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  مقدمه 

های  ترین قصه ای از جذاب برگزیده �کنیم ایم  یا زند� � کتاب زنده

ها را از   این داستان .کوتاه جهان در زمینه بهسازی زند� و رشد درو� است

 .اند ام که در طی چند سال گذشته چاپ شده جلد کتابم انتخاب کرده ٥٠

را به  � آنها کتابگذار در این مجموعه از داستان اثر  ٢٥٠٠وجود بالغ بر 

که  های روانشناخ� دنیا تبدیل کرده است رجع قصهترین م کامل ترین و غ�

 �ها شده است است نظیری از آن خوشبختانه در این چند سال استقبال کم

یید کننده این واقعیت أها ت هزار نسخه از آن ودویست میلیونتیراژ بالغ بر دو

   .است

گزینش من از میان  �بهای پیش روی شما در این کتاب کتا داستان

ها لذت  امیدوارم از خواندن آن .الذکر است های فوق داستان در کتاب ٢٥٠٠

اهداف کالن  بخش آن در پیشبرد امور مهم زند� و ببرید و  مطالب انرژی

  .باشدان تعصای دست

  مسعود لع�

  شناس بالی� روان نویسنده و

Masoodlaali.com  
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  سازد� روزگار را ما روز را خورشید � 2

  سازی تا فرصت سوزی ازفرصت 

خواستند برای یافتن شغل به شهر  در کشور چین دو مرد روستا� �

اما در . خواست به شانگهای برود و دیگری به پکن ها � ی� از آن. بروند

گفتند مردِم  خود را تغییر دادند� زیرا مردم � ی هسالن انتظار قطار� برنام

پرسند�  ها� که از آنان آدرس � ح� از غریبهشانگهای خی� زرنگ هستند و 

تنها  لوح هستند و اگر ک� را گرسنه ببینند� نه ها ساده اما پک�. گیرند پول �

  .دهند غذا� بلکه پوشاک هم به او �

پکن جای «: خواست به شانگهای برود� با خود فکر کرد فردی که �

. ماند � بازهم گرسنه ن�ک� که در آن شهر پول نداشته باشد. بهتری است

فردی که  ».افتادم خوب شد سوار قطار نشدم� وگرنه به گودا� از آتش �

. شانگهای برای من بهتر است«: گونه پنداشت خواست به پکن برود� این �

خوب شد سوار قطار نشدم� وگرنه . ح� راهنما� دیگران نیز سود دارد

  ».دادم شدن را از دست � فرصت ثروتمند

فردی . هایشان را باهم عوض کردند فرو�� بلیت بلیت ی هها در باج آن

خواست  که قصد داشت به پکن برود� بلیت شانگهای را گرفت و ک� که �

متوجه . نفر اول وارد پکن شد. به شانگهای برود� بلیت پکن را به دست آورد

لبته ا. ظرف یک ماه اول هیچ کاری نکرد. شد پکن واقعًا شهر خو� است

های بزرگ هم از  در فروشگاه. ها آب برای نوشیدن بود در بانک. گرسنه نبود

توانستند بدون پرداخت پول  ها � خورد که مشتری های تبلیغا� � شیری�

  .بخورند

فردی که به شانگهای رفته بود� متوجه شد شانگهای واقعًا شهر خو� 

فهمید که . سودآور استهر کاری در این شهر� ح� راهنما� مردم� . است

. اگر فکر خو� بیابد و با زحمت اجرا کند� پول بیشتری به دست خواهد آورد

پس از مد� آشنا� با این کار� ده . برای همین� به کار ِگل و خاک روی آورد

های درختان و شن تولید کرد و آن را خاک گلدان نامید و به  کیف حاوی برگ

  .د به پرورش گل� فروختمن شهروندان شانگهاِ� عالقه
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   سازد� روزگار را ما روز را خورشید � 3

این کار� در عرض یک سال در  ی هبا ادام. برد روزی پنجاه یوان سود �

تابلوی : مد� بعد� کشف جدیدی کرد.ای باز کرد شهر بزرگ شانگهای� مغازه

ها فقط  متوجه شد که شرکت. های تجاری کثیف بود مجلل بع� از ساختمان

از این فرصت . شویند ها را ن� وشوی عمارت هستند و تابلو به دنبال شست

کهنه خرید و شرک� کوچک برای  ی هنردبان و سطل آب و پارچ. استفاده کرد

  .وشوی تابلو افتتاح کرد شست

های  کارگر دارد و فعالیت آن از شانگهای به شهر ۱۵۰شرکت او اکنون 

فر او اخیرًا که برای بازاریا� به پکن س. هانگجو و ننجینگ توسعه یافته است

. خواست آهن آدم ولگردی دید که از او بطری خا� � کرد� در ایستگاه راه

ک� را به یاد آورد که پنج سال پیش� بلیت  ی ههنگام دادن بطری� چهر 

  .قطارش را با او عوض کرده بود

سازان و  سرنوشت ی هزیبا�� دو تفاوت عمد این داستان به: نکته

  :کند پذیران را آشکار � سرنوشت

اندیشند و  ها � به فرصت) مسافران شانگهای(سازان  سرنوشت .۱

  .به موانع) مسافران پکن(پذیران  سرنوشت

دانند برای رسیدن به گنج باید رنج و سخ� را به  سازان � سرنوشت. ۲

عنصر تشریف  طلب و سست پذیران عافیت که سرنوشت جان خرید� درحا�

  .دارند

 یا به اندازه آرزوهایت تالش کن

   یا به اندازه تالشت آرزو کن
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  سازد� روزگار را ما روز را خورشید � 4

 خودت را بکش بز

مرشدی خردمند در سفر بودند در ی� از سفرهایشان  روزگاری مرید و

ناگهان از دور . تا آمدند راهی پیدا کنند شب فرا رسید� در بیابا� گم شدند

دیدند ز� در چادر محقری با چند  �ت آن رفتندبا شتاب سم� نوری دیدند

او  و �او شدند مهمان ها آن شب را آن .کند � فرزند خود زند�

 .در کنند هها داد تا گرسن� راه ب تنها بزی که داشت به آن شیر از نیز

در  .روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و به راه خود ادامه دادند

و اینکه چگونه فقط با یک بز زند�  بود آن زن فکرمسیر� مرید همواره در 

به مرشد  تا اینکه کردند� � به آن زن کم�  ای کاش قادر بودند و �گذرانند �

 اگر واقعًا« :مل پاسخ دادأمرشد فرزانه پس از اند� ت .خود قضیه را گفت

 .»شها کمک ک� برگرد و بزشان را بکُ  خواهی به آن �

و� از آنجا که به مرشد خود ایمان  �تعجب شدمرید ابتدا بسیار م

از آن جا دور  شت وبرگشت و شبانه بز را در تاری� کُ  داشت چیزی نگفت و

 .شد

زن  فکر بود که بر سر آن در این های سال گذشت و مرید همواره سال

  .چه آمد هایش هچو ب

ر وارد شهری زیبا شدند که از نظ �مرشد قصه ما مرید و روزی از روزها

مردم آن ها را به  �سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند .بود تجاری نگین آن منطقه

های  صاحب قصر ز� بود با لباس .کردند قصری در داخل شهر راهنما�

مسافرین  به گر� از  که طبق عادتش فراوان محش و بسیار مجلل و خدم

و اسباب   ه ها لباس جدید داد و دستور داد به آنا .استقبال و پذیرا� کرد

ها نزد زن رفتند تا از  پس از استراحت آن. راح� و استراحت فراهم کنند

مرشدی فرزانه  مرید و ها را زن نیز چون آن. رازهای موفقیت وی جویا شوند

 :این گونه بیان نمود  یافت� پذیرفت و شرح حال خود

http://dabestaniadel.blogfa.com/post/26
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   سازد� روزگار را ما روز را خورشید � 5

و  �شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم �های بسیار پیش سال  

زمان وز صبح دیدیم که بُ یک ر . کردیم زند� سپری � �نها بزی که داشتیمت

از مد�  پس و� �ابتدا بسیار اندوهگین شدیم. مرده و دیگر هیچ نداریم

 .با فرزندانم هر کدام به کاری روی آوریم �مجبور شدم برای گذران زند�

ها� در  تموفقی کم هر کدام از فرزندانم و� کم �ابتدا بسیار سخت بود

فرزند بزرگترم زمین زراعی مستعدی در آن نزدی�  .کارشان کسب کردند

دیگری با قبایل اطراف  فرزند دیگرم معد� از فلزات گرانبها پیدا کرد و. یافت

و  �شهری را بنا نهادیم �با آن ثروت از مد� پس. وستد نمود شروع به داد

 .کنیم حال در کنار هم زند� �

از خوشحا� اشک در چشمانش  �به راز مسئله برده بودمرید که � 

  .حلقه زده بود

باید  �هر یک از ما بزی داریم که اکتفا به آن مانع رشدمان است :نتیجه

  .را فدا کنیم آن �برای رسیدن به موفقیت و موقعیت بهتر

  





 
 
 

www.masoodlaali.com | instagram/massod.laali | telegram/me/masoodlaali1 

  بیا زند� را بسازیم� نه با زند� بسازیم 7

  کابو� به نام ترس

ای لغزید  از روی صخره رفت� ها راه � هنگام� روی سنگ مردی که شب

افتاد به  طورکه � ی عمیقی قرار داشت و مرد همان و افتاد� زیر پایش دره

  .چنگ زدسنگ آویزان بود  ای که از تخته شاخه

 �فریاد کشید. انتها بود ی � یک دره �دید در دل شب آنچه را که �

آیا  .ک� نبود که صدایش را بشنود .فریادش منعکس شد و دوباره برگشت

  !اش را در طول شب تصور ک�؟ توا� آن مرد و شکنجهمی

هایش کرخت شده و نزدیک  دست. هر لحظه برایش معنای مرگ داشت

به  صبح روز بعد وق� که خورشید دمید� .بود که توانش را از دست بدهد

تر  متر پایین سان�  درست شش� ای در کار نبود دره! دیدپایین نگاه کرد و خن

� توانست تمام شب استراحت کند و بخوابد او � .یک تخته سنگ بود

اما تمام آن شب برایش همچون � ی کافی بزرگ بود اندازه سنگ به تخته

  .کابو� گذشته بود

 از شش سان� متر عمق ندارد� حاال به تو بست� دارد ترس بیش :نکته

ات را به کابو� مبدل ک� و یا اینکه  که به یک شاخه بچس� و تمام زند�

  .شاخه را رها ک� و روی پاهای خودت بایس�

ها�  تواند انعکاس کیفیت � کنید� ی دیگران قضاوت � هرآنچه درباره

  . کنید تان نفی � ها را در درون باشد که آن

  دنیس لین

  حراج طوطی

یک طوطی را به حراج  .مالنصرالدین در یک حراج شرکت کردروزی 

زده شده بود و مرتب قیمت پیشنهادی را باال  مال خی� هیجان .گذاشته بودند

مال بعد از پایان  .باالخره مال آن طوطی را به قیمت ده درهم خرید �برد �

» تواند حرف بزند؟ آیا این طوطی �«: حراج از مسئول آن حراجی پرسید
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 بیا زند� را بسازیم� نه با زند� بسازیم 8

! منظورت چیست که آیا این طوطی � تواند حرف بزند؟«  :مرد جواب داد

   »ک� چه ک� در حراج با تو رقابت � کرد؟ فکر �

کند� او فقط  وق� انسا� ناآگاه است� به حرف دیگران گوش ن� :نکته

دلیل همین مس� است  مس� شماست� و به �نفس .زند طبل خودش را �

تان  پرس� به نسبت خودخواهی  و نفس. گیرید � که مورد دستبرد قرار

خودخواهی و نفس رها شده  همان میزا� که از شرّ  شوید� و به چپاول �

  .     باشید� امن و امان خواهید ماند
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  داستان کشیش ودختر

 كوچكش دختر به مادر و شد معارفه مراسم وارد دهكده جديد كشيش

 گفت اگر جين� مااِ  بگو پرسيد� را اسمت اگر‹‹: داد مي آموزش) Emma( اما

 بگو ساخته� كسي چه را تو پرسيد اگر سال� هشت بگو است� سالت چند

  ››.ساخته مرا خداوند

 طرف به و گذاشت كنار را كالهش و انجيل. شد وارد موقع به كشيش

 چيه؟ اسمت كوچولو دختر: پرسيد و كرد نوازش را سرش. رفت كوچولو مااِ 

 واه�«... ».سالمه هشت«... »داري؟ سال چند جين مااِ  خوب�«... ››جين مااِ ‹‹

  »است؟ ساخته را تو كسي چه داني مي تو جين مااِ ! عالي چه

 كس آن اسم مادرم«: داد اسخپ سپس و كرد درنگ اي لحظه چند دخترك

  »!رفته يادم من ولي گفت� من به را

 معرفت هيچگاه تو دانش آموختن� ها سنت از و ديگران از گرفتن قرض با

 سالكان راه اين. كرد خواهد مسخره بيشتر و بيشتر را تو فقط. شد نخواهد تو

ته بس چشم جهت و � .های تو باشد مراقبه مالت وأافکارت نتیجه ت .نيست

  .باورهای دیگران را تکرار مکن

  

  نابینا وسه رهگذر

 احترام ادای آمد� او نزد پادشاهی� بود نشسته درخ� زیر نابینا مردی

  »رفت؟ پایتخت به توان � راهی چه از قربان�« :گفت و کرد

 ادای بدون و آمد نابینا مرد نزد پادشاه همین وزیر نخست او از پس

  » است؟ کدام رود � پایتخت به که راهی آقا�« :گفت احترام
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  خود را فتح کن� نه دنیا را 11

   :پرسید و زد او سر به ای ضربه آمد� نابینا نزد عادی مردی سپس

  »ست؟ا کدام رود � پایتخت به که راهی ! احمق«

 .کرد خندیدن به شروع او کردند� ترک را نابینا مرد ها آن همه که هنگا�

  »خندی؟ � چه برای»  :پرسید او از بود� نشسته نابینا کنار که دیگری مرد

 مرد .بود پادشاه کرد� الؤس من از که مردی اولین« :داد پاسخ نابینا

  ».بود ساده نگهبان یک فقط سوم مرد و �بود او وزیر نخست دوم

 نابینا تو مگر شدی؟ متوجه چگونه« :پرسید نابینا از تعجب با مرد

  »!نیس�؟

 و داشت اطمینان خود بزر� از پادشاه… ها آن رفتار «: داد پاسخ نابینا

 برد � رنج خود حقارت از قدری به نگهبان و� �کرد احترام ادای دلیل همین به

  ».باشد کرده زند� فراوان مشکالت و سخ� با باید او. زد کتک مرا ح� که

نفس  از اعتمادبه ترسند� چون � دارند� �فرمانروا به میل ها انسان

غرور یع� تو احساس حقارت  .ن ندارندبه خودشان اطمینا اند و بهره �

  .فرد متواضع عاری از تکبر است .میک�
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  از ترسیدن� نترسید 13

 قانون پناهگاه

راه� در استراحتگاهی در  ی هبا رسیدن به نیم �های آلپ نوردان کوهکوه

آنان اگر صبح زود کوهنوردی را شروع کنند� موقع . کنند آنجا استراحت �

  .رسند ناهار به همان استراحتگاه �

صاحب آن استراحتگاه طی سالیان سال متوجه شده است که همیشه 

شوند و گرمای  وق� کوهنوردان وارد استراحتگاه � .دهد اتفاقی جالب رخ �

رسد� برخی از آنان وسوسه  کنند و بوی غذا به مشامشان � آتش را حس �

جا  دا�� فکر کنم بهتر است همین �«: گویند شوند و به همراهان خود � �

 وق� برگشتید� باهم پایین. منتظر بمانم و شما به قله بروید و برگردید

  ».رویم �

ای از خشنودی آنان را  خوانند� جرقه نشینند و آواز � وق� کنار آتش �

پوشند و مسیر  های خود را � گروه لباس ی هدر همین هنگام� بقی. گیرد  فرا �

بخ� کنار  در ساعت بعد� فضای شادی. دهند سوی قله ادامه � خود را به

کوچک سپری   ی هآرام خانآتش وجود دارد و اوقات خو� را در مأمن 

سمت پنجره  شوند و به کنند� اما حدودًا سه ساعت و نیم بعد� آرام � �

حال  نگرند و در سکوت به دوستانشان که در روند و به باالی کوه � �

جّو موجود در استراحتگاه از شادی و . کنند باالرفتن از قله هستند� نگاه �

متوجه . شود جنازه تبدیل � تشییعلذت به سکوت مرگبار و غم مراسم 

  .اند شوند که دوستانشان بهای رسیدن به قله را پرداخته �

دادن باور آنان به  چه اتفاقی افتاد؟ راح� موقت پناهگاه باعث ازدست

آیا در . این� برای هریک از ما نیز ممکن است اتفاق بیفتد. هدفشان شد

دادن  رسیدن به قله و ازدست ها� وجود دارد که مانع زند� ما پناهگاه

. ها ها و پناهگاه قله: هدفمان شود؟ زند� از دو قسمت تشکیل شده است

کند�  در پناهگاه� امنیت و آسایش وجود دارد� خطری جان شما را تهدید ن�

ناب زند� و صعودکردن و قرارگرفتن در اوج� باید با چالش  ی هاما برای تجرب

  .به کردرو شد و بر آن غل قله روبه
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  ترس قاتل آرزوها

رفت تا  ای روستا� � مور سرشماری سوار بر اتومبیل به منطقهأم

حمله  خطر« :اند ها دید که نوشته بسیاری از خانه ببر در .کارش را تمام کند

 .»سگ

آنجا هم تابلو�  .رفت به آخرین خانه رسید که باید برای سرشماری �

شدن از  ت پیادهأمور سرشماری جرأم .»حمله سگ خطر«: نوشته بود

دستش را روی بوق گذاشت تا ساکنین را از حضورش  .اتومبیل را نداشت

  .مطلع کند

که سگ بسیار کوچ�  حا�ن آمد در خره مردی از خانه بیروباأل 

آمیز های هشدارتابلو �مور به مرد گفت که در حال رانند�أم .همراهش بود

س� به   ی آیا منظور حمله« :بعد پرسید .ها را دیده است مب� بر حمله سگ

  »اندازه سگ کوچک شما که نیست؟

 ».هاست منظور همین نوع از سگ� بله« :دروستا� جواب دا مرد

  »!اما این سگ نمیتواند به ک� حمله کند« :مور گفتأم

اما این عالمت  ن� تواند� �بله« :گفت صاحب سگ سری تکان داد و

  ».اردد متجاوزان را دور نگه �

ما را از س�  � های واهی شبیه به عالئم هشداردهنده است ترس

شود که به  ترس مانع از آن � .زدن به ما را ندارد ترساند که امکان آسیب �

قد� به جلو برداشتن  کردن و اقدام :بالعکس� اقدامات مفید دست بزنیم

بسیار  تواند این کار �� ها برویم شود که به سمت ناشناخته سبب �

دیگر قد� به جلو بر  �اما اگر تسلیم هراس خود شویم �انگیز باشد هول

های ما تا چه اندازه  هرگز نخواهیم فهیمد که ترس نخواهیم داشت و

مانیم  آگاه باقی �نا  درنتیجه همواره جاهل و� دلیل بوده است � غیرواقعی و

ایط زند� تبدیل در این شر  و �کند این جهل همیشه تولید ترس بیشتر � و

اساس خود  های � ما زندانیان ترس زندان بزرگ خواهد شد و به یک حصار و
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یا� خود باید انجام دهیم ؤتمام آنچه برای تحقق زند� ر .خواهیم بود

