کامل و مسورت با افراد برا تدربره و   زمان خویه بهر  می

 ریهی کنی .یدن عواتب برای اهدا  خویه برنامهسند

 تلقین: -7

در وات  بعد از آن که انسان از توانایی خویه استفاد  کرد و با آگاهی کامرل  

توانرد  تصای  به اجراکردن امری گرفت، نوبت این است که فررد ترا چره شرد مری     

خرورد،  پنداری درست از خویستن دااته بااد. اخصی که هاروار  اکسرت مری   

خرورد  ام و زنردگی ام   من فرردی اکسرت  »خود تلقین کند که  گر این چنین بها

. مسرل   «ردی نیست  که به پیروزی دست یاب و من ف ،هایسه این چنین خواهد بود

تواند خود را دریابرد و از زنردگی اش لرذت بررد. از سروی      است که هیچگا  نای
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من در این مرورد   درست است که»کند: ی که به خود چنین تلقین میدیگر اخص

خرواه  کررد   و ترالش   ،اکست خورد  ام، اما نااید هایسه بر این امر تیاس بگیرم

. پرواضرح  «کن  و گامی به سوی پیسررفت برردارم  های خود را جاران که اکست

است که زندگی چنین فردی سراار از لذت و رضایت و خواراختی اسرت. یقینراً    

اندیسی را به خود القا کنی ، نتوانی  مثات ، امااگر تاام مراشل را پست سر بگذاری 

گیرد  شتی اگر بره پیرروزی دسرت یرابی  بره      مان را فرا میاکست سراسر زندگی

کنری . بنرابراین،   مان اود آن را اانسری تلقری مری   جای این که مسوتی برای آیند 

های زننرد  و برد در مرورد هرچیره بره      دانی  که تلقین اید دوستان گرامی! اگر می

کساند، پس از هر  اکنرون افکراری را    یه آمدی دارد و زندگی ما را به کدا میپ

برره خررود تلقررین کنرری  کرره بهرگرران جهرران بررا تحاررل هررهاران اکسررت در اررو    

توانی  بره خرود   نای»و اگر ترار بااد هایسه  ،کردنداان به خود تلقین میزندگی

 توانی ؟.تلقین کنی ، پس کی می

 حس بشردوستی: -8

ه کرامرت  نبودانسان به خاار انسان :ای که باید گفت این است کهکتهاولین ن

بودنه تا جرایی کره ارزش انسرانیت را    ذاتی دارد، لذا هر انسانی را به خاار انسان

دااتن نسای اسرت. اگرر   داری ، گرچه این دوستست دوست میزیر سؤا  نارد  ا

فلسطین علیره مسرلاانان    بینی  که امروز  یهودیان آنچنان برخوردهای خسن درمی

کننرد.  اان را انسران تلقری مری   دارند، نسأت گرفته از این است که فقط ه  عقید 

اردنی برود، امرا متأسرفانه بره      ها شلد، بسیاری از مسکالت انساناگر این چنین ناو

خاار عدم اشساس مسؤولیت در تاا  انسانیت چنین جنایاتی مرتکب اد  اند کره  

 .امروز  ما ااهد آنی 

ها را باید دوست داات، زیرا هارانطور کره مرا    کن : انسانسخن را خالصه می

دوسررت داریرر  دیگررران دوسررتاان دااررته بااررند، دیگررران نیرره دوسررت دارنررد،     

 اان دااته باای .دوست