های  شدن از پیله نگرا� قد� برای خارج .برداشتن قد� شجاعانه است

سالم  .وهوم خواهد بودهای م شکستن هیمنه ترس ناروا که پیامد آن درهم

  . ...آرزوها

 

  

ک� که به فکر درست 

کردن آینده خودش 

تواند آینده  ن� نیست

  .             ک� باشد
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  به مواهب زند� فکر کنید

  »جوئل استین«

ازآنکه پرواز بر فراز اقیانوس اطلس عمومیت داشـته  ها قبل و پیش سال

ها تالش کرد و  او مدت. باشد� مردی تصمیم گرفت از اروپا به آمریکا سفر کند

انداز کرد و سرانجام در شرایطی قـرار گرفـت کـه  توانست پول پس هرچه �

در آن زمـان عبـور از اقیـانوس� دو تـا سـه . خریداری کنـد بلیت یک کش� را

. را از پنیر و نان تُست پر کـرد او چمدا� خرید و آن. انجامید هفته به طول �

  .توانست بکند این تنها کاری بود که �

وق� سوار کش� شدند� سایر مسافرین بـه رسـتوران کشـ� رفتنـد تـا 

او بــوی غــذاهای لذیــذ و . فــتروزهــا پشــت ســرهم ادامــه یا. شــام بخورنــد

های سـایر  حرف. کشید آمد� به مشام � خوشمزه را که از رستوران بیرون �

مالیدنـد و از غـذاها تعریـف  شنید که دس� بر شـکم خـود � مسافران را �

گیرند تا خودشان را  شدن سفر رژیم غذا� � گفتند پس از تمام �. کردند �

داشـت بـه جمـع سـایر مسـافرین بپیونـدد و در مرد بینوا دوست . الغر کنند

گـاه بـه . رستوران غذا بخورد� اما آهی در بساط نداشت تا با نالـه سـودا کنـد

کشــید و در رؤیــای  هــای بــاز در رختخــوابش دراز � هنگــام شــب بــا چشــم

  .رفت کردند� فرو � توصیفا� که سایر مسافران از غذاها �

ام کـه  متوجـه شـده«: رد و گفـتدر آخرهای سفر� ک� به او مراجعه ک

آییـد و بـا مـا غـذا  چـرا بـه رسـتوران ن�. خوریـد شما همیشه نان و پنیـر �

راسـتش را : "صورت مـرد بینـوا از خجالـت سـرخ شـد و گفـت »خورید؟ ن�

پـو� نـدارم کـه بـا آن . بخواهید من آنقدر پول داشتم که تنها یک بلیت بخرم

  ."برای خوردن غذا به رستوران بیایم

دانیـد کـه  مگـر ن�«: گفـت مرد مسافر با ناباوری ابرو� باال انداخت و

  ».اید شما با خرید بلیت� پول غذا را هم پرداخته. غذا مجا� است

بار این داستان را شنیدم� به فکرم رسید کـه چـه مـردم  وق� برای اولین

ه هـا متوجـ آن. لوح دارنـد شماری در دنیا� شرایطی شـبیه ایـن مـرد سـاده �

هرگاه با  .نیستند که پول بسیاری از مواهب زند� از قبل پرداخته شده است

  .خوریم کنیم� نان و پنیر بیشتری � ل برخورد �ئذهنیت ضعیف با مسا

نـان و پنیـر » آیم دادن ایـن کـار بـرن� از عهده انجـام«گوییم  هرگاه � 

  .خوریم بیشتری �
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شـود�  ضطراب بر ما حاکم �شویم و نگرا� و ا هرگاه گرفتار هراس �

خبرم� اما از  من از حال و روز شما �! دوستان. خوریم نان و پنیر بیشتری �

نعمـت  ی هزمان آن رسیده که بـه سـر سـفر . ام شده  خوردن نان و پنیر خسته

همـه . سفره رنگی� برایتان تـدارک دیـده شـده اسـت. دریغ خداوند برویم �

  .که احتیاج داشته باشید� دستر� دارید به هرچه. ها از آن شماست این

ممکـن ! رو شـده باشـید ممکن است در زند� با ناامیـدی بـزر� روبـه

امـا شـما . به دنیای واقعـی خـوش آمدیـد! است ناکا� را تحمل کرده باشید

صرفًا اینکه چیزی بر وفـق مـراد . خداوند بزرگ هستیدمخلوق   .انسان هستید

اگر رؤیا� تحقـق . دهد آن ک� را که شما هستید تغییر ن�  شما اتفاق نیفتاد�

اگر . پیدا نکرد� در رؤیای دیگری فرو بروید

بــه زمــین خوردیــد� دوبــاره از جــای خــود 

ــد وقــ� دری بــه رویتــان بســته . برخیزی

سرتان را باال بگیرید . شود رویتان گشوده � شود� در دیگری به رحمت به �

  .جهت به گوشة خلوت زند� نروید تا نان و پنیر بخورید و �

  

ــــت شــــروع  ــــن اس ممک

دشواری را در زند� تجربه کرده 

ممکـن اسـت فقـر شـده� . باشید

ناامیدی و بدرفتاری چیزهای منفی 

دیگری را در دوران کود� تجربه 

ـــید ـــرده باش ـــت . ک ـــن اس ممک

ه شوید و بگذارید که ایـن وسوس

دوران  ی ههای منفی روی بقیـ جنبه

امـا . زند� شما نیز تأثیر بگذارند

ــه شــروع  اینکــه زنــد� را این گون

ــه  ــت ک ــا نیس ــدین معن ــد� ب کردی

بایــد . گونـه هـم ادامــه بدهیـد این

جدیدی را برای خـود در  ی هپندار 

  .باید به ذهنیت جدیدی برسید. نظر بگیرید

اگر رؤیایتان تحقق نیافت� 

.در رؤیای دیگری فرو روید  

حکایت نژاد انسا�� داستان مردان 

و زنا� است که خودشان را ارزان 

انسانهای متوسط به . فروشند �

مراتب کمتر از حدی که توانش را 

شوند� در مقایسه با  دارند ظاهر �

توانید بکنید آنچه تا  کاری که �

اید جزء  امروز به آن دست یافته

کوچ� از دستاوردها� است که 

  .توانید داشته باشید �

»آبراهام مزلو«  
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  تارهایتان قاطع باشیددر حرکات و رف

  »جک کانفیلد«

کنـد کـه در  دکتر نورمن وینسنت پیـل� مـاجرای مـرد جـوا� را نقـل �

ای با  گردد و در ستون استخدام روزنامه دوران رکود اقتصادی به دنبال کار �

. هـای اوسـت شود که شرایطش کام� مطـابق بـا توانـا� یک آگهی مواجه �

بینـد کـه  رسـاند و � ه شـرکت مـورد نظـر �مرد جـوان بـا عجلـه خـود را بـ

اند� اما او به جای ایستادن  هفت نفر جلوتر از او در انتظار نوبت مصاحبه و �

لطفـًا تـا نوبـت «: فرسـتد در صف� یادداش� با این مضـمون بـرای رئـیس �

چند دقیقه بعد آقای رئیس از  ».هیچکس را استخدام نکنید  هشت�و شماره �

چیزی که من به دنبالش «: گوید کند و � آن مرد را پیدا � ید� آ اتاق بیرون �

  ».تو از همین حاال استخدام شدی. گردم خالقیت و ابتکار است �
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  معجزه هدف گذاری

  )داستا� زیبا از برایان تری�(

ی� از شرکت  �وگاس در سمیناری در الس چندان دور� ای نه در گذشته

وق� شما برای این شرکت  چهار سال پیش�« :کنندگان نزد من آمد و گفت

شده داشته  های روشن و نوشته کردید به ما گفتید که اگر هدف سخنرا� �

هایمان پیوسته تالش کنیم و هرگز تسلیم  روزکردن مهارتب باشیم و برای

شما بسیار در ب خ« :او گفت ».کنیم برابرتوانیم درآمد خود را دو � نشویم�

مو اجرا  به من در چهار سال گذشته همه رهنمودهای شما را مو! اشتباه بودید

رابر ب بلکه درآمد من تا حدود ده برابر نشدتنها درآمدم دو و� نه کردم�

ح� برای خودم باورکرد� نیست که امروز نسبت به چهار  .افزایش یافت

دهم  ازآنکه خود را وقف بهترشدن در آنچه انجام � یع� پیش سال قبل�

  ».چقدر درآمدم باال رفته است سازم�

شود � گرچه در  آدم � هدف مانند مسافری است که وارد پایانه �«

خواهد برود  داند به کجا � اما چون ن� �های فراوا� است آنجا اتوبوس

  ».ها شود تواند سوار هیچ یک از آن ن�

  

 داستان جالب تبلیغ و بازاریا�

  »ش میک�؟چرا همیشه غرّ «: فیل از شیر پرسید

  ».باید همه بدانند من سلطانم« :شیر

ش خواست غّر  پس روزی باالی تپه رفت و .شنید خرگوش این مکالمه را

روباه  .اش بیرون آمد جیک جوجه از حنجره اما صدای ناز� مثل جیک� کند

  .خورد را پیدا کرد و شنید او صدایش را

  .در بازار اگر چیزی برای عرضه ندارید بهتر است خاموش باشید :نکته
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 :به گفتن این جمله شهرت داشت �الکتریک مدیرعامل جنرال �لشجک وِ 

  ».نیداگر موقعیت رقاب� ندارید رقابت نک«

بازاری فعالیت کند باید  الکتریک در هر فلسفه او این بود که جنرال

  .در غیر این صورت بازار را ترک کند� شماره یک یا دو باشد

 توانید باشید؟ آیا در بازار خود شماره یک یا دو هستید؟ آیا �

  تان برای رسیدن به موقعیت دربازار چیست؟ برنامه

 بهتر از دیگران است؟ کدام بخش از کارتان ویژه و
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  زند� بازی است

باید با او به مهما�  ز� با مردی ازدواج کرده بود که هر شب �

صبرانه آرزو  بود� هر شب � ها به تنگ آمده زن که از این مهما�. رفت �

این آرزو چنان � توانست خانه بماند و کتاب بخواند کرد که ای کاش � �

رش در � ز� دیگر رفت و در نتیجه زن همس. نیرومند بود که برآورده شد

منتها حمایت شوهرش را از دست � مجال یافت در خانه بماند و کتاب بخواند

  . داد

  .آید در زند� هیچ رویدادی دعوت نشده به سراغتان ن�

 تان پیش آید� تبلور اندیشه منفی  هر وضع ناخوشایندی که در زند�

  .حاصل خیاالت نادرست: خودتان است

 � اما زند� پیکار نیست� بازی  �انگارند بیشتر مردم زند� را پیکار

  .است

 � بازی زند�� بازی . ستاند دهد باز � آد� تنها آنچه را که

ست و پندار و کردار و گفتار انسان� دیر یا زود با دق� ا ها بومرنگ

  .گردد انگیز به خود او باز � حیرت

  ستیم به خودمان باز گردد� تازه آنگاه شروع هرگاه بدانیم هر آنچه بفر

  .های خودمان کنیم به ترسیدن از بومرنگ �

با  دیر یا زود هاست و پندار و کردار انسان� بازی بومرنگ بازی زند��

  .گردد به خود او باز � �انگیز دق� حیرت

 و اگر عشق ببخشد� �نفرت به او باز خواهد آمد انسان اگر نفرت بورزد�

اگر دروغ بگوید  .از او انتقاد خواهد شد اگر انتقاد کند� .خواهد ستاندعشق 

  .اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد به او دروغ خواهند گفت و

 بلکه در هر چیز با دعا و شکرگزاری  �اندیشه مکنید �برای هیچ

  .های خود را به خدا عرض کنید خواسته
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   ی قدرت فکر معجزه

. که بیوه است» کرد وانمود �«شناسم که در کود� همیشه  ز� را �

اطرافیانش تصور . نهاد پوشید و توری بلند و سیاه بر سر � سراپا سیاه �

کردند که بسیار باهوش و با نمک است تا اینکه کودک بزرگ شد و با  �

  .داشت مردی عرو� کرد که از جان و دل دوستش �

تن  رد و زن سالیان سال لباس سیاه بهکه شوهرش مُ اما چندی نگذشت 

بر » زن بیوه«تصویر خودش به صورت یک . گذاشت کرد و تور سیاه بر سر

رغم مصیبت جانکاهی که به بار آورد�  بود و به  هوشیارش اثر گذاشته ذهن نیمه

  .وقت خود به غنیمت درآمد به

در حال بریدن روز  این قیچی شبانه .اند تخیل را قیچی ذهن خوانده

بیند و دیر یا زود در دنیای  آد� در ذهن خود تصاویری � .تصاویر است

  .شود های ذهنش رویارو � بیرون با آفریده

  هر آنچه آد� عمیقًا احساس یا به روش� مجسم کند بر ذهن

  .شود زند� ظاهر � ی همو در صحن گذارد و موبه هشیار اثر � نیمه

  اسکاول شین
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  کنترل کنید تا کنترل نشوید 

را نزد  راز شادزیستننویس اولین کتابم یع�  دست ی وق� که نسخه

آخرین چیزی که ممکن است جهان به آن نیاز «: ناشر بردم� به من گفتند

ها همچنین  آن» .بهداشت روا� است ی دیگر در زمینهداشته باشد� کتا� 

پزشک  � حتمًا باید روانراز شادزیستن ها� نظیر گفتند که برای نوشتن کتاب

  .باشید� جز یک نفر که دیدن او را به من توصیه کردند

ها به من  آن. سرانجام پس از هجده ماه� ناشری در سنگاپور پیدا کردم

است و تلویزیون و مطبوعات گفتند که رقابت در بازار کتاب� بسیار شدید 

. ما به یک استراتژی نیاز داشتیم. چندا� به نویسندگان گمنام ندارند ی عالقه

وق� کتاب . را مستقیمًا به میان مردم ببریم راز شادزیستنتصمیم گرفتیم که 

نقا� و میکروفون را برداشتم و  ی پایه � من سهرا در سنگاپور منتشر کردیم

های شهر بردم و در آنجا شروع به کشیدن  فرو� تقریبًا به تمام کتاب

در . ها را امضا کردم ام حرف زدم و کتاب بارۀ فلسفهکاریکاتور کردم� در

ها با دانشجویان صحبت کردم و در ادارات مختلف با  ها و دانشگاه دبیرستان

 راز شادزیستنقدر این روش را ادامه دادم که  کارکنان به بحث نشستم و آن

های سنگاپور قرار گرفت و بعد همین  ترین کتاب در فهرست ُپرفروش

  .کار گرفتم به... ا در مالزی و استرالیا واستراتژی ر 

ها  ها و زندان شش سال به نقاط مختلف جهان سفر کردم� در انبار

نام . سخنرا� کردم و در یک هزار مرکز خرید به کشیدن کاریکاتور پرداختم

در بیشتِر این ایام� از این ! بگذارم» مراکز خرید جهان«ام را باید  کتاب بعدی

ها� هم بود که وق� در اتاق یک هتل سر از بالین  م� اما روزبرد کار لذت �

فرو� دیگر سر  اگر به یک کتاب«: گفتم حوصل� � کردم� با � بلند �

  ».آورم بزنم� حتمًا باال �
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راز کشور گشتیم تا  شهر� کشوربه فرو�� شهربه کتاب به فرو� کتاب

یم و تازه آن وقت بود که را به بازار جها� کتاب معرفی کرد شادزیستن

از این سفر ! دنبال ما افتادند های تلویزیو� به ه تدریج� مطبوعات و ایستگا به

یک تور کامل تبلیغا� : طوال� خاطرات جال� برای ما به یادگار مانده است

دور استرالیا را در حا� برگزار کردیم که همۀ خطوط هوا� در اعتصاب به 

هم در نیوزیلند مرا وا داشتند که در ایستگاهی رادیو�  یک بار. بردند سر �

  !کاریکاتور بکشم

به مردم آمریکا� در محل سفارت  راز شادزیستنبرای معرفی کتاب 

های گروهی ترتیب دادیم و برای تمام  استرالیا در َمنَهتن� ضیاف� برای رسانه
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ق آمریکا دعوتنامه های رادیو� و تلویزیو� شر ها و ایستگاه ها� مجله روزنامه

روز موعود� . فرستادیم و مقدمات پذیرا� از دویست نفر را فراهم کردیم

. � برای شرکت در این مراسم به نیویورک پرواز کردم۱۹۹۰ژوئن۲۰یع� 

. ژوئن قرار بود نلسون ماندال هم به نیویورک وارد شود۲۰اتفاقًا در همان روِز 

کردند که خبر ورود اَندرو متیوِس کوچک  چه تعدادی از خبرنگاران تصور �

  .تر از ورود نلسون ماندالی بزرگ باشد؟ صفر مهم

میلیون  چه کار کردی که توانس� یک«: خبرنگاران از من سؤال کردند

میلیون کیلومتر سفر کردم� ۲«: و من در جواب گفتم» جلد کتاب بفرو�؟

هم چمدانم را گم  مرتبه ۲۳بار مصاحبه و  ۱۰۰۰بار سخنرا� کردم�  ۵۰۰

  »!کردم

این� داستان یک کتاب یا یک تجارت نیست� ماجرا� است دربارۀ 

توانید� آغاز کنید� هر کاری که  از هرکجا که �. آمیز های موفقیت تما� نقشه

صحبت از شانس و اقبال نیست� صحبت از تالش . توانید� انجام دهید �

  .است

  اندرو متیوس

  

  گریزی؟ ئولیتپذیری یا مس مسئولیت

  داستان واقعی

سبب اینکه او را سریع دستگیر نکرده است�  متهم فراری� پلیس را به

که در فلوریدا در » هاروی تایلور«نام  این متجاوِز جن� به. سرزنش کرد

» مین«های ایالت  تعقیب او بودند� برای فرار از دست پلیس به جنگل

ساله� پس از فرار ۴۸که مجرم  دهد گزارش �» بنگورنیوز«روزنامۀ . گریخت

او مدعی است چند . از دست کالنتر� حداقل سه شب را در جنگل گذراند

حد کافی  انگشت پای خود را بر اثر سرمازد� از دست داده است� چون به

: گفت� اظهار کرد متهم که در بیمارستان سخن �. زود دستگیر نشده است
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سعی . بود� من االن اینجا نبودماگر پلیس کار خود را خوب انجام داده «

ها کار  اگر آن. کنم وکی� پیدا کنم که دادخواس� علیه این پلیس تنظیم کند �

درس� انجام داده بودند� من در وضعی� نبودم که االن هستم و  خود را به

  ».گرفتم همان روز اول در زندان قرار �

  

  نی� و بدی که در نهاد بشر است

  ر قضاوقدر استشادی و غ� که د

  با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

  تر است چرخ از تو هزار بار بیچاره

  خیام

  )نفس نظام باور اعتمادبه. (انسان مسئول کیفیت زند� خویش است -

عوامل بیرو� بر زند� . انسان مسئول وضعیت زند� خود نیست -

  )نفس نظام باور فقدان اعتمادبه. (گذارند وی تأثیر �
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  تر است داشتن انگیزه از نان شب واجب

سگ دهقان . زد دهقا� دستبرد � ی هگر� پیر هر از گاهی به مزرع

کرد� اما با  گرگ تعقیبش � ی هعنوان مسئول حفاظت از مزرعه� با مشاهد به

جوا� و چاال�� موفق به گرفتن گرگ پیر  ی هوجود برخورداری از بنی

گرگ پرداخت و تا رودخانه که مرز مزرعه بود�  روزی سگ به تعقیب. شد ن�

او را دنبال کرد� و� مثل همیشه گرگ از آب گذشت و سگ فقط به نظاره 

چرا «: همان طور که گرگ در حال دورشدن بود� سگ از او پرسید. نشست

گرگ پیر » توانم به تو برسم؟ وسا� از تو گذشته است� ن� با اینکه سن

خاطر صاحبت به  شکار من نخواهی شد� زیرا تو به وقت موفق به هیچ«: گفت

  ».دوم نجات جانم � ی هدوی� اما من با انگیز  دنبال من �

دوید�  تر از سگ شکارچی � اش� سریع گرگ پیر با وجود ضعف بد�

ها از  تفاوت ی ههم. تری برای دویدن داشت و دالیل بیشتر و مهم  زیرا انگیزه

خو� قدرت جادوِ�  این داستان به. شود های متفاوت نا� � انگیزه

  .دهد را نشان �» انگیزه«

  نام انگیزه ثرو� به

هرآنچه از آن . شود ترین دارا� زند� محسوب � انگیزه بزرگ

برخوردارید یا سودای رسیدن به آن را در سر دارید� بدون وجود انگیزه� 

دهد و تغییر  ن� در نبود انگیزش درو�� هیچ اتفاق خا� رخ. شد� نیست

فرد . زند� یع� تالش و حرکت و امید. آید درخور توجهی به وجود ن�

احتضار هیچ  وضعیت او با میت یا فرد روبه. ای متحرک است انگیزه مرده �

  .هاست جنب� ویژ� مشترک هر دوی آن عم� و � �. تفاو� ندارد
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  اعجاز انگیزه و پشتکار

جهان  ی هدانان برجست قهرمانان المپیک و موسیقی ی هتحقیقا� که دربار 

آور انجام شده است� نشان داده است که ویژ� مشترک  بازان نام و شطرنج

این . وقفه است های منظم و � � توانا� واداشتن خود به انجام تمرینآنان

های تمریِ� سخت باید از دوران کود� آغاز شوند و برای آنکه در  برنامه

  .لحاظ کیفی همواره ارتقا پیدا کنند سطح جها� موفقیت کسب شود� باید به

کل چین در  ی ههای شیرج هسال  اعضای تیم دوازده ۱۹۹۲در المپیک 

رفتن تجربه داشتند که اعضای تیم  ای در شیرجه زند� خود به همان اندازه

قهرمانان . سال�� تمرین شیرجه کرده بودند بیست ی هآمریکا در آغاز ده

. های سخت خود را از چهارسال� شروع کرده بودند چین تمرین ی هشیرج

ین وسیله را بهترین نوازندگان ویلن در قرن بیستم نیز فراگرفتن طرز نواختن ا

ویلن در بهترین  ی ههنرجویان برجست. سال� آغاز کرده بودند از حدود پنج

هزار  ۱۰سال� خود  بیست ی ه موسیقی برلین� هم� در آغاز دهآکادا�

دوم  ی هکه هنرجویان رتب ساعت در کل زند� تمرین کرده بودند� درحا�

  .ساعت ۵۰۰هزار و  ۷حدود 

کسا� که توانا� مشابهی  ازن افراد رسد وجه تمایز برتری نظر � به

های متمادی  ای سخت را سال توانند برنامه دارند� این است که گروه اول �

فرسا و تعهد جدی  ها� تالش طاقت مخرج مشترک تمام کامیا�. دنبال کنند

ها قادرند  آن. اند افراد پیشرو استادان مدیریت انگیزه و اشتیاق درو�. است

قدم باقی  ها ثابت جدی� در پیگیری برنامه ی ها ارادها متمادی ب ها و سال ماه

  .بمانند
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  اصل قورباغه در چاه

 ای جاده در ای چاله درون به بود� کرده آغاز امید با را روز که ای قورباغه

 طو�. نشد موفق بپرد� بیرون چاله از که کرد تالش هرچه افتاد� روستا�

 از خروج برای کرد پیشنهاد قورباغه به و آمد چاله برسر خرگو� که نکشید

 جنگل از دیگری های حیوان. نشد وفقم نیز خرگوش کند� کمکش چاله

 تسلیم جز هم� کنند� خارج چاله از را او جدی تال� با تا آمدند او کمک به

 به .آوریم � برایت غذا مقداری و گردیم بر�«: گفتند ها آن. ندیدند ای چاره

 که شدند متوجه مد� از پس ».بما� چاله این در باید مد� که رسد � نظر

 شود� � نزدیک ها آن به وخیزکنان جست و است سرشان تپش قورباغه

 توا� ن� کردیم فکر ما«: گفتند ها آن .کنند باور بینند را � آنچه توانستند ن�

 بزرگ کامیو� .توانستم که بینید � اما«: داد پاسخ قورباغه» !بیا� بیرون

  ».کنم فرار توانستم من و آمد � من طرف به

توان از یک  چگونه �. افتادن در یک چاله استنه شنیدن در حکم 

. چاله بیرون آمد؟ باید انگیزه و دلیل بسیار محک� برای بیرون آمدن داشت

در قسمت . دهند اهداف فشار الزم برای پرتاب به جلو را در اختیار قرار �

تان را ترسیم کردید� مث� مشخص کردید  های زند� آل گذاری� شما ایده هدف

آمدهای نا� از نتورک مارکتینگ اتومبیل و خانه مسکو� مورد نظرتان با در

چرا ! اما در اصل قورباغه در چاله باید تعیین کنید. را � خواهید بخرید

های شما از داشتن  خواهید به اهداف مورد نظرتان برسید؟ دالیل و انگیزه �

ما است؟ فالن  خانه مسکو� چیست؟ آیا احساس آرامش بیشتر انگیزه ش

خواهید احساس امنیت بیشتری در زند� داشته  شدن � آیا با صاحبخانه

شود� مث� ممکن است  باشید؟ از طرف دیگر همه دالیل مربوط به اهداف ن�

وکار و  های کسب های فعالیت شما در این حرفه افزایش مهارت ی� از انگیزه

خواهید به افراد در  ای � رهبری باشد� یا از طریق فعالیت در بازاریا� شبکه

پس دومین اصل اسا� برای ایجاد انگیزه و . زمینه رشد فردی کمک کنید

  :مبارزه با احساسات منفی
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  های فردی� آگاهی و اطالع از کلیه دالیل و انگیزه -۱

  .ها در دفتر اهداف است کردن و نوشتن آن لیست -۲

ای  ر اقیانوس کوسهاگر د: پرسند ام که از ک� � من عاشق این لطیفه

  ک�؟ دنبالت کرد چه �

  روم باالی درخت � -

  !آخر وسط اقیانوس که درخت نیست -

  !مجبورم مجبور! فه�؟ مجبورم ن� -

زند  رسد دست به هر کاری � وق� انسان به مرحله اجبار �

  .و از هیچ کوش� فروگذار نخواهد بود

گر  جبار مثبت و نیروی معجزهها� ا آگاهی و مرور روزانه دالیل و انگیزه

وق� اجبار درو� به اندازه . کند های شغ� را فراهم � شدن از تله برای خارج

ها از جمله فروش  ای افزایش بیابد شما از پس خی� از غیرممکن قابل مالحظه

مجبورم «: گویید شما مرتب به خود و دیگران �. آیید یخ به اسکیمو بر �

  »!ه�؟ف باید بفروشم� �

  

 اصل همنشی�

گفت وق�  �» روی دیز�«. ی دیز� شنیدم تاز� داستا� درباره به

کند و  خواسته اتکات را افتتاح کند� گویا ی� از خبرنگاران با او مصاحبه � �

زنده نماند تا  روی� افسوس که پدرت والت�: گوید در خالل مصاحبه به او �

زند و به آن  روی� لبخندی �. این روز را ببیند و شاهد افتتاح اتکات باشد

همین دلیل  ی ما اتکات را دیده بود و به او اول و قبل از همه: گوید خبرنگار �

اگر او اول اتکات را در ذهن خود ندیده . االن من و شما شاهد اتکات هستیم
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 .را ببینیم شدن آن یم اینجا باشیم و افتتاحتوانست بود ما نیز امروز ن�

. گویند پشت سر هر مرد موفق� یک زن مدّبر قرار دارد آنتو� رابینز �

پشت سر هر انسان موفق یک فرد یا : تر این عبارت این است اما نسخه کامل

چهارمین تکنیک مؤثر برای غلبه بر احساس . تیم دلسوز و مدبر نهفته است

توانند در لحظات  به دوستان حا� و دلسوزی است که �ناامیدی مراجعه 

  .سخت به یاری شما بشتابند

  مادری دارم بهتر از برگ درخت

  دوستا� بهتر از آب روان

  سهراب سپهری

توان به اسکیمو یخ فروخت� و  کسا� که معتقدند �: اند افراد دو گروه

اف شما را کدام اطر . شود به اسکیمو یخ فروخت که باور ندارند � کسا�

  دسته پر کرده است؟

شوی که وقت  تو تبدیل به همان ک� �: آنتو� رابینز معتقد است

ها از  دوستان شما چه کسا� هستند؟ آیا آن. گذرا� ات را با او � عمده

کنند یا نه� با آیه  کنند؟ شما را تشویق � هایتان حمایت � اهداف و تالش

  گذارنند؟ شان چوب الی چرخ شما � منفی یأس خواندن و افکار کوچک و

  روزی  در حمام  بوی خوش  گ�

   دستم  به  حبو�م  رسید از دست

  يا عبیری  مش�  که  بدو گفتم

   آويز تو مستم دل  از بوي  كه 

  ناچيز بودم  ِگ�  بگفتا من

   نشستم  با گُل  مد�  ولیكن 

  اثر کرد  در من  نشين هم  کمال

  ...هستم  که  خاکم  نهما  من  وگرنه

  سعدی
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اندیش شما را تبدیل به فرد  بین و مثبت مجالست با افراد خوش

باف� از شما یک فرد بدبین  فکر و منفی نگر� و همنشی� با اشخاص کوته مثبت

ی� از مؤثرترین راهکارها برای افزایش کیفیت زند�� . سازد عیار � تمام

این شبکه . نگر است فکر و مثبت تشکیل یک شبکه ارتباطی از افراد خوش

  .تواند دارای دو ویژ� مهم باشد ارتباطی �

  .فکری و درایت اندی� و خوش بزرگ -۱

  . برخورداری از احساس دلسوزی و تمایل به کمک و یاری رسا� -۲

  در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

  ای برون آی ای کوکب هدایت از گوشه

  حافظ

توانید با مراجعه به این افراد از دو  شداید زند� �هنگام قرارگرفتن در 

  :نوع خدمات برخوردار شوید

  .رفت از مشکالت دریافت راهکارهای مؤثر و کارآمد برای برون -۱

دریافت انرژی مثبت و ترمیم عواطف منفی نا� از قرارگرفتن در  -۲

  .ها بحران

راجعه به دوستان توانید با م اید � اگر در حرفه خود دچار ناکا� شده

ها � چشمداشت� شما را  آن. ها انرژی بگیرید مراقب و خوش فکر� از آن

  .توانید به اسکیمو یخ بفروشید بینند که � ها در شما � آن. کنند راهنما� �
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  ماجرای فروشنده هیپنوتیزشده

عنوان مشاور فروش� برای  از املر ویلر دعوت شده بود تا به

ی� از . مدیر فروش نظر او را به مورد جال� جلب کرد. ای کار کند مؤسسه

هزار دالری  شد� ساالنه دقیقًا پنج ای که اعزام � فروشندگان به هر منطقه

نسبت  اینکه این فروشنده در یک منطقه کوچک� بهنظر به . کرد کاس� �

خوب عمل کرده بود� منطقه بزرگتر و بسیار معتبری را برای او درنظر گرفته 

  .بودند

العمل  اما سال بعد� با آنکه در این منطقه بهتر فعالیت کرده بود� حق

سال بعد� . هزار دالر سابق باقی مانده بود فروشش در سطح همان پنج

ی فروشندگان را افزایش دادند و با این حال� دخل این  فروش همهالعمل  حق

او را به ی� از فقیرترین نقاط اعزام . هزار دالر تجاوز نکرد این فروشنده از پنج

  .هزار دالر را کاس� کرد کردند و باز هم همان پنج

ویلر با این فروشنده صحبت کرد و متوجه شد که مشکل منطقه فروش 

ئله ارز� است که فروشنده برای خود تعیین کرده است� نیست� بلکه مس

دانست� و تا زما� که گرفتار این توهم  هزار دالری � خود را فروشنده پنج

  .رسید که شرایط پیرامون برایش اهمیت زیادی داشته باشد نظر ن� بود به

دالر  ۵۰۰۰کرد تا به رقم درآمد  در منطقه فقیر باید تالش بیشتری �«

رسید به هر  دالر � �۵۰۰۰ اما در منطقه مناسب فروش� چون رقم به برسد

دالر رسید  ۵۰۰۰بار وق� به  ح� یک. کشید عذروبهانه دست از تالش �

ای از بیمار در او  ها نشانه بیمار شد و در محل کاری حضور نیافت� پزشک

کار  انگیزی حالش خوب شد و سر طور حیرت با شروع سال جدید� به. نیافتند

  !رفت

  »ماکسول مالتز«
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  ایمان داشته باشید که مشک� نیست که آسان نشود

های فردی  دادن قدرت ایمان و اثر آن بر تالش دیوید شوارتز برای نشان

های در� اغلب از شاگردانم  در کالس«: دهد طور شرح � تجربه خود را این

نده امکان برچیدن سال آی کنید تا � چند نفر از شما احساس �: پرسم �

ها وجود دارد؟ وق� هم� مطمئن شدند که خیال شوخی ندارم�  زندان

منظورتان : دهد معمو� یک نفر با جمال� از این دست مرا مورد انتقاد قرار �

های خالفکار بریزند توی  ی آن دزدها� جنایتکارها و آدم این است که همه

ام یک از ما امنیت خواهیم داشت؟ وقت کد آن! که چه بشود؟! ...ها؟ خیابان

  ».مخاطره خواهد افتاد بدون زندان� امنیت جامعه به

اگر زندان نداشته باشیم� نظم «: کنند بعد بقیه شروع به اظهار نظر �

تازه به «. »گویید؟ در مورد جنایتکاران مادرزاد چه �«. »خورد هم � جامعه به

مربوط به آن جنایت هولناک را در خبر «. »های بیشتری هم نیاز داریم زندان

  ... .و» اید؟ روزنامه صبح امروز خوانده

ها  دهند و انواع دالیل موّجه را در مورد لزوم زندان طور ادامه � همین

گفت که حتمًا باید زندان داشته باشیم تا  ح� یک نفر �. کنند برایم ردیف �

  !ها بیکار نشوند مأموران پلیس و زندانبان

دهم که اثبات کند چرا به  ای به جمع فرصت � نکه ده دقیقهازآ  پس

حاال بگذارید در این مرحله تذکر بدهم که : گویم ها � زندان نیاز داریم� به آن

کردن مطل�  خواستم برای روشن ها ـ � از طرح این سؤال ـ برچیدن زندان

توانیم نیاز به  �هر یک از ما دالی� آوردیم مب� بر اینکه چرا ن«. استفاده کنم

کنم  خواهش �! حاال لطفی در حق من بکنید. ها را نادیده بگیریم وجود زندان

برای چند دقیقه هم که شده سعی کنید این اعتقاد را در خودتان ایجاد کنید 

  .»ها را از صحنه اجتماع برچید؟ شود زندان که �

خی� خوب� و� «: گویند خاطر هماهن� با هدف آزمایش � شاگردها به

ها را  شود زندان حاال فرض کنیم که �«: پرسم بعد �. »فقط برای تفریح

. شود کندی مطرح � در آغاز� پیشنهادها به» برچید� باید از کجا شروع کنیم؟
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های جوانان  کانونخوب� اگر «: گوید را � یک نفر با تردید چیزها� نظیر این

گذرد  دیری ن�. »کن کنید را تقویت کنید امکان دارد بتوانید جنایت را ریشه

کرد�  ی من مخالفت � دقیقه پیش� سرسختانه با فرضیه  که جماع� که تا ده

  .دهد ی شدیدی نشان � کردن بحث عالقه دنبال به

در  ها ی بیشتر جنایت کن شود� سرچشمه کاری کنید که فقر ریشه«

از  تحقیقا� انجام دهید که جانیان بالفطره� قبل«. »درآمد است طبقات کم

های درما� برای مداوای بع�  از شیوه«. »ارتکاب جنایت� شناسا� شوند

مأمورا� برای اجرای قانون تربیت کنید «. »از انواع جنایتکاران استفاده کنید

  . »های اصالحی عمل کنند که بر حسب روش

ی متفاوت است که از  ها� از هفتادوهشت ایده قط نمونهها ف این

ام و هم� در جهت تحقیق این هدف� یع� برچیدن  آوری کرده ها جمع کالس

های  وق� به کاری ایمان داشته باشید� فکرتان راه. اند ها ارائه شده زندان

  . کند را پیدا � انجام آن

بیاورید که چیزی ناممکن وق� ایمان : این آزمایش تنها یک نتیجه دارد

گردد که این مطلب را اثبات کند� و� وق�  است فکرتان در � دالی� �

های انجام  ایمان داشته باشید� ایمان حقیقی که کاری شد� است� فکرتان راه

را برای راه   داشتن به امکان تحّقق مسائل� درحقیقت جاده ایمان. یابد را � آن

ها  داشتن به عدم تحّقق آن که ایمان سازد� درحا� های خالق هموار � حل

ها� چه بزرگ و  توان به تمام موقعیت تفکری ویرانگر است� این موقعیت را �

  .چه کوچک� تعمیم داد

آن دسته از رهبران سیا� که ایمان کامل به تأسیس یک صلح جها� 

به روی  های ذهن خود را شوند� زیرا دریچه پایدار ندارند� دچار شکست �

اقتصاددانا� که اعتقاد دارند . اند انجامد بسته های خالقی که به صلح � راه

های خالقی برای  توانند راه ناپذیر است ن� رکودهای اقتصادی اجتناب

  .شکستن این دور باطل در اقتصاد پیدا کنند
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توانید  طریق مشابه� اگر اعتقاد به توانا� خود داشته باشید � به

اگر اعتقاد به توانا� خود . داشتن یک فرد پیدا کنید برای دوست ها� راه

اگر . تان پیدا کنید ها� برای مشکالت شخ� توانید راه حل داشته باشید �

ای بهتر  توانید راهی برای خریدن خانه اعتقاد به توانا� خود داشته باشید �

  . که آرزوی خریدنش را دارید پیدا کنید

 



  



 
 
 

www.masoodlaali.com | instagram/massod.laali | telegram/me/masoodlaali1 

 تر است بای از نان شب واج انگیزه در بازاریا� شبکه 45

 

  شود یا باید بشود یا �

در تاریخ آمده است که فرمانده بزرگ و جنگاوری با چند کش� جن� 

فرمانده دستور دارد . های جدید به ساحل دشمن رسید به قصد فتح سرزمین

در این وضعیت ! شدن سربازان به آتش بکشند از پیاده ها پس که تمام کش�

نشی� و  ها به فرار� عقب آن. پیروزی: سربازان فقط یک راه داشتند

  .توانستند فکر کنند کشیدن از نبرد ن� دست

شود؟  های ثروت در برابر شما گشوده � دانید چه زما� دروازه �

زما� که به خود . موفق شوید» باید«هنگا� که به این نتیجه برسید که 

راهی جز  من«� »من باید یک سازمان بزرگ فروش داشته باشم«گفتید 

� زمان »من محکومم به موفقیت«� »شود یا باید بشود یا �«� »موفقیت ندارم

  .تحّقق رؤیاهای شما فرا رسیده است

» باید«زند� رؤیا� یک نشانه مهم دارد� از خود سؤال کنید آیا یک 

بزرگ در قلبت شکل گرفته است؟ آیا روحت در اشتیاق رسیدن به 

شوید که در ذهنتان به  است؟ زما� موفّق � قرار ات متالطم و � خواسته

  .رفتن ندارید ای جز پیش این نتیجه رسیده باشید که چاره

تان تغییر کند� مطمئن باشید  اگر صرفًا عالقه دارید و دوست دارید که زند�

. های بزرگ هستند تحوالت بزرگ نا� از انگیزه. هیچ تغییری رخ نخواهد داد

 ید و جز رسیدن به آن به چیزی فکر نکنیدباید عاشق هدفتان بشیو

 

  دو صخره

اید� مقابل شما صخره دیگری قرار  ای ایستاده ی صخره تصور کنید لبه

دانید که  �. ای که دوست دارید بیشتر روی آن باشید دارد� صخره

جا هم  دانید که تا همین �. اید بمانید ای که ایستاده خواهید روی صخره ن�

  .اید و وقتش رسیده که بپرید و به سمت دیگری بروید کردهک� وقت تلف 
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سپس در همان لحظه که آماده پرش به سمت دیگر هستید� به زیر 

گیرد�  کنید و در همان لحظه ترس تما� وجود شما را فرا � پایتان نگاه �

ترس از سقوط� ترس از نرسیدن به طرف مقابل� ترس از اینکه مبادا هنگا� 

دیگر برسید� دیگر نظرتان عوض شده باشد و ببینید آنجا جا�  که به صخره

خواستید باشید� ترس از اینکه راه برگش� نداشته باشید� ترس  نیست که �

از اینکه پایتان بلغزد� ترس از اینکه مبادا چیزی را پشت سر� جا گذاشته 

  .باشید� چیزی که برایتان اهمیت زیادی دارد

کند که  کند و به شما یادآوری � ا شما زمزمه �قلبتان از رؤیاهایتان ب

ندای . چقدر آنچه روی آن صخره قرار دارد برایتان مهم و خواست� است

چنانچه به آنجا نر�� دیگر هرگز خوشحال «: گوید درونتان به شما �

بایست زودتر آنجا  ای و � تا همین االن هم ک� وقت تلف کرده. نخواهی بود

  ».بودی �

پرند و در طرف دیگر صخره  از دیگری � شاهدید که دیگران ی� پس

زنند که شما هم همان کاری را بکنید که  آیند و از آن طرف فریاد � فرود �

ترسید  اید و � شده  مانید� فلج اند� اما همان جا� که بودید � آنان کرده

  !بپرید

های نمادین  مان روی همین صخره ما در بسیاری از مقاطع زند�

ی دیگری  که نیاز داریم بپریم و روی صخره ایم� درحا� مان ایستاده زند�

ی اول نماینده جا� است که هستیم و وضعی� است که  صخره. فرود بیاییم

دانیم باید از آن  ایم� وضعی� که دیگر باید تغییر کند� شغ� که � داشته

وقت آن رسیده که به  دست بکشیم� روابطی که با شکست مواجه شده و

شان رسیده  کردن دانیم وقت ترک ها پایان دهیم� عادات و اعتیادا� که � آن

ها  خواهیم باشیم� موفقیت ی چیزی است که � دوم� نماینده  و صخره. است

اش  پرورانیم� شغ� که همیشه در � و دستاوردها� رؤیاها� که در سر �

شان  دادن ها را داشتیم� کارها� که انجام بودیم� روابطی که همیشه آرزوی آن

  .خواست شهامت فراوان �
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شوید این  رو � ها روبه تان با ی� از این صخره هربار که در زند�

فرصت به شما داده شده است که رشد کنید و از آنچه و آ� که دیروز بودید 

کنید� و این همان منظور تغییر باید بپرید� باید تغییر را لمس  بهتر شوید� اما به

  .زنیم شویم و جا � جا� است که اغلب ما متوقف �

  »آنجلیس  باربارا دی« 
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 مشكل من و تختخواب

ام� هميشه فكر  از همان دوران كودكي تا همين االن هم كه بزرگ شده

 !كنم شبها كسي زير تختم پنهان شده است مي

آشناي يكي از . خالصه تصميم گرفتم به يك روانپزشك مراجعه كنم

: تروانپزشك گف. پيش او رفتم و مشكلم را گفتم. دوستانم روانپزشك بود

  ».اي يك جلسه ويزيت بشي تا درمانت كنم بايد يك سال هفته«

شد و  اش زياد مي هم هزينه. شد هزار تومان مي ويزيت هر جلسه پنجاه

چند ماه بعد كه رفته بودم به دوستم سري بزنم� . گير بود هم خيلي وقت

  »؟پس چرا نيومدي«: پرسيد. پزشك هم آنجا بود روان

. هزار تومان� براي يك سال خيلي زياد بود هاي پنجا خب� جلسه«: گفتم

  ».يك نجار من رو مجاني معالجه كرد

تونم بپرسم اون نجاره چطور تو را  مي! عجب«: پزشك با تعجب گفت

  »؟معالجه كرد

هاي تختخواب را بُبري ديگه هيچكس  به من گفت اگه پايه«: گفتم

  »!تونه زير تختت قايم بشه نمي

برخي راه . هاي متفاوتي داشته باشد حلحل مشكالت ممكن است راه 

هايي را  حل بهتر است راه. اي هستند و برخي سطحي و موقت ها ريشه حل

اي حل كنند تالشي كه امروزه به آن  دنبال كنيم كه مشكالت را علمي و ريشه

  .شود و به دنبال كارهاي ضربتي� زودبازه و نمايشي هستيم توجهي نمي

 

 قدرت تکثیر

اد ک� نیست که بیشترین شاگرد را دارد� ک� است که بهترین است

  . کند بیشترین استاد را تربیت �
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بهترین فرمانده بیشترین سربازها را در اختیار ندارد� ک� است که 

  . سازد ها را � بیشترین فرمانده

  بهترین مدیر ک� نیست که بیشترین زیردست را دارد� 

  .کند الیق بیشتری را معرفی �است که مدیران   ک�

ای ک� نیست که دارای بزرگترین  و بهترین رهبر در بازاریا� شبکه 

  .کند ها است� ک� است که بیشترین رهبرها را تربیت � مجموعه

کنید� مهم این است که چند  مهم نیست جلسات معرفی مؤثر برگزار �

  .سازید پرزنتور همانند خود �

ی نتورک مارکتنیگ گسترده و  ش و مهارت شما دربارهاهمیت ندارد دان 

تان همانند شما مطلع و  جامع است� مهم این است که چند نفر در سازمان

  . کاربلد هستند

العاده  مهم نیست جلسات لیدرشیپ و عمو� را با قدرت اثرگذاری فوق

دهید که همانند شما  کنید� مهم این است به چند نفر آموزش � برگزار �

  . بخش افراد سازمان باشند الهام

. ترین کار در نتورک� تکثیر و پرورش نیروهای مدیر و مدبر است مهم

العاده است� و  ی فروش فوق ها و درآمدها� قابل توجه� نتیجه پورسانت

العاده نتیجه گسترش سازمان فروش است� و رشد سازما� در  فروش فوق

  .انمند استهای باانگیزه و تو گرو تربیت بازاریاب

  



 

 

هاي  یامها و پ داستان  

 رابرت کیوساکی براي نتورکرها
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  آپ داستان سون

کرد که به  وق� جوان بودم پدرم داستان شخ� را برایم تعریف �

آپ به بازار ارائه  و محصو� به نام تریی خا� داشت  نوشید� سودا عالقه

کار شد و نام محصول را فورآپ  دوباره دست به. داد و شکست خورد

آپ  بنابراین اسم نوشید� را به فایو. بار هم بازاری پیدا نکرد گذاشت� این

کار گرفت تا شکست  توانست سعیش را به بار تا آنجا که � تغییر داد و این

از آنجا که هنوز از سودا خوشش  .و� باز هم بازاری پیدا نکرد� نخورد

آپ امتحان کرد�  بار دیگر شانسش را با محصو� به نام سی� یک� آمد �

  . ک� دست از تالش برداشت و به بار هم موفق نبود این

آپ به بازار ارائه کرد که  چند سال بعد شخ� محصو� به نام سون

آن موقع که جوان بودم مع� این حرف پدرم . دنبال داشت موفقیت عظی� به

بعدها فهمیدم که وی . برایم تعریف کرد را آنوی بارها این داست .فهمیدم را ن�

هرگز آن داستان یادم . ید هیچگاه دست از تالش کشیدمنظور این بوده که نبا

داستا� که او تعریف کرد مناسب موقعیت . ام نرفته و هرگز هم تسلیم نشده

برای � بشنوید را آنکنید شما هم الزم است این داست اگر فکر � . من بود

بودن بر شما غلبه  وقت آن روح خواستار برنده آن. خودتان تعریفش کنید

  . ندک �

  

  روزی که هواپیمایم سقوط کرد

» .از یک لحظه شجاعت یع� تحمل بیش« : گوید � ده ارتشنیک فرما

کارآفرینان باید  . من معتقدم این شجاعت در مورد کارآفرینان نیز کاربرد دارد

چرا؟ . توانا� فروش است� ترین مهارت ها� باشند؟ مهم دارای چه مهارت

  . ..زیرا
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  درآمد= فروش 

عنوان رو�  ای را به همین دلیل من و دونالد ترامپ بازاریا� شبکه به

  . کنیم های رهبری و فروش توصیه � برای افزایش مهارت

ترسند� ترس  دلیل اول شکست کارآفرینان این است که از ردشدن �

عدم مهارت در � اگر بر ترس خود فائل آیند� ازآن پس. کند ها را فلج � آن

دادن خود و درخواست پول مورد نیاز برای  باط برای نشانبرقراری ارت

  . باشد عوامل دیگر شکست �� وکار اندازی کسب راه

عنوان صدور فرمان و دریافت فرمان  این موضوع در بخش نظا� به

  . شغل فروش است� شود هر زما� که فرمان صادر �. شود شناخته �

ز فرمان شما پیروی نخواهند ا� اگر افراد شما به شما احترام نگذارند

  ها را فرا گرفتید؟ پس شما چگونه این مهارت .کرد

در دانشکده به ما تعلیم دادند به همتای خود  .نیاز به تمرین دارد

ساله از دستوارت  دانید چقدر دشوار است که پسر هجده ن� .دستور دهیم

  !پیروی کند

ر به شرکت زیراکس برای کا� وق� تکاوران نیروی دریا� را ترک کردم

آوردم و  به پو� که بدست �� با این تصمیم� )در مرکز شهر هونولولو(رفتم 

کردم� بلکه هدفم یادگیری فروش و کسب  خی� فکر ن�� به چک حقوقی

دو سال در لیست افرادی که قرار بود اخراج شوند  . تجربه دنیای واقعی بود

  . قرار داشتم

توانم کارشناس فروش بهتری  چگونه � وق� از پدر پولدارم پرسیدم

در روز چند تلفن برای فروش «: سوال مرا با یک سؤال پاسخ داد� شوم

  »دهی؟ انجام �
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در یک روز خب پنج تلفن و معرفی محصول و در یک روز «: پاسخ من

مشکل شما این است که روند «: درنگ پاسخ داد او �» .بعد هیچ تلف� ندارم

خواهید فروش را یاد بگیرید سرعت  اگر �. ریدشکست خی� کندی دا

  ».هایت را افزایش دهید شکست

  وفقیت بیشترم� تر شکست سریع

همان هفته به یک شرکت خصو� مراجعه کردم و خواستم عصرها 

نتیجه است یا بازخورد منفی دارد انجام  داوطلبانه چند تماس تلف� که �

تلفن در  ٣٠هدفم  . دهم� این کار درواقع تقاضای نوعی نیکوکاری یا صدقه بود

  . تر شکست بخورم توانستم سریع هر عصر بود� بدین ترتیب �

موقعیت فروش من در زیراکس رو به افزایش رفت و � ماه بعدحدود دو 

وق�  . من نفر اول و دوم در فروش بودم� طی دو سال گذشته در زیراکس

تر شکست  سریع«قانون . فروشم افزایش یافت درآمد هم افزایش یافت

  . شود نیز در ارتش تعلم داده �» بخورید

در هر پروار � شدم تنام آماده �وق� در دانشکده در کالیفرنیا برای جنگ وی

خواست  � . خواست که تمرین سقوط را انجام دهم استاد پروار از من �

� ١٩٧٣سال .ای شدم های خودکار کام� حرفه اطمینان حاصل کند که در چرخش

موتور هواپیما عمل نکرد و کام� از کار � وهفت مایل دور از ساحل ویتنام بیست

در  ما آن موقع به همراه تد گرین. ی چین جنو� شیرجه رفتیمافتاد و ما در دریا

تنها پنج نفر در آن  .یک پرواز قرار داشتیم� ما دو نفر خلبان مسؤل تیم بودیم

 .را تمرین کرده بودیم» سقوط«زیرا در هر پرواز آموز� � عملیات زنده ماندیم

   . ین کردیمصورت تی� را تمر ی به ما شیرجه� اما بیشتر از تمرین سقوط

بایست چه کاری  دانستیم � همه ما �� وق� موتور هواپیما عمل نکرد

وهفت مایل از ساحل  بیست� از پنج ساعت نفره ما بیش تیم پنج. انجام دهیم

وق� شرایط اقیانوس بدتر شد و . ازاینکه نجات پیدا کند قبل� ویتنام شنا کرد
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  . گردیدتر  گروه قوی� فرا گرفت را  ناخست� وجودم

وق� شرایط . ندرت شاهد چنین اتفاقا� هستیم به� وکار در دنیای کسب

دنبال شغل  یا به� کارکنان درخواست افزایش حقوق دارند� شود سخت �

  . روند جدید �

دلیل کارنکردن  من و جو به .ی� از همرزمان من در جنگ جو ایزل بود

تا . کش� جن� سقوط کردیم در قسمت پشت� های دوتا� هلیکوپتر هیدرولیک

از  بودیم که پس (Huey)دانیم ما تنها خلبانان هلیکوپتر جن�  جا� که �

. دوتا� نجات پیدا کردیم و زنده ماندیم� شدن و از کارافتادن هیدرولیک خراب

� کند پرواز ن� Hueyها هلیکوپتر جن�  بدون هیدرولیک� تر بیان کنم عبارت ساده به

  . امروز زنده نبودیم� های مستمر و هماهنگ طوال� نداشتیم نو اگر تمری

وکار نیز کاربرد  در کسب� نظم و تمرین موجود در سیستم تحصی�

بدون توجه به این موضوع وارد کارآفری� � بسیار از کارآفرینان جدید. دارد

کند و خی� زود  انداز زند� خود را صرف این موضوع � تمام پس. شوند �

گویم عدم وجود پول نیست که  همین دلیل همیشه � به .خورند ت �شکس

چگونه  .بلکه نداشتن تجربه دنیای واقعی است� شود موجب شکست �

خوردن و برخاستن دوباره و  توان تجربه دنیای واقعی را کسب کرد؟ با زمین �

  . شود نامیده �» ی کارآفری� روحیه«دوباره که 
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  دو بذر انگیز داستان  شگفت

اولـین بـذر  .در بهار دو تا بذر در خاک حاصلخیز کنار هم نشسته بودند

هایم را در خاک زیر پایم بدوانم  خواهم ریشه � .خواهم رشد کنم �« :گفت

هـای لطـیفم را  خواهم غنچه � .خاک بیرون بکشم ی ههایم را از پوست و ساقه

روی صـورتم  خواهم گرمای آفتاب را �. .بهار بدهم باز کنم و نوید فرارسیدن

و رشد کرد و قد  »!هایم احساس کنم و لطافت شبنم صبحگاهی را روی گلبرگ

  .برافشت

زیـر پـایم  هـایم را در خـاک� اگـر ریشـه! ترسـم من �« :بذر دوم گفت

اگـر راهـم را از میـان  بدوانم از کجا معلوم که در تاری� به چیـزی برنخـورم؟

هـای لطـیفم از بـین  سخت باالی سرم بیابم از کجا معلوم کـه جوانـه ی هپوست

هایم باز شوند از کجا معلوم که یک مار نیایـد و  و اگر بگذارم که جوانه! نروند

هایم باز شوند از کجا معلـوم کـه طفـ�  و اگر بگذارم که غنچه !ها را نخورد آن

جـا امـن و امـان  تا همـه بهتر است منتظر بمانم !نه مرا از زمین بیرون نکشد؟

  .طور بود که او منتظر ماند و این »شود

بـذر منتظـر را دیـد و او را  گشت� مرغ خان� که در خاک دنبال دانه �

  .خورد

ذهنت از  بودنش را باور محال �ترین اتفاق دنیا رخ بدهد خواهی محال اگر �«

  »بیرون کن

  

  باش تمسئول زندگی

هـار بـه صـدا اهنگا� که زنگ ن تأسیسا�� ای در یک منطقه در کارخانه

همـواره  .خوردند هار �انشستند و ن کارگرها در کنار هم � ی ههم آمد� � در

کنـد و  هـارش را بـاز �ان ی هآور ی� از کارگرها بسـت با نوعی یکنواخ� تعجب

  :کند شروع به اعتراض �
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ن از کالبـاس مـ� امیدوارم که ساندویچ کالباس نباشد !لعنت بر شیطان -

  ...!متنفرم

او عادت داشت هر روز بدون استثناء از ساندویچ کالباس شکایت کند و 

  .کرد این کار را همواره بدون هیچ تغییری در رفتارش تکرار �

 .کــم ســایر کارگرهــا از رفتــار او بــه ســتوه آمدنــد کــم .هــا گذشــت هفتــه

  :سرانجام ی� از کارگرها به زبان آمد و گفت

چرا به همسرت  اگر تا این اندازه از کالباس متنفری� !لعنت بر شیطان -

  !گو� یک ساندویچ دیگر برایت درست کند؟ ن�

مـن خــودم  !مـن کـه متأهــل نیسـتم چیســت؟ »همسـرت«منظـور از  -

  .کنم هایم را درست � ساندویچ

هـا و  مـدام از سـخ� نالیم و هر روز� در حا� از زند� خود � :نتیجه

مـان حاصـل  کنیم که تمام شرایط حـاکم بـر زنـد� های زند� شکایت � جرن

   !تفکرات و تصمیمات خود ماست اعمال�

توانـد بـرای مـا  کس غیر از ما نبایـد و نـ� این قانون الهی است که هیچ

اگـر از  .کنـیم مان را درست � های زند� ساندویچ ما خود� .تعیین تکلیف کند

تصـمیم قـاطع  جـای مقصرشـمردن سرنوشـتتان� به �کیفیت آن نارا� هستید

حـ� اگـر  .خواهیـد بسـازید و از آن لـذت ببریـد کـه �طور  را آن بگیریـد و آن

کنند بدانیـد  کنید این دیگران هستند که در زند� شما دخالت � احساس �

  .این نیز یک تصمیم است که از سوی شما گرفته شده است
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  با من حرف بزن �خدایا ملِ أداستان قابل ت

  با من حرف بزن �خدایا :مردی با خود زمزمه کرد

  یک سار شروع به خواندن کرد

  اما مرد نشنید

  . با من حرف بزن !خدایا :فریاد برآورد

  آذرخش در آسمان غرید

  اما مرد گوش نکرد

  بینمبگذار تو را ب �خدایا :مرد به اطراف خود نگاه کرد و گفت

  ای درخشید ستاره

  اما مرد ندید

  ! یک معجزه به من نشان بده :مرد فریاد کشید

  نوزادی متولد شد

  اما مرد توجهی نکرد

مرا لمس کن و بگذار بدانم که  !خدایا :س فریاد زدأپس مرد در نهایت ی

  اینجا حضور داری

  در همین زمان خداوند پایین آمد و مرد را لمس کرد 

  .ا با دستش پراند و به راهش ادامه داداما مرد پروانه ر 

  

  اسکناس مچاله 

سخنران مشهوری� در ی� از سمینارهایش� بحث خود را با باالبردن 

دالری آغاز کرد و در سال� که بیش از دویست نفر در آن  اسکنا� بیست
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ی� از » این تکه کاغذ چیست؟ آیا ارز� دارد؟«: حضور داشتند� پرسید

دلیل ارزشش� برای  دالری است که به یک اسکناس بیست«: حضار پاسخ داد

  ».توان از آن استفاده کرد المل� � های داخ� و بین دادوستد در فروشگاه

کردن اسکناس کرد تا اینکه کام� مچاله و  سخنران شروع به مچاله

سپس مجددًا بازش کرد تا آن را صاف کند� اما نتوانست آن را به . چروک شد

» آیا هنوز هم این اسکناس ارز� دارد؟«: سپس پرسید. ول دربیاوردحالت ا

  .»بله«: حاضران با صدای بلند پاسخ دادند

سخنران سپس اسکناس را روی زمین انداخت و با کفش شروع کرد به 

 ی یف و مچاله شده بود و از آن فاصلهکه حسا� کث بعد درحا�. کردن آن له

آیا «: شد آن را تشخیص داد� اسکناس را بلند کرد و پرسید راح� ن� دور� به

علت ارزش تجاری آن معامله  هنوز هم ک� حاضر هست با این اسکناس به

  »کند؟

این اسکناس هنوز هم برای خریدن «: کنندگان گفت ی� از شرکت

با او موافقت  دیگران هم» .شود کار برده � ها� به ارزش بیست دالر� به کاال

  .کردند

دوستان من� برای شما آشکار شد که عمل من «: سخنران گفت

توانست این اسکناس را تغییر شکل دهد و ناقص کند و به آن آسیب برساند 

حال بدون توجه به اینکه  را نیز کام� مشاهده کردید� بااین و شما اثرهای آن

وز قابلیت معامله با آن را من چه بال� بر سر این تکه کاغذ آوردم� شما هن

  ».کنید� زیرا معتقدید کارهای من چیزی از ارزش آن کم نکرده است تأیید �
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  )آگاهی از مسیر(که عشق آسان نمود اول 

 ی هپوش شده بود� مجسم های مرمر کف ای معروف که با سنگ در موزه

های دور و  بسیار زیبای مرمری� به نمایش گذاشته بودند که مردم از راه

ی زیبا را ببیند و  هک� نبود که مجسم. رفتند نزدیک برای دیدنش به آنجا �

زدن با  یک شب این سنگ مرمرین شروع کرد به حرف. نکندتحسین باز  به لب

گذارند تا تو را تحسین  چرا همه پا روی من � !این منصفانه نیست«: مجسمه

! کنند؟ مگر یادت نیست ما هر دو در یک معدن بودیم؟ این عادالنه نیست

  »!ام من خی� شا�

 ساز یادت هست روزی که مجسمه«: مجسمه لبخند زد و آرام گفت

  »خواست رویت کار کند� چقدر سرسخ� کردی؟

گمان کردم . رساند آخر ابزارش به من آسیب � �بله«: سنگ پاسخ داد

  ».همه درد و رنج را نداشتم من تحمل این. خواهد آزارم دهد �

و� من فکر کردم «: و مجسمه با همان آرامش و لبخند ملیح ادامه داد

نظیر بسازد و قطعًا قرار است به  ی �خواهد از من چیز طور حتم� � که به

پس به  .طور یقین� در � این رنج گنجی نهفته هست به .شاهکار تبدیل شوم

رو درد  ازاین ».خواهی ضربه بزن و بتراش و صیقل بده هرچه �« :او گفتم

زدند� به جان خریدم و هرچه  ها� را که ابزارش به من � کارهایش و لطمه

توا� دیگران  امروز ن�. آوردم تا زیباتر شوم تر تاب �شدند� بیش بیشتر �

  ».کنند توجه� عبور � گذارند و � را سرزنش ک� که چرا روی تو پا �

  

  روانشنا� مثبت اندی�

  خدا رو شکر که تمام شب صدای خرخر شوهرم را

  .این یع� او زنده و سالم است� شنوم �

 از شستن  دختر نوجوانم همیشه خدا رو شکر که

ها  این یع� او در خانه است و در خیابان� ها شا� است ظرف

  .زند پرسه ن�
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 � این یع� شغل و � پردازم خدا رو شکر که مالیات

  .درآمدی دارم

 های بعد از میهما� را  وپاش خدا رو شکر که باید ریخت

  .ام این یع� در میان دوستانم بوده� جمع کنم

 این � اند هایم ک� برایم تنگ شده خدا رو شکر که لباس

  .یع� غذای کافی برای خوردن دارم

 افتم از پا � �خدا رو شکر که در پایان روز از خست� �

  .کارکردن را دارم این یع� توان سخت

 ها را تمیز  خدا رو شکر که باید زمین را بشویم و پنجره

  .ای دارم این یع� خانه� کنم

 ام ر جای پارک پیدا کردهخدا رو شکر که در مکا� دو �

  .این یع� هم توان راه رفتن را دارم و هم اتومبی� برای سوارشدن

 این � شنوم ها را � خدا رو شکر که سروصدای همسایه

  .توانم بشنوم یع� �

 این � خدا رو شکر که این همه شست� و اتوکرد� دارم

  .یع� من لباس برای پوشیدن دارم

 صبح زود باید با زنگ ساعت  خدا رو شکر که هر روز

  .ام این یع� من هنوز زنده� بیدار شوم

 � این یع� به � شوم خدا را شکر که گاهی اوقات بیمار

  .آورم که اغلب اوقات سالم هستم یاد �

 جیبم را خا�  خدا را شکر که خرید هدایای سال نو�

  .متوانم برایشان هدیه بخر  این یع� عزیزا� دارم که �� کند �
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  گوی ماه و نابیناو  گفت

  ».ماه دوستت دارم« :سوی آسمان گرفت نابینا چشمانش را به

  »طور دوستم داری؟چ بی�� تو که منو ن�« :ماه گفت

اما االن که  شدم� دیدمت عاشق زیباییت � اگر �« :نابینا گفت

  ».بینمت عاشق خودت هستم ن�

  

  روی زمین چکاره با�؟ داریوست د

  !پرسیده شود ها تا از آن هم� به صف ایستاده بودند

  »دوست داری روی زمین چه کاره با�؟« :نوبت به او رسید

   ».خواهم به دیگران یاد بدهم �« :گفت

  .پذیرفته شد

دید به شکل درخ� در یک جنگل بزرگ درآمده  .چشمانش را بست

  .است

را نخواسته  من که این حتمًا اشتباهی رخ داده است�« :با خود گفت

  »!بودم

  .روی کمر خود احساس کرد وزی داغی اره را�ر  .ها گذشت سال

خود را  ی هو من بهر  و این چنین عمر من به پایان رسید« :با خود گفت

  »!از زند� نگرفتم

با صدا� غریب که از روی تنش بلند  .باری سقوط کرد با فریاد غم
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  .هوش آمد شد به �

  .حاال تخته سیاهی بر دیوار کالس شده بود

*** 

  !ماند � الکلنگآ  بازی به �داشتن دوست

  آورد � پایین را خودش است تر عاشق که ک�

  .       ببرد لذت باالبودن از عشقش تا
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  پرنده شاهین و مغول چنگیزخان داستان

. رفتند بیرون شکار برای درباریانش و مغول چنگیزخان صبح� روز یک

 روی را محبوبش شاهین چنگیزخان و برداشتند را شان تیروکمان همراهانش

 توانست � که چرا بود� بهتر و تر دقیق پیکا� هر از شاهین. نشاند ساعدش

  .دید ن� انسان که ببیند را آنچه و برود باال آسمان در

 چنگیزخان. نکردند شکاری گروه� شوروهیجان تمام وجود با روز آن

 ی روحیه تضعیف باعث اش ناکا� آنکه برای اما برگشت� اردو به یوسأم

  .بزند قدم تنها گرفت تصمیم و شد جدا گروه از نشود� همراهانش

 و خست� از خان بود نزدیک و بودند مانده جنگل در حد از بیشتر

 آ� و بود خشکانده را جویبارها تمام تابستان گرمای. بیاید در پا از تشن�

 شاهین �خان. بود جاری سن� روی از که دید آ� ی رگه اینکه تا کرد� ن� پیدا

 همیشه که را کوچکش ی نقره جام و گذاشت زمین بر بازویش روی از را

 وق� اما کشید� طول زیادی مدت جام پرشدن. برداشت بود� همراهش

 او دست از را جام و زد بال شاهین کند� نزدیک لبش به را آن خواست �

 بود� محبوبش حیوان شاهین اما شد� خشمگین خان چنگیز� انداخت بیرون

 پر دوباره و زدود آن از را خاک برداشت� را جام. بود اش تشنه هم او شاید

 را آبش و کرد پرت را آن دوباره شاهین هک بود نشده پر نیمه تا جام اما� کرد

  . ریخت بیرون

 ک� بگذارد نباید دانست � اما داشت� دوست را حیوانش چنگیزخان

 را صحنه این دور از ک� اگر که چرا کند� احترا� � او به شک� هیچ به

 را ساده ی پرنده یک تواند ن� کبیر فاتح که گفت � سربازانش به بعد دید� �

  .کند مهار

 به کرد شروع و برداشت را جام کشید� بیرون غالف از شمشیر بار این

 همین. شاهین به را دیگری و بود دوخته آب به را چشمش یک. آن کردن پر

 او طرف به و زد بال دوباره شاهین بنوشد� را آن خواست � و شد پر جام که

  .شکافت را شاهین ی سینه دقیق ی ضربه یک با چنگیزخان. آورد حمله
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 هر به بود مصمم که چنگیزخان. بود شده خشک آب دیگرجریان و�

 کمال در اما. کند پیدا را سرچشمه تا رفت باال صخره از بنوشد� را آب شک�

 از ی� آن� وسط و است کوچ� آب ی برکه باال آن که شد متوجه تعجب

 میان در دیگر بود� خورده آب از اگر. است مرده منطقه مارهای ترین س�

. برگشت اردوگاه به و گرفت آغوش در را اش مرده شاهین �خان. نبود زندگان

 هایش بال از ی� روی و بسازند پرنده این از زری� ی مجسمه داد دستور

  :کنند حک

 دوست هنوز ندارید� دوست که کند � کاری وق� ح� دوست� یک«

  ».شماست

  :بنویسند دیگرش بال بر و

  ».است شکست به محکوم �خشم روی از عمل هر«

  

  گرا� قدرت عمل

 را یردال١٠٠ اسکناس یک سمینارهایم در عمل قدرت دادن نشان برای

  :پرسم � و کنم � بلند سردست

  »خواهد؟ � را این ک� چه«

 حرارت با بع� و کنند � بلند دست جلسه در حاضران همه  تقریبًا

 اما �خواهند � را نآ که کشند � فریاد ح� بع� و دهند � تکان را دستشان

 را آن و خیزد � بر جایش از ک� سرانجام هکاین تا و ایستم � جایم سر من

   .افزوده خود دارا� به دالر ١٠٠ تالشش خاطر به او حاال� گیرد �

   :پرسم � حاضران از

  »ندادند؟ انجام دیگران که کرد کاری چه شخص این«
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 به و داد انجام بود الزم که را کاری او کرد ماقدا و شد بلند جایش از او

 موفق زند� در خواهید � اگر که است کاری همان دقیقًا این �رسید لوپ

  .دهید انجام باید شوید

 کار به دست تر سریع هرچه موارد اغلب در و شوید کار به دست باید«

  ».است بهتر شوید

 جک کانفیلد

 

 

  



  



 
 
 

www.masoodlaali.com | instagram/massod.laali | telegram/me/masoodlaali1 

  گر بباید ساخت وز نو آد�عال� دی 73

  حضرت آدم در برابر شش مجسمه

سیاه و بدمنظر در سمت  ی هحضرت آدم روزی دید ناگهان سه مجسم

های  از مجسمه .چپ او قرار گرفتند و سه مجسمه نورا� در طرف راست او

  طرف راست پرسید شما کیستید؟

و سو� � هستم »حیا«من :دو� گفت .هستم» عقل«من  :او� گفت

  .هستم »رحم«من  :گفت

  »جای شما در کجا است؟« :آدم پرسید

و � »ها در چشم انسان« :دو� گفت. »ها در سر انسان« :او� گفت

  .»ها در دل انسان« :سو� گفت

سیاه و بدهیبت پرسید  ی هآدم به طرف چپ برگشت و از سه مجسم

  شما کیستید؟

 »جای تو کجاست؟« :حضرت آدم گفت .هستم »تکبر«من  :او� گفت

  .»ها انسان در سر« :گفت

  »!سر که جای عقل است« :آدم فرمود

  .»رود عقل بیرون � اگر من وارد سر شوم�« :تکبر گفت

  .»ها در چشم انسان« :گفت »تو کیس�؟« :از دو� پرسید

  .»چشم که جای حیا است« :فرمود

  .»رود حیا � من اگر در چشم جا گرفتم�« :طمع گفت

  »تو کیس�؟« :و از سو� پرسید

  .»هستم حسد من« :گفت
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  »جای تو کجاست؟« :فرمود

  .»ها است جای من در دل انسان« :گفت

  »دل که جای رحم است؟« :فرمود

رحم و مروت از قلب او  اگر من وارد قلب انسان شوم�« :حسد گفت

  .»رود �

  

  شدن شدن تا آدم از حاکم

 پسرک روز يک که زيست مي پسرش تنها با پيرمردي �دور روزگاري در

: زد فرياد پدر و گرفت قرار پدر خشم مورد خود ناشايست کارهاي دليل به

  !گذاشت تنها را پدر و رفت قهر به خانه از پسرک! شوي نمي آدم تو پسرم

 حاکميت به بود شده جواني مرد اينک که پسرک... گذشت ها سال

 پدرش تا فرستاد را سربازانش از اي عده روز يک و بود شده منصوب شهري

 ياد به !پيرمرد: گفت تمسخر با پسر و شد وارد پسر درگاه به پدر. ورندبيا را

  .کن نگاه حاال ؟شي نمي آدم گفتي من به که داري

 به کمي ببيند توانست مي سختي به سن کهولت دليل به که پيرمرد

 به �پسرم آري: گفت درنگ بي و شناخت را پسرش و کرد نگاه حاکم صورت

  .شوي نمي آدم گفتم �شوي نمي حاکم هک نگفتم من ولي �دارم ياد
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  شود مال به عرو� دعوت �

 کرده دعوت نیز را نصرالدین مال و بود بزرگان از ی� عرو� مجلس

  .بودند

 با داشت وجود درب دو او مقابل در شود� وارد خواست � وق�

 درب از و شوند � وارد داماد و عروس درب این از: مضمون بدین اعال�

  .شد وارد نشدگا دعوت درب از مال .شدگان دعوت دیگر

 درب این از: دیگر اعال� و داشت وجود درب دو هم نجاآ  در

 دیگر درب از و اند آورده هدیه که شوند � وارد شدگا� دعوت

 ناگهان .شد وارد دو� درب از طبعًا مال .اند نیاورده هدیه که شدگا� دعوت

  . بود شده وارد که جا� همان� دید کوچه در را خود

 دعوت مان زند� به را کسا� .ماست زند� تحکای داستان این

 چیزی ها آن از شویم � متوجه وق� اما �)کنیم � آغاز را ها� رابطه( کنیم �

  .کنیم � رها خودشان حال به را افراد و قطع را رابطه شود� ن� عایدمان

 و تجاری مناسبات بر حاکم الگوی از بیشتر چیزی ما عاطفی روابط

 محب� اگر. ستگر ا محاسبه ضعف و ترس مبنای بر عشق .نیست اقتصادی

� دارد تبصره و قیدوشرط ما های داشتن دوست .داریم جبران توقع کنیم �

 لیوان که است این خاطر به داریم دوست را ک� اگر! دارد وکتاب حساب

  .دهیم ن� ادامه را آن �نباشد سودآور ای رابطه اگر .شود پر نیازمان

 چیزی تو قلب از تا بخشد� � تو به جیبش از نکهآ  است ستمگر چه

  )جبران خلیل جبران( .بگیرد
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   پاپوش خرید و الم

 ی راسته در. شد شهر راهی نو پاپوش خرید برای مالنصرالدین

 هر توانست � او که داشت وجود ها کفش از مختلفی انواع �فروشان کفش

 آورد انبار از هم جفت چند ح� فروشنده. کند انتخاب خواهد � هک را کدام

 ی� ی� مال. باشد داشته دلخواهش کفش تهیه برای بیشتری آزادی مال تا

 که را کدام هر. نیافت میلش باب را کدام هیچ اما کرد� امتحان را ها کفش

 چیده مال بر و دور کفش جفت ده از بیش. کرد � وارد آن بر ایرادی پوشید �

 مال. داد � ادامه خود کار به تمام هرچه ی صبروحوصله با فروشنده و بود شده

 جفت یک ی متوجه ناگهان که شد � ناامید کفش خریدن از داشت دیگر

. هستند پایش ی اندازه درست ها کفش دید. پوشید را ها آن !شد زیبا کفش

 را خود تصمیم خرهباأل . کرد رضایت احساس و رفت راه مغازه در قد� چند

  .بخرد را ها کفش این باید که دانست �. گرفت

  است؟ چقدر کفش جفت یک این قیمت: پرسید فروشنده از

  !ندارند قیم� ها� کفش این: داد جواب فروشنده

  !ک�؟ � مسخره مرا !است ممکن چیزی چنین چطور: گفت مال

 های کفش چون �ندارند قیم� واقعًا ها کفش این �ابدًا: گفت فروشنده

  !داش� پا به مغازه به واردشدن هنگام که است خودت

 دنیای به مان نگاه همیشه هاست� انسان ما اکثر زند� داستان این

. کنیم � وجو جست بیرون دنیای در را ها زیبا� و ها آل ایده. است بیرون

 ازغ همسایه مرغ کنیم � فکر. خواهیم � دیگران از را آرامش و خوشبخ�

 حساب به را خویشتن که شود � باعث خودنابی� اغلب و بی� خودکم. است

 که کنیم � زند� چنان ما. نباشیم قائل خودش برای شأ� هیچ و نیاورده

 آرزو اغلب که درحا�. هستیم آینده در بهتری چیز انتظار در همواره گو�

 تا پس. خوریم � حسرت رفته که آن بر و برگردد گذشته کاش ای کنیم �

  .نگذاریم باقی حسرت جای آینده برای و بدانیم قدر نشده دیروز امروز�
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  داستان کوتاه اثرگذار

در قصر بزرگش تعدادی  �زادگان انگلی� بعد از مرگ ی� از اشراف

گاهی  توانستند گه عموم مردم � .قیمت به یادگار گذاشت های گران نقا�

  .ها دیدن کنند بیایند و از آن نقا�

ها را  آن کردند� ها را نگاه � طورکه نقا� ای آمدند و همان روزی عده

 خانم مس� در بین آن گروه بود که ح� یک کلمه حرف نزد� .حسین کردندت

بعد از  .کرد ها را برر� � شد و با دقت آن ها نزدیک � اما به تمام نقا�

نظر شما در مورد این « :شخ� از آن خانم پرسید ها� دیدن تمام نقا�

  »تابلوها چیست؟

ای گردوغبار  من ح� ذره عا� بود� «:خانم مسن با اشتیاق جواب داد

  ».ها ندیدم روی آن

های  وجوی عیب خاطر اینکه در جست های زند� را به گاهی ما زیبا�

  .دهیم از دست � �آن هستیم

 

  اصل پرداخت بها 

سام در بستر مرگ افتاده . سالیان سال باهم دوست بودند �مو و سام

  :و مو به عیادتش رفته بود

ن و تو در طول زند�� بیسبال را خی� دوست دا� که م سام� �«: مو

ک� رفیق؟ وق� رف� بهشت� به من بگو  یک لطفی در حق من �. داشتیم

  ».کنند یا نه آنجا هم بیسبال بازی �

این . مو� من و تو سالیان طوال� دوستان خو� برای هم بودیم«: سام

  ».دهم درخواست تو را حتمًا انجام �

مو خوابیده . گذرد چندین شب است که از مرگ او �. سام درگذشت

مو ناگهان بلند ! کند شنود که گو� او را خطاب � صدا� از دور �. است
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  »!کیه؟«: شود �

  .منم� سام -

  !یع� چی؟ سام مرده -

  .گم من سام هستم دارم بهت � -

  کجا�؟ !تو�؟... اِ ... اِ -

ی� خوب : بگم که دو تا خبر برات دارمآمدم بهت . من تو بهشتم -

  !ی� بد

  .اول خبر خوبه را بگو -

  .خبر خوب این است که توی بهشت� بیسبال هست -

  خبر بده چیه؟. پس عالیه! �؟ جدی � -

  .شنبه توی تیم هس� تو سه -

خواهند به بهشت  همه �« :گوید المثل تگزا� � یک ضرب :نکته

مع� است که هر فرد  این بدین»!یست بمیردکس حاضر ن اما هیچ برسند�

این  در را بپردازد و ی آن اهدافش باید هزینه ها و برای رسیدن به خواسته

  .راستا نامالیمات زیادی به جان بخرد
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  داستان زیبای تمرکز فکر

آماده  حسا� ی هخود را برای زدن ضرب �باز بزرگ گلف �بن هوگان

. دور به گوش رسید ی هوت قطار از فاصلسناگهان صدای دلخراش  .کرد �

وت سآیا صدای « :از او پرسیدند �بعد از اینکه هوگان گوی را وارد سوراخ کرد

  »وت؟سکدام «: واب دادهوگان ج» قطار حواستان را پرت نکرد؟

 نکردن تمرکزداشتن بر هدف و توجه .زند� مثل بازی گلف است :نکته

ی� از  .شدن است برنده ی هالزم �ریزد هم � هر چیزی که تمرکز ما را به به

صدای  �ریزد هم � بهرا ها در بازی گلف زند�  که تمرکز انسانعوامل مه� 

  .دیگران است» انتقادات« سوت قطارِ 

شما  �رقبا و بدخواهان و های یأس منتقدان حسود هرگز اجازه ندهید آیه

کنترل و  .کنترلتان را از دست بدهید باعث شود و تأثیر قرار دهد را تحت

  .است پیشرفتاساس  �تمرکز فکر

  

  شیخ و شاگردش

ی� آواز سر داد که  .رفتند همراه شاگردش در بازار � روزی استادی به

شیخ  .ور شد وی حمله رو ب شدشاگرد بسیار عصبا� � آمداین پیر زندیق 

 �و چون به منزل رسیدند» .تو را چیزی آموزم �اگر خاموش شوی« :گفت

  ».آن صندوق را بیاور«: شاگردش را گفت

از همه کس بر . نگاه کن« :ها� پیش وی بیفکند و فرمود پس شیخ نامه

و ی� شیخ زاهد است رده ی� مرا شیخ امام خطاب ک .اند من نامه فرستاده

 هرکس برحسب اعتقاد خود سخن گفته. الحرمین و ی� شیخ ز� و دیگر شیخ

اگر آن بیچاره نیز برحسب عقیدت خود سخن گفت و مرا . و مرا لق� نهاده

  »همه خصومت چرا انگیخ�؟ این� لق� نهاد



  



 
 
 

 
 

www.masoodlaali.com | instagram/massod.laali | telegram/me/masoodlaali1 

 

 افتاده باش� اما نه از دماغ فیل 84

  ای در داشبورد برگه

  )خانواده مثبت(

رفت که ناگهان سپر  خانم جوا� از محل کارش به سمت خانه �

او  .شدت آسیب دید قیمت او به سپر اتومبیل دیگری خورد و به اتومبیل گران

  :پیاده شد و به راننده دیگر گفت که اشک در چشمانش حلقه زده بود� درحا�

حاال چطور این قضیه را برای همسرم  .ام دهاین اتومبیل را تازه خری

  توجیه کنم؟

  :گفت کرد که با او همدردی � راننده درحا�

های یکدیگر را  نامه و پالک ماشین باید شماره بیمه !ای نیست چاره

  .یادداشت کنیم

سراغ کیف مدارک  اش به خانم جوان با ناراح� برای برداشتن بیمه نامه

ای بیرون افتاد که بر روی آن  شبورد را باز کرد برگهدا بوق� در .ماشین رفت

  :نوشته شده بود

یاد داشته باش آنچه دوست دارم تو  هر زمان تصادف کردی به !عزیزم

  .هس� نه اتومبیل

  

  ماشین جدید

  :اش سؤال کرد همسایه .شست مردی ماشین جدیدش را �

  ای؟ این ماشین را � خریده

  .به من هدیه داده است را برادرم آن :او پاسخ داد
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  .ای کاش من هم ماشی� شبیه ماشین شما داشتم :همسایه گفت

بهتر است آرزو کنید برادری مثل برادر من داشته  :مرد پاسخ داد

  .باشید

قطع کرد و  ها را حرف آن �داد ه را گوش �همسر همسایه که این مکالم

  .من آرزو دارم که مثل برادر شما بودم :گفت

 

  کمال فردی

  ای؟ چگونه :ک� را گفت سیرین� ابن

وار  عیال درهم بدهکار است� ۵۰۰چگونه است حال ک� که  :گفت

  چیز ندارد؟ است و هیچ

خود رفت و هزار درهم با خود آورد و به وی داد و  ی هسیرین به خان ابن

و لعنت بر من اگر  �ده و باقی را خرج خانه کنبپانصد درهم به طلبکار  :گفت

  !پس از این حاِل ک� را بپرسم

  .مجبور نبودی که قرض و خرج او را دهی :گفتند

ای برای  وق� حال ک� را بپر� و او حال خود بگوید و تو چاره :گفت

  .پر� منافق با� در احوال او نیندی��
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  فرصت و اشتباه

 گروهي دارد� قرار اسكاتلند هاي كوهپايه در كه هايي رستوران از يكي در

 درست. بودند زدن گپ و قهوه خوردن حال در و شده جمع هم دور �ماهيگير

 ماهي ی هانداز  دادن نشان حال در دستش با ماهيگيران از يكي كه اي لحظه در

 ی هضرب و گذشت او كنار از يشخدمتيپ بود� دررفته تورشان از كه بود بزرگي

 پاشيده رستوران سفيد ديوار به ليوان داخل قهوه كه شد باعث او دست

 با پيشخدمت. كند ديوار روي از آمدن پايين به شروع آن سياه ی هلك و شود

 آن تميزكردن به و كشيد بيرون خود پيشبند از دستمالي درنگ بي منظره ديدن

  .نشد زدوده ديوار روي از قهوه سياه ی هلك اما پرداخت�

 به و شد بلند رستوران ميزهاي از يكي پشت از مردي لحظه� آن در

 كه درحالي و درآورد خود جيب از شمعي مداد يك او. رفت سياه ی هلك سمت

  .كرد سياه ی هلك روي طرحي كشيدن به شروع بودند� شده خيره او به همه

 بلند هاي شاخ با گوزن يك از ييزيبا تصوير كه بود نگذشته اي دقيقه چند

. نبود »لندسر ادوين« جز كسي فرزانه هنرمند اين. بست نقش ديوار آن روي

  .بود انگليس در حيوانات نقاشي پيشگامان از خود زمان در او

 زندگي در اما دارد� وجود ما ی ههم زندگي در شدن اشتباه مرتكب

 به و دهند مي تغيير را آن ند�پذير  مي باز آغوش با را اشتباه كه كساني هستند

  .كنند مي تبديل دلپذير چيزي

  

  ازدواج بدون عشق تا عشق بدون ازدواج از

 ممكن ديگر كسي نگذاريد وقت داريد دوستش كه كسي براي شما اگر

  .بكند را كار اين است

 شما كاري كم است ممكن ديگري فرد نكنيد توجه عشقتان به شما اگر

  .كند جبران را
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 خودت باش� نه نخود هر آش 88

  .دهد مي انجام را كار اين ديگر كسي داريد دوستش نگوييد شما اگر

 او به كه شود مي پيدا ديگري فرد ندهيد گوش هايش درددل به شما اگر

  .دهد گوش

 محترمانه رفتارهاي نكنيد� برخورد محترمانه همسرتان با شما اگر

  .شد خواهد جذاب برايش ديگران

 مهم برايش اشخاص مثبت رفتارهاي ندهيد اهميت عشقتان به شما اگر

  .كرد خواهد جلو

 قرار بخشش مورد ناب لذت ديگر كسي نبخشيد را خطاهايش شما اگر

  .چشاند خواهد او به را گرفتن

 هاي حرف دهيد قرار طعنه و سرزنش مورد را همسرتان مرتب شما اگر

  .آورد خواهد وجد به را او سرپايي بي هر پرمهر

 خواهد برطرف را او عاطفي ازهايني ديگر كسي نكنيد محبت شما اگر

  .كرد

 ديگر جاهاي را اعتماد است ممكن نكنيد اعتماد معشوقتان به اگر

  .كند جوو جست

 توجه با كند مي پيدا فرصت ديگر كسي باشي تفاوت بي ات رابطه در اگر

  .كند خلق برايش متفاوت اي رابطه او به

 از تمجيد با ديگر كسي نباشي قدردانش و نكني تحسين را عشقت اگر

  .داد خواهد قرار تأثير تحت را وي او�

بدون  رابطه يك ايجاد امكان باشد عشق بدون ازدواجتان اگر خرهباأل  و

  .اید عشق را فراهم آورده

  مسعود لع�
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  شود تغییر از من آغاز � 90

  ی مدیری� لطیفه

  »ک�؟ چرا کار ن�« :رئیس 

  ».دارین میاین آخه ندیدم شما« :کارمند

 دهد� مهم نیست وق� هستید چه اتفاقی در سازمانتان رخ � :نکته

  .مهم این است وق� نیستید شرایط چگونه است

  

  پير قاطر

 يشپ جاده در را خود ماشين كه درحالي مرد و باريد � شدت هب باران

 سمت به جاده كنار های نرده از و خورد بهم اتومبيل تعادل ناگهان راند �

 آن های الستيك اما �نديد ای صدمه ماشين امر� سنحُ  از. شد منحرف خارج

 بيرون گل از را آن نتوانست نمود سعی چه هر راننده و كرد گير والی گل داخل

 دويد مجاور مزرعه سمت به و شد پياده ماشين از باران زير ناچار به. بكشد

 در و آمد آرا� به كرد � استراحت اجاق كنار داشت كه پير كشاورز. زد در و

  .كرد باز را

 كه گفت پيرمرد. كرد كمك درخواست او از و داد شرح رو ماجرا راننده

 فردريك ببينم بذار«: كه كرد اضافه اما نياد بر كاری دستش از است ممكن

  ».هبكن برات ميتونه چيكار

 و گرفت رو پير قاطر يك افسار كشاورز و رفتند طويله سمت به هم با

 كه نشد باورش ديد رو قاطر قيافه و شكل راننده تا. كشيد بيرون را آن زور با

 شرايط آن در كرد� شد � چه اما كند� كمكش بتواند نحيف و پير حيوان اين

  .ارزيد � امتحانش به سخت
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  شود تغییر از من آغاز � 91

 يك و بست اتومبيل به را طناب كشاورز و رسيدند جاده كنار به هم با

 با سپس و بست قاطر همان يا فردريك های شانه دور محكم را آن ديگر سر

 فردريك� تام� هري� فردريك� پل� هياال«: زد داد قاطر پشت یرو ضربه زدن

 كم يه ديگه� كم يك فقط آهان... بكنين رو سعيتون هياال... پل هري� تام�

  ».ينتونست خوبه... ديگه

 بيرون لگِ  از را اتوميبل شد موفق پير قاطر كه ديد ناباوری با راننده

 او از خداحافظی هنگام و كرد تشكر كشاورز از تعجب و خوشحا� با. بكشد

 هر حتمًا باشه� تونسته پير حيوون اين كه كنم باور نميتونم هم هنوز«: پرسيد

  »!كاره در �جادو يه نكنه است� ديگه اسا� اون سر زير هست چی

 رو كار اون. نيست كار در �جادو عزيزم� ببين«: داد پاسخ كشاورز

 آخه كنه� مي تي� كار يك داره و گروهه يه عضو كنه باور حيوون اين كه كردم

  »!كوره من قاطر ميدوني

  

  چطور اینجا به خرابه تبدیل شد

 کاراته مدرسه ی آوازه که دوست سه چین سرزمین در روزگاری روزی

  .رفتند تپه باالی به مدرسه دیدن برای بودند شنیده را تپه باالی

 و شده تبدیل ای خرابه به مدرسه دیدند رسیدند تپه باالی به که هنگا�

 شدن مخروبه علت بزند حدس کرد سعی یک هر .نیست آنجا در ک� هیچ

  .بوده هچ در مدرسه

 نداشتن با� اند نکرده نام ثبت دیگر جدید دانشجویان حتمًا« :گفت ی�

  ».کنند تعطیل را مدرسه اند شده مجبور دانشجو

 جانشین که نبوده ک� هیچ و شده پیر استاد حتمًا« :گفت دیگر ی�

 نام ثبت مدرسه در نیز جدید های محصل استاد� جانشین نداشتن با� بشه وی

  ».شده تبدیل بهومخر  به حال و اند کرده تعطیل را مدرسه �نکرده
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  شود تغییر از من آغاز � 92

 را مدرسه که باشه این خاطر هب کنم � فکر من نه�« :گفت بعدی نفر

  ».شده تبدیل مخروبه به که است علت همین به و اند نکرده تعمیر

 بوده چی آن واقعی علت نفهمیم وقت هیچ است ممکن« :گوید � او�

 اینکه آن و است مشخص چیز یک و� شده تبدیل مخروبه یک به اینجا که

 به را آن دیگر بار که است ما عهده به این و داشته زیادی شهرت مدرسه این

  ».برسانیم است داشته که �شکوفا دوران

 انجام میتوانیم کاری چه ما از یک هر ببینیم موافقم« :گوید � دو�

  ».بشوم کاراته معلم میتوانم و بلدم کاراته خوب خی� من .دهیم

 وانمت � و شناسم � را زیادی اشخاص من« :گوید � دو�

  ».کنم پیدا نام ثبت برای جدید دانشجویان

 انجام را مدرسه اداری کارهای توانم � هم من« :گوید � نفر سومین

  ».دهم

 فیوظا و کنند تعمیر ار  مدرسه همدیگر کمک با تا کردند توافق نفر سه

 محصلین �یکدیگر کمک با مدرسه تعمیر از پس .بگیرند عهده به را مدرسه

 تبدیل موفقی خی� مدرسه به کوتاهی مدت از پس و کردند منا ثبت به شروع

  .شد

 و نوشیده هم با تا گرفتند شراب شیشه تا چند نفری سه شب یک

 من« :گفت ها آن از ی� مس� حال در .بگیرند جشن را خودشان موفقیت

 در ما موفقیت علت کنید � فکر .بشیم موفق قدر این کردم ن� فکر وقت هیچ

  »بوده؟ چی

 دادن درس خاطر هب معلومه� اینکه«: ویدگ � داد � درس کاراته که فرین

  ».گیرند � یاد زود محصلین که دهم � درس طوری من. است من
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 کام� تو !نه«: ویدگ � بود گرفته عهده به را آنجا مدیریت که نفری

 اداره را مدرسه من که است این نحوه خاطر هب ما موفقیت� ک� � اشتباه

  ».تو دادن درس خاطر هب نه �کنم �

 هردوی !نه«: ویدگ � بود جدید محصلین پیداکردن مسئول که اول نفر

 ام توانسته که است من خاطر هب ما موفقیت همه. کنید � اشتباه شما

  ».کنم پیدا جدید دانشجویان

 در را تضاد این محصلین و یافت ادامه نیز بعد روزهای ها آن برخورد

  .نمودند ترک را مدرسه دیگری از پس ی� کرده� احساس مدرسه محیط

 از قبل .ندارند مدرسه در محص� هیچ که شدند متوجه روز  یک ها آن

 و رسیدند توافق به موضوع یک سر بر بروند خودشان راه به کدام هر اینکه

 تعمیرات� عدم معلم� مهارت عدم خاطر هب ها آن شکست علت که بود این آن

 علت� نبود جدید محصلین پیداکردن به بودن قادر عدم یا و رسهمد اداره عدم

 .بود آنان بین هماهن� عدم خاطر هب آنان شکست
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  کانال پاناما

کانال پاناما ی� از نقاط بسیار استراتژیک دنیاست� زیرا دو اقیانوس 

بعد که زیر بمباران نقد و  ی هدفع .دهد هم پیوند � بزرگ اطلس و آرام را به

گونسالز باشید  یاد مهند� به نام جورج واشنگتن گیرید� به انتقادات قرار �

  .فقیت به اتمام رساندکه چگونه کانال پاناما را با مو

وهوای منطقه� مجبور  گونسالز عالوه بر تحمل مسائل جغرافیا� و آب

آش را تحمل  ای فضول و نخودهر های مداوم عده جو� و غرزدن بود عیب

با  .زدند که گونسالز قادر به اتمام پروژه نخواهد بود ها همواره نق � آن. کند

شد و الم تا  خود مشغول � ی هظیفوجود این� گونسالز همچنان به انجام و

  .آورد کام حرفی به زبان ن�

آیا در نظر نداری پاسخی «: کند روزی ی� از دوستانش از او سؤال �

  »به انتقادات آنان بدهی؟

  ».موقع این کار را خواهم کرد هب«: دهد گونسالز جواب �

  »� و چگونه؟«: پرسد دوست گونسالز با کنجکاوی �

  ».با تکمیل آبراه«: دهد �و او پاسخ 

  .با تکمیل آبراه اهدافتان� جواب منتقدان خود را بدهید

  

  زن در شرف مرگ

 خبر را کشیش. بود مرگ حال در ایدز بیماری به ابتال خاطر به ز�

 زن. شود ن� حاصل ای نتیجه هیچ اما �شود او روحی آرامش باعث تا کنند �

 من. ام کرده ویران را اطرافیانم و خود زند� تمام من. ام باخته من: گوید �

  . است نمانده برایم امیدی. روم � جهنم به رنج و درد با دارم
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  )۱(ها  بردن غصه ها� برای ازبین قصه 96

: پرسد � زن از و افتد � کمد روی زیبا� تصویر به چشمش کشیش

 دخترمه� عکس اون: دهد � پاسخ خوشحال ای قیافه با زن کیه؟ عکس اون

  . دارم دنیا در که ک� زیباترین

 کمکش بزند� سر ازش خطا� یا بیفتد دردسر به دخترت اگر. ببینم-

   داری؟ دوستش هم باز بخشیش؟ � ک�؟ �

 بر دستم از که چیزی هر حاضرم من. کنم � که البته: گوید � ناالن زن

   ک�؟ � ا�ؤس همچین یه چرا. دهم انجام برایش بیاید

 عک� کمدش روی هم تعا� و تبارک خدای که بدا� خواهم � چون-

  .دارد تو از
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  فروشیم؟ � چند را اعتقاداتمان

 بود گذاشته را عمرش. لندن اسال� مراکز از ی� در� بود اسال� مبلغ

 را کرایه و شود � تاک� سوار روز یک که کرد � تعریف .کار این روی

  .دهد � تر اضافه سنت ٢٠ گرداند � بر که را پول بقیه راننده. پردازد �

 را اضافه سنت بیست که رفتم کلنجار خودم با ای دقیقه چند: گفت �

 و دادم پس را سنت بیست و شدم پیروز خودم بر سر آخر !نه یا برگردانم

  .دادی زیاد را این آقا گفتم

 بیرون را سرش راننده شدن پیاده موقع .رسیدیم مقصد به و گذشت

 فردا خواستم � گفت چی؟ بابت پرسیدم. ممنونم شما از آقا گفت و آورد

 سوار دیدم وق� .بودم مردد ک� هنوز اما �شوم مسلمان و شما مرکز بیایم

 بیست اگر کردم شرط خودم با .کنم امتحان را شما خواستم شدید ماشینم

  .رسیم � خدمت فردا. بیایم دادید پس را سنت

 دست من به غش شبیه حا� شد دگرگون وجودم تمام کرد � تعریف

 سنت بیست به را اسالم تمام داشتم که درحا� بودم خودم مشغول من .داد

 خطرناک ها مذه� ما وضع چقدر دیدم شنیدم که را ماجرا این. فروختم �

 به و چندبار روزی که ببینیم و گردیم باز خودمان به که نباشد بد شاید! است

  فروشیم؟ � را مذهبمان و اعتقادات تمام قیم� چه

  

  باشه � دستای تو داره بست�

  �میارزه دالر ١٩ تقریبًا من دست تو بسکتبال توپ یک

 دالر میلیون ٣٣ تقریبًا جوردن مایکل دست تو بسکتبال توپ این 

   .میارزه

  . باشه � دست تو داره بست�

   .بیارزه دالر ٦ شاید من دست تو بال بیس توپ یک
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  موج تا اوج از 99

  .میارزه دالر میلیون ٤٫٧٥ کلمن راجر دست تو بال بیس توپ همین

 بدون من دست تو تنیس راکت یک. باشه � دست تو داره بست�

  . است استفاده

  . میارزه ها میلیون آقا� آندره دست تو تنیس راکتهمین 

  . باشه � دست تو داره بست�

  .کنه دور رو هار سگ یه تونه � من دست تو عصا یک

  .شکافه � رو بزرگ دریای مو� دست تو عصا یک

  .باشه � دست تو داره بست�

  .است بچگانه بازی اسباب یک من دست تو تیرکمون یک

  .قدرتمنده اسلحه یک داوود دست تو تیرکمون یک

  .باشه � دست تو داره بست�

  .شه � ماهی ساندویچ دوتا من دست تو نون تیکه پنج و ماهی دوتا

  .کنه � سیر رو نفر هزاران عی� دستای تو نون تیکه پنج و ماهی دوتا

  .باشه � دست تو داره بست�

  .باشه � دست تو داره بست� بی�� � که طور همون

 و ها خانواده یاها�ؤر امیدها� ها� ترس ها� نگرا� ها� دلواپ� پس

  � بسپار خدا دستان به رو نزدیکانت

  ...چون

  .باشه � دست تو داره بست�

  ک�؟ � چیکار باهاش .توست دستای تو پیام

  ...باشه � دستای تو داره بست�
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  اردک زشت نیستید شما یک جوجه 101

  ژاپ� معروف داستان

 و بال از فرار در سعی ای گونه به حیوانات تمام. بود گرفته آتش جنگل

 بر بارها و بارها �کوچک خوار مگس مرغ تنها میان این در. داشتند مصیبت

 آتش روی بر کرد � حمل خود نوک در که آ� قطره و رفته آتش فراز

 هدفی چه او گفتند � دیدندخن � او به که درحا� حیوانات. انداخت �

 انجام توانم � را آنچه اکنون من :گفت جواب در خوار مگس مرغ !دارد؟

  .دهم �

  

  شجاع قلب

 ادامه زند� به وحشت و ترس میان در روز هر ترسو و کوچک مو�

 از بارها �اش النه اطراف در قدرتمند گربه دیدن با ویژه به بیچاره موش .داد �

 اینکه �موش رسید خاطر به فکری سرانجام. شد � یدارب آشفته خواب

 یک با موش خوشبختانه. دهد ادامه اش زند� به شکل این به تواند ن�

 گربه یک به را او ساحر موش� آمیز التماس درخواست با. کرد برخورد جادوگر

  .کرد تبدیل قدرتمند

 زهنو او زیرا �شد دچار مشکل همان به موش که نگذشت چندی اما

 بار بود شده گربه که موش. بود ترسو گربه یک بگوییم بهتر یا و موش یک

 و ترس از را خود توانست ن� کماکان او زیرا �کرد التماس ساحر به دیگر

 کرد� � برخورد بزر� سگ با که هنگا� ویژه به �دهد نجات وحشت

. ساخت آورده بر را درخواستش دیگر بار ساحر. لرزید � ترس از اختیار �

  .شد تبدیل بزرگ سگ یک به کوچک موش سبب بدین

 و دید را ای درنده و وح� ببر بود� شده سگ اکنون که موش � زودی به

 شاه - ببر به ساحر کمک به موش. لرزید بخود وحشت و ترس از دیگر بار

  .شد تبدیل -  حیوانات
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 با شکارچی یک زیرا �خواست کمک ساحر از هم باز بعد روز چند اما

  .ترساند � را او موضوع این و بود او � در شکاری تفنگ

 به کمک به حاضر دیگر و کرد رد را موش درخواست جادوگر بار این اما

 خواهم تبدیل خودت واقعی قیافه به را تو: گفت موش به ساحر. نشد موش

 توانم ن� من .کند ن� ثیریأت تو در من سحر شدم متوجه آنکه دلیل به �کرد

 تو به ببر مانند قدرتمندی بدن اگر ح� �ببرم بین از را تو وحشت و ترس

  .داشت خواهی موش مانند قل� هم باز بدهم�

� بخشد ن� نیرو و شجاعت انسان به قوی و بزرگ صورت دوستان� بله 

  .است شجاع قلب یک داشتن دارد نیاز جسارت برای انسان آنچه
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  عادت کنید که عادت نکنیدعادت کنید که عادت نکنید

 ی شیوه بهترین ام زند� در توانم � چطور« :پرسید استادش از مریدی

 میز ساخت وق� .بسازد میزی خواست او از استاد »بشناسم؟ را عمل

 پیش استادش بکوبد� را میز ی رویه های میخ بود الزم تنها و بود پایان روبه

 اما کوبید� � خود جای در دقیق ی بهضر سه با را میخ هر مرید. آمد مرید

 با. بکوبد آن بر دیگر بار یک شد ناچار و نرفت فرو کامل طور به ها میخ از ی�

: گفت استاد. شد زخ� چوب و برد فرو چوب در را میخ ضربه� چهارمین

 تبدیل عادت به عم� که هنگا�. آشناست ضربه سه کوبیدن با تو دست«

 هر. شود آسی� به منجر است ممکن و دهد � ستد از را خود معنای شود�

 رفتارت بر عاد� مگذار هرگز :دارد وجود راز یک تنها و توست عمل عم�

  ».شود حاکم

  

    !زنید � نمک سوپ به زما� چه

 وق�. کرد � دعوت ناهار به را ها آن ابتدا افراد استخدام برای ادیسون

 چشیدن از پیش که ها� آن �کرد � دقت ادیسون �آوردند � را سوپ که

 ها آن از بلکه �زد ن� خط خود لیست از را زدند ن� نمک آن به سوپ

 اما .کرد � نگاه باز ذهن با ها آن های توانا� به و پرسید � را ها� پرسش

 مناسب ادیسون نظر از زدند � نمک آن به سوپ چشیدن از پیش که ها� آن

   .نبودند او با کار

  کرد؟ ن� انتخاب را افراد این ادیسون چرا اما و

 مختلف های پدیده با برخورد در افراد گونه این که بود معتقد ادیسون

 یا ممکن که آنچه مورد در ها آن یع� �دارند را اسب بند چشم �زند�

 همیشه و دارند ذهن در زیادی قیدوبندهای و مفروضات است غیرممکن

 چشیده را آن اینکه بدون دارد نمک به زنیا ها آن سوپ که کنند � فرض

  .باشند
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  ها میون فروش و کاله

 مد� درخ� زیر گرفت تصمیم. گذشت � جنگ� از روزی فرو� کاله

  .خوابید و گذاشت کنار را ها کاله لذا �کند استراحت

 �کرد نگاه را سرش باالی. نیست ها کاله که شد متوجه شد بیدار وق�

 را ها کاله ونهچگ که کرد فکر. اند برداشته را ها کاله که دید را میمون تعدادی

 را کار همین ها میمون که دید و خاراند را سرش فکرکردن حال در. بگیرد پس

  .کردند

 به. کردند تقلید او از هم ها میمون که دید و برداشت سرش از را کاله او

 ها میمون. کرد را کار این لذا �کند پرت زمین روی را خود کاله که رسید فکرش

 روانه و کرد جمع را ها کاله همه او. کردند پرت زمین طرف به را ها کاله هم

  .شد شهر

 برای را داستان این پدربزرگ. شد فروش کاله هم او نوه �بعد های سال

 چگونه آمد پیش برایش وضعی چنین اگر که کرد کیدأت و کرد تعریف را اش نوه

 استراحت درخ� زیر در گذشت جنگ� همان از او که روز یک. کند برخورد

  .افتاد اتفاق برایش قضیه همان �کرد

 او. کردند را کار همان هم ها میمون. کرد سرش خاراندن به شروع او

 روی بر را کالهش نهایتًا. کردند را کار این هم ها میمون برداشت� را کالهش

  .نکردند را کار این ها میمون و� �انداخت زمین

 در و برداشت رشس از را کاله و مدآ  پایین درخت از ها میمون از ی�

  داری؟ بزرگ پدر خودت فقط ک� � فکر: گفت و زد او به محک� گو�

  .ندارد سکون رقابت رقابت :نکته
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  کنید زند� باامید

 که کنند برر� تا انداختند آکواریو� به را آزمایشگاهی موش تعدادی

 بیاروند دوام توانستند ها موش که زما� کثرأحد مانند؟ � زنده ساعت چند

  .بود دقیقه ١٥

 زنده توانند � دقیقه ١٥ حداکثر اینکه به توجه با را ها موش دوم بار

 نجاتشان دقیقه ١٥ از قبل بار این اما انداختند� آکواریوم همان به بمانند

 به را ها آن دوباره کردند تازه نفس را زما� ها موش بعدازاینکه .دادند

  آوردند؟ دوام چقدر بزنید حدس� انداختند آکواریوم

  "ساعت ٢٨"

 ها موش ماندن زنده علت که رسیدند نتیجه این به برر� از پس محققان

 و بدهد نجات را ها آن هم باز دس� تا بودند امیدوار ها آن که بوده این

  .بیاروند دوام مدت همه این توانستند

 »نگیریم کم دست را آن. است زند� محرک قوه امید�«
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 بگشا را هایت بال 

 ی عالقه که بود پادشاهی افتاده دور سرزمین یک در .نبود بود�ی� ی� 

 زیبا بسیار عقاب دو خود دربار در او .داشت شکاری پرندگان به بسیاری

 آمد � در پرواز به پادشاه زیبای کاخ بلندای در روز هر ها آن از ی� .داشت

 جشن را خود ی پیروزمندانه بازگشتشکاری  داشتن چنگ بر با بار هر و

 خوشحال بسیار خود عقاب باالی های توانمندی دیدن از پادشاه. گرفت �

   .شد �

 بود نشسته تنها ای شاخه روی که داشت قرار دیگر عقا� مقابل در اما

 خود از �درآمدن پرواز به برای توانایش� های بال گشودن برای تال� هیچ و

 دلیل همین به� ساخت � ناراحت بسیار را پادشاه سکون� این �داد ن� نشان

 درد دوای« بود مدعی که آوردند دربار به را کشاورزی پادشاه دستور به

   .ستا او دستان در »پادشاه

 مشاهده را عقاب دو هر پادشاه قصر� به کشاورز ورود از پس دقیقه چند

 های بال زیر را جهان و اند درآمده پرواز به آسمان بلندای در که کرد

 و جادو چه« :پرسید کشاورز از تعجب با پادشاه .کنند � یرسِ  قدرتمندشان

 با کشاورز »!ک�؟ پرواز به مجبور را او توانس� تا گرف� کار به را ای حیله

 تنها من نبود� کار در ای حیله و مکر و جادو هیچ �سرورم« :گفت لبخند

 جز راهی دید پرنده وق� بریدم� ار  بود نشسته آن روی پرنده که ای شاخه

 عقاب. آمد در پرواز به اشتیاق تمام با و گشود را خود های بال ندارد پرواز

 درآمدن پرواز به از را او سست� جایگاهی بر تکیه اما داشت پرواز توانا�

  ».بود ساخته محروم

 عقاب مثل درست ها آدم ما از بسیاری« :آموزنده و اخالقی نکات 

 سست جایگاه بر تکیه بسیار� های توانا� داشتن وجود با و هستیم رگی گوشه

 دهیم� � ترجیح �آن در درآمدن پرواز به و جهان در سیر به عادت� حکم به را

 پس. شود � آغاز حاکم حکی� دست به ها شاخه شکستن که ستا اینجا و

 �مشک با زند� در( شد شکسته پایت زیر سست ای شاخه دیدی روزی اگر

 پرواز افکارت� های بال گشودن با خواهد � خداوند که بدان) گردیدی مواجه

 وق� پس زین دهیم قول هم به بیا پس .بیاموزد تو به را موفقیت جهان در

 بگشایم را هایمان بال آرامش تمام با شکست� مان زند� در سست ای شاخه

 توکل با که است این مهم. ماست ی خداگونه های توانای تسخیر در جهان که
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 آنجا بگشای� را عملت و علم های بال خود� نفس اعتمادبه به ایمان و خدا به

 های موفقیت ها� زیبا� از سرشار دنیای در درآمدن پرواز به با که ستا

  . کرد خواهی شکار توانایت چنگال با را نامحدود

  

 مخور غم پنهان های بازی اندرپرده باشد

 زد رو اش خونه در پستچی

 کیه؟: دختر

 پایین بیایین لطفًا دارین نامه یک �ام پستچی �خانم سالم: پستچی

 .بگیرید

 .میام االن: دختر

 خودش پیش کرد � حرکت در سمت به دختر که مسیر طول در

 دیگه � دیگه چیز هزارتا و sms و اینترنت و ارتباطات عصر تو آخه: گفت �

 !ده؟ � نامه

 .کرد باز را در و رسید در به کرد � زمزمه که طور همین

 .نباشید خسته سالم: دختر

 .کنید امضا رو اینجا بفرمایید �سالم: پستچی

. کرد حرکت اتاقش سمت به بعد و گرفت را نامه و کرد امضا دختر

 .کرد � نگاه را پاکت روی کنجکاوی با طور همین

 اسال� زادآ دانشگاه از( :بود نوشته نامه روی .نشت و شد اتاق وارد

 از بعد و کرد باز را نامه .بود دختر دانشگاه طرف از نامه .)چالوس واحد

 ...!زد � هق هق.  کرد گریه ناخودآگاه نامه خواندن

 :بود این شده نوشته نامه متن

 �سالم با

 شما که رسانیم �) ب.س( خانم عزیز دانشجوی شما اطالع به احترامًا

 تاریخ تا خواهشمندیم. اید شده دعوت لهماسو گرد� و تفریحی اردوی به

 .کنید دریافت را خود فرم دانشگاه دفتر به مراجعه با ۱۳۸۷/۰۵/۲۵

  چالوس واحد اسال� زادآ دانشگاه دانشجو� بسیج
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 !کرد � گریه همچنان دختر

 را پیش ماه سه �بود تاریخ همان بود شده نوشته نامه در که تاریخی

 االن نامه و� بود شده دعوت اردو این به پیش ماه سه دختر. داد � نشان

 همان اتوبوس آن. دوستانش تمام حال به کرد � گریه. بود رسیده دستش به

 .بودند مرده ها دختر همه و بود شده پرت پرتگاه به روز

 : گفت و گرفت باال را سرش کرد � گریه که همچنان دختر

 این. ز� � لبخند همه هب و داری دوست را هایت بنده همه تو !خدایا«

 را ارزشمند هدیه این وقت هیچ کردی عطا من به تو که است تازه شروع یک

  ».کنم ن� فراموش دادی من به که
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  انتظار سال نه

 ٢١ از پس مرغ تخم. نشینند ن� بار به یکسا� های دوره در اهداف ی همه

 سال ٢ به فیل و ماه ٩ به انسان جنین که درحا� شود � تبدیل جوجه به روز

 دست به سرعت به ها آن از بع� هستند� چنین هم ها هدف دارد� نیاز زمان

  .دارند احتیاج زمان ها سال به دیگر بع� و آیند �

 از ی� زمان آن در. کردم آغاز ١٩٧٤سال از را هایم هدف نوشتن من

 که من برای شاید. بود تلویزیو� ی برنامه یک اجرای هایم هدف از ی� زمان

 شد� � تلقی غیرمنطقی هدفی� چنین نوشتن بودم� ورشکسته یک زمان آن در

 هزینه دالر هزار ده کم ستد تلویزیو�� ساعته نیم ی برنامه یک تهیه زیرا

 ُحسن اما. بود پخش مخارج درنظرگرفتن بدون تازه این و داشت بر�

  .بنویسد تواند � بخواهد هرچه آدم که است همین به نوی� هدف

 کرد درخواست من از »او.�.اچ« تلویزیو� ی شبکه که بود بعد سال ُنه

 زد تلفن من به شبکه مسئول وق�. کنم اجرا را ام تلویزیو� ی برنامه اولین تا

 کجا از«: گفت و کرد ای خنده او و» .بودم شما تلفن منتظر«: گفتم او به

 چون دانستم� �«: دادم جواب »بزنم؟ زنگ است قرار من که دانستید �

  ».بودم نوشته را آن پیش سال ُنه

  کانفیلد جک 

  

 گردد � باز همیشه دمَ 

 این تصویر. بود شده نصب خا� تابلوی دیوار روی کاری دفتر در

 برابر سه آن اندازه که داد � نشان را بدترکیب قایقی و نبود زیبا تابلوی

 ساحل در قایق. داشت قرار ها ماسه روی آن پاروی دو .بود پارو� های قایق

 .شد � دیده آب از اندازی چشم دورتر ک� و مانده

 توان � نه که چرا� نیست نشسته لگِ  به  قایق از تر کننده امید نا چیز هیچ
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 آب از دور و است سنگین بسیار قایق. کشید را آن توان � نه و داد لهُ  را آن

 :خورد � چشم به زیر جمله تابلو پایین در. مانده ها ماسه روی

 »گردد � باز همیشه دمَ «

 جمله مع� دو� از او� .بودند نشسته منتظر دفتر این در دوست دو

 زنده چیز همه گردد باز دمَ  وق� یع� :داد جواب دوستش و پرسید را

 .رقصد � امواج روی بر و رود � پیش دریا های شانه بر قایق .شود �

 اند؟ زده دیوار به را تابلو این چرا تو نظر به :پرسید دوباره

 تابلو این که این دلیل دفتر این صاحب از است بهتر گفت اول دوست

 :گفت دو آن پاسخ در دفتر صاحب .مبپرسی کرده نصب را

 آن و دیدم فرو� عتیقه فروشگاه یک در بار اولین برای را تابلو این

 آن .خریدم را آن ک� قیمت به و .نبود خوب وجه هیچ به من اوضاع هنگام

 که زمان هر �کرد امیدوار مرا تابلو این زیر پیام و� �بودم ناامید خی� ها موقع

 به همیشه تا ام داشته نگه را آن .شود � زنده من در امید کنم � نگاه آن به

 :که کنم یادآوری خود

شود  ن� دور همیشه برای دمَ  اما �وزد � وفانط .زودگذرند مشکالت«

 ».ددگر  بلکه دیر یا زود بر �
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  ...که است نآ خاطر به ای زنده هنوز اگر

 بیدار خواب از دیر دارد مالقا� قرار اینکه با .است شهر در سرگردان

 جرثقیل با را اتوموبیلش پلیس که فهمد � کند � ترک را هتل وق� و شود �

 مبلغ به و کشد � طول اندازه از بیش ناهار .رسد � قرارش به دیر �برده

  .است زیادی پول �اندیشد � اش جریمه

 بین. بود کرده پیدا خیابان در دیروز که افتد � اسکنا� یاد به ناگهان

 بیند � غری� طهبرا مدهآ  سرش بر صبح روز نآ در که حواد� و اسکناس نآ

 نآ به واقعًا که ام برداشته ک� راه سر از را پول این شاید: گوید � خود با

 همان در و شود راحت اسکناس این شرّ  از باید ندک � احساس .داشته نیاز

  .است نشسته رو پیاده در که افتد � گدا� به چشمش لحظه

 یک من !نیستم صدقه دنبال من �کن صبر لحظه یک: گوید � گدا

  .بخوانم برایتان شعری پول زایاِ  در خواهم � و شاعرم

  .دارم عجله من باشد کوتاه پس خوب: گوید � سرگردان

 باید که نجاآ  به هنوز که است نآ خاطر به ای زنده هنوز اگر: گوید � اگد

  .ای نرسیده باشد

  

  قیدوشرط عشق واقعی یع� عشق �

وجوی حق  های هیمالیا به جست را ترک کردم و به کوه ١بار اشرام یک

وق� به نزد استاد . ام و بازگشتم زودی متوجه شدم کار اشتباهی کرده به. رفتم

ای با من برخورد کرد که گو� هرگز او را ترک نگفته بودم�  گونه آمدم به

  : جای هرگونه گله و شکای� گفت به

                                              
  .دل خانقاهحدودًا معا.  ١
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  ».بگذار ببینم برای صبحانه چه داریم«

  » شما از دست من عصبا� نیستید؟! و� استاد«گفتم 

چرا باشم؟ من از دیگران هیچ انتظاری ندارم� بنابراین «: پاسخ داد

عنوان  من از تو به. های من باشد تواند برخالف خواسته ها ن� اعمال آن

من خوشحالم وق� تو . کنم ای برای رسیدن به مقصودم استفاده ن� وسیله

  .حال با�واقعًا خوش

صورت رشوه مورد استفاده قرار بگیرد� دیگر عشق  اگر عشق من به

اگر مجبور باشم رفتارم را از ترس واکنش تو تغییر دهم� پس . نیست

تو هر وقت بخواهی . احسا� که نسبت به تو دارم� عشق واقعی نیست

  ».توا� ما را ترک ک� �

  »پاراما هانسا یوگاناندا«
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  مارک راسل کیست؟

 پانصد از بزر� شرکت مدیر فروش� و بازاریا� سمینار یک جریان در

  :پرسید اش فروشنده

  شدند؟ تسلیم هرگز »رایت برادران« آیا

  .نشدند� نه :زدند فریاد فروشندگان

  شد؟ تسلیم هرگز »ادیسون توماس«-

  .نشد� نه

  شد؟ تسلیم »آرمسترانگ النس«-

  .نشد� نه-

  شد؟ تسلیم هرگز »راسل مارک« :پرسید بار چهارمین برای فروش مدیر

 سپس شد� حاکم همایش سالن در سکوت طوال� نسبتًا مد�

 را او اسم االن تا ما کیست؟ دیگر راسل مارک :پرسید و شد بلند ای فروشنده

  !ایم نشنیده

  .شد تسلیم او چون� باشید نشنیده که دارید حق :گفت فروش مدیر

  

  ام دنیا آمده یدن به پادشاهی بهمن برای رس

پسر  .به زندان افتاده بود زیر کشیده شد و پادشاه لو� از سلطنت به

 .زیر کشیده بودند جوان او هم در اسارت کسا� بود که پادشاه را از تخت به

ها معتقد بودند اگر بتوانند اخالق فرزند جوان شاه را خراب کنند او متوجه  آن

  .ارث رسیده است شود که چه مسئولیت بزر� به  او به ن�
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به او غذاهای عا� دادند تا او را  پسر لو� را به نقطه دوردس� بردند�

او را با زنان بدکاره  .زدند های رکیک � پیرامون او حرف .بنده غذا کنند برده و

اومت اما او مق �بردن او تالش کردند مدت شش ماه برای بیراه .آشنا کردند

  .هایشان برسند ها به خواسته اجازه نداد آن کرد و

ربایندگان چون ناامید شدند� از او پرسیدند که چرا به آن همه 

  :او جواب داد !گذرا� تن نداده است؟ خوش

 ».ام دنیا آمده زیرا من برای رسیدن به پادشاهی به«
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  بود کرده ازدواج کلمب فکریست اگر

 را امریکا قاره هیچگاه بود ممکن بود� کرده ازدواج کلمب فکریست اگر 

 سفر چنین یک مورد در تمرکز و ریزی برنامه بجای چون� نکند کشف

 االتؤس مورد در همسرش به دادن جواب به را وقتش باید ای ماجراجویانه

  : گذراند � زیر

  ی؟ر � داری کجا

  ری؟ � داری � با 

   ری؟ � چی واسه 

   کشف؟ ری؟ � چطوری

   ری؟ � چی کشف برای

   ری؟ � تو فقط چرا

  ! کنم؟ چیکار من برگردی تو تا

  ! بیام؟ باهات منم تونم �

   دارین؟ هم زن کش� توی بگو راستشو

  ! ببینم لیستو بده

   گردی؟ � بر ِ�  حاال

  میاری؟ چی واسم

   ریخ�؟ من بدون رو نامهبر  این عمدًا تو

  ! نیست؟ اینطور
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   بده؟ منو جواب

   چیه؟ نقشه این از منظورت

   بری؟ در ک� با خوای � نکنه

   باشم؟ داشته خبر ازت چطور

   ک�؟ � غلطی چه اونجا دونم � چه

  ! دارین؟ هم زن کش� توی گف� راس�

   چیه؟ درباره کشف این فهمم ن� اص� من

   شه؟ ن� پیدا آدم تو از غیر مگه

  ! ک� � رفتار اینجوری همیشه تو

  ! جلو؟ ندازی � شیری� خود واسه خودتو

   فهمم؟ ن� هنوز من

  !مونده کردن کشف برای هم ا� دیگه چیز مگه

   ک�؟ ن� کشف منو ی شکسته قلب چرا

  ! بیام باهات خوام � من اص�

  چی؟ واسه! بیان افرتمس از اینا مامانم تا ک� صبر ماه یه باید فقط

  ! بیان باهامون هم اونا دارم دوست خوب

  ! نکردن کشف رو جا� حاال تا اینا مامانم آخه

  ! وظیفته داماد عنوان به تو! بگیر خون خفه

   دارین؟ هم زن کش� تو گف� راس�
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  :حقیقی عشق در

  .دهد � تشکیل را رابطه اساس آزادی نتیجه در و اعتماد � احترام

  :ترس مبنای بر عشق در اما

 از ترس از نا�( نظارت و کنترل و تطمیع و تهدید و حسادت ظن� سوء

  .است حاکم رابطه بر) معشوق دادن دست

 جن� کشش مبنای بر کهبل �عشق مبنای بر نه ها رابطه از بسیاری

 قرار برداری بهره مورد که ستا کاال� همسر پیوندها گونه این در �استوارند

 به همسر یا مخاطب است تهی عشق از آن خمیرمایه که ای رابطه رد. گیرد �

 لذا� بیفتد دیگران دست به اشیا است ممکن .یابد � تنزل اشیا نازل سطح

 به که است ترس همین. بربایند را آن دیگران نکند که شود � ایجاد ترس

 های لقف انواع آنگاه کرد� محافظت اشیا از باید آنگاه .شود � تبدیل حسادت

 هر و حرف هر و نگاه هر زن. شود � بافته زنجیرها انواع و ساخته ایم�

 کنند � دادگاهی همیشه هم ها شب. بالعکس و کند � کنترل را شوهر حرکت

 گونه آن! نشس� اینگونه تو! زدی حرف آن با تو! کردی نگاه این به تو که

  !...و برخاس�

 عشق جای هب ترس وق�. شود � شروع جا همین از نیز �زناشو بحران

 و زن که است گونه این .شود � تبدیل زندان یک به زند� �نشیند �

 خود زندانبان عاشق هیچکس و. شوند � تبدیل یکدیگر زندانبان به شوهرها

  .نیست خود زندان دیوارهای عاشق هیچکس. نیست

 قفس در عشق پرنده. خواند � د� سودهآ  در که است ای پرنده عشق

 ندارد لزو� .است زنده آسمان �آ در آزادانه پرواز به عشق پرنده .میرد �

 زنجیر در ی پرنده .باشد تو آن از همیشه تا ک� زنجیر را عشق پرنده پاهای

 �اعتمادی � و ترس عوض در. است بدبخت موجودی نیست پرنده اص�

 هم به نکنید قیچی ترس از را یکدیگر بال.کنید هدیه هم به را اعتماد و عشق
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 آزاد است خیرهذ وجودتان در که عظی� انرژی سان بدین� بدهید پرواز انگیزه

  .کند � معجزه و شود �

 انسان� با� مواظبش مدام و شوی مالک را آن که نیست ئشی همسر

 از را زادیآ زیرا �میراند � او نهاد در را عشق که توست های مراقبت .است

 تضمین بهترین عشق همین با� داشته دوست را ک� گرا . ستاند � او

 با� داشته دوست را ک� اگر .است خویش حا� بهترین عشق .است

  .است نبوده کار در عشق� است رفته که برود اگر .ای کرده پایبندش

  

  ١٣اتوبوس خط  رابرت و

 به کارش محل نزدیک ایستگاه از را ١٣ خط اتوبوس عصر روز هر رابرت

 شد� اتوبوس سوار روزانه کار از خسته که روز یک. شد � سوار خانه دمقص

 او و بود خلوت همیشه كه جايي. برود اتوبوس دوم طبقه به گرفت تصمیم

  .کند استراحت و بكشد دراز آنجا توانست �

 آنجا نرو باال به: گفت او به بود نشسته اتوبوس در کنار که پیرمردی

. کرد پیدا خود برای اول طبقه در جايي و کرد ولقب رابرت �نیست امن اص�

  .است داشته ای کننده قانع و منطقی دلیل حتمًا پیرمرد داشت باور

 همانجا پیرمرد دید تعجب با و شد اتوبوس سوار دوباره بعد روز عصر

  .داشت حذر بر باال به رفتن از را او دوباره و �است نشسته در کنار

. نرفت باال به جانش خوف از او و افتاد فاقات همین دقیقًا نیز سوم شب

 فوقا� طبقه بودن خوفناک از پيرمرد و شد سوار ای پسربچه بعد ایستگاه در

 پیرمرد است؟ خطرناک باال چرا: پرسید تعجب با بچه پسر. کرد آگاه را او

  !ندارد راننده دوم طبقه بی� ن� مگر: گفت محكم و جدی

  .شد استراحت مشغول و رفت باال بود گرفته اش خنده حالیکه در پسر

 را اتوبوس مسافران ترساندن قصد عامدًا پیرمرد داستان دراین چند هر
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 استفاده برای خودخواه و خودکامه افراد که است این حقیقت اما �نداشت

  .کنند � استفاده عامدانه صورت هب" ترساندن" حربه از دیگران از ابزاری

 دیگران ترساندن با که است �ترسو سانان خودكامه و خودشیفته فرد

 دشمن کردم اشاره قب� که طور همان او. برسد خود مطامع به خواهد �

 سیاست. ستا ها انسان نفس اعتمادبه و فکری استقالل آگاهی� خورده قسم

 و کس � تنها� را دیگران خواهد � او. است کن حکومت و بینداز تفرقه او

 به ماهی دهد � ترجیح گیری ماهی بجای او. وردبیا بار خویش به وابسته

 او بدون اینکه از ترساند � را اشخاص خودخواه انسان. بدهد دیگران

  .کنند زند� توانند ن�

 در یا باشد خانواده در است ممکن فرد این حال( خودمدار دیکتاتور

 و ضعف موقعیت در صور� به افراد خواهد �) جامعه در کالن سطح

 وی که هست آنگاه. باشند قّيم و و� یک دنبال هب که گیرند قرار اوریناخودب

  .کند � معرفی خلق هدايت و حمایت برای برگزيده و ناجی بزرگترین را خود
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  باغبان عشق

وگیاها� که در خانه نگه  ی مادرم را ببینید� از اینکه گل چنانچه خانه

. رسند� تعجب خواهید کرد نظر � دارند تا چه حد سالم و سرزنده به �

زنم� محال است که از زیبا� و سالمت گیاهان  هربار که به او سر �

ی من نیز  گیاهان خانهگویم کاش�  هربار به خود �. اش حیرت نکنم خانه

رسد و  مادرم هر روز به گیاهان خود �. ی مادرم بودند مانند گیاهان خانه به

ای  ها اند� زرد و یا قهوه ی ی� از برگ شود گوشه همان لحظه که متوجه �

بدین مع� که با . ای نزند ی گیاهان صدمه َکند تا به بقیه را � اند� آن شده

شود و اقدا� صورت  ی مشکل� وارد عمل � ی اولین نشانه مشاهده

این . رسد نظر � همین دلیل است که گیاهان او همیشه سالم به به. دهد �

ای دیگر  گونه در حال است که طرز برخورد من با گیاهان آپارتمان خودم به

شوم به  ی برگ زردی � ها رد شده و متوجه همین که از کنار آن. باشد �

ها رسید�  هر زما� وقت کردم باید حسا� به این گلدان«: گویم خودم �

سپس » .شود زود خشک � قدر زودبه باید بفهمم چرا این گلدانم این. کنم

خودم   شوم و به ی مشکل � گذرد� دوباره متوجه هفته یا دوهفته �  یک

باید حتمًا یک فرص� پیدا کنم و به این گلدان بدبخت رسید� «: گویم �

  » .کنم

گذرد و یک روز مشاهده  انداختن � گوش طور با پشت ها همین ماه

آن موقع دیگر . اند و گلدان مرده است های گلدان خشکیده ی برگ کنم همه �

  .دادن هر کاری خی� دیر شده است برای صورت

  

  ماه عسل برای همیشه

ر هایم رفتا همان طریق که من با گلدان چنانچه با روابط خود درست به

کنم رفتار کنید� یک روز از خواب بیدار شده و خواهید دید که روابط شما  �

  .اند اند و یا مرده دچار مشکالت جدی شده
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کار انداختم و تصمیم گرفتم یک باغبان  یک روز باألخره فکرم را به

هایم بزند� چرا که من  بار سری به گلدان استخدام کنم تا هرچندوقت یک

باشم و  معمو� سرم بسیار شلوغ است و مشغول تدریس و مسافرت �

باغبان  عنوان اما عام� به. ها و گیاهانم رسید� کنم توانم به گل تنها� ن� به

روابط� وجود ندارد که بیاید و سری به شما بزند و ببیند اوضاع عشق و روابط 

آیا دلتان زنگار نگرفته و یا قلب و روحتان همچنان بر . باشد شما چگونه �

ی خودتان  باشد؟ پس این کار همیشه به عهده روی یکدیگر باز و گشاده �

  .باشد �

  

  حقیقت ازدواج

  ی نامزدی مدرک و یا یک حلقهازدواج یک سند و 

  .عسل نیست های عقدوعرو� و مراسم ماه و یا آلبو� پر از عکس

  ازدواج این نیست که به دیگران بگویید

  .کنید سال است که با هم زند� � بیست

  داشتن همسرتان ورزیدن و گرا� ازدواج� عشق

  .هم در یکایک روزهای زند� است آن

  وبرق ترتیب دهید ن پرزرقازدواج این نیست که یک جش

  .وشوهر هستید و به همه بگویید که زن

  لحاظ ازدواج آن است که با همسرتان به

  .فیزی�� فکری� عقال�� عاطفی و نیز معنوی تفاهم داشته باشید

  افتد ها اتفاق � نظر من� ازدواج در قلب به
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  .و نه در محضر و کلیسا و یا کنیسه

  .وز تمدید شودازدواج واقعی آن است که هر ر 

  ازدواج واقعی انتخا� است آگاهانه�

  دارید پا � را به انتخا� که هر روز آن

  تان و یا سالگرد ازدواجتان فقط روز عرو�  نه

  و این انتخاب شما� در رفتاری که با همسرتان دارید�

  .خود را منعکس خواهد ساخت
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  قهرمان زند� خود باش

   �تا خود را دوست نداشته با�

  .توا� دیگران را دوست بداری ن�

  �ای تا خودت را نشناخته

    .قادر به شناخت دیگران نخواهی بود

  .شود آغاز �» خودت«همه چیز از 

  � نرسیده با��تا به جا

  � برسا��توا� ک� را به جا ن� 

  �ر نک�را باو» خود« تا زما� که

  .توا� ک� را باور داشته با� ن�

  �توا� به دیگران اعتماد ک� اینکه ن�

  .اعتماد نداری» خود« به این دلیل است که به

  �به یک ظرف خا� نگاه کن

  !چیزی برای ارایه کردن ندارد

  .سرشار از تمناست

  فقط یک ظرف لبریز است

  !را به نمایش بگذارد» دهش« تواند که �

  �ومحبت نثار ک� توا� به اطرافیانت عشق اگر ن�

  .تهی است» خود«به این دلیل است که ظرف درونت از عشق به 

  های ک� را در دستانت بگیری� قبل از اینکه دست
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  � در چشمانش خیره شوی

  ».دوستت دارم« :تپد به او بگو� که قلبت برایش � درحا� و

  :معرض این پرسش قرار بده را در خود

  ».بینم زیبا و دوست داشت� � ی معشوقم� آیا خودم را به اندازه«

  آیا عشق من نا� از کمال است

  ...»؟خأل یا کمبود و
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  فیل وپشه

دقایقی آنجا بود و  .ای بر بدن یک فیل نشست ی خودشیفته روزی پشه

 با تو کاری ندارم� من فع�« :چون خواست بلند شود در گوش فیل زمزمه کرد

  ».االن اجازه داری مرخص شوی تا من نیز به اموراتم برسم

ا� اهانتش عصب مقدار و  پشه �ا�خولیالتوانست از افکار ما فیل �

 قدر کوچک و شما آن �عالیجناب« :ا خونسردی پاسخ دادباما فیل  �شود

مقدارید که من نه متوجه نشستنت بر پشتم و نه متوجه بلند شدنت  �

  ».شدم

انتقادات  قدر بزرگدل شو که اهانت دیگران اثری بر تو نگذارد و آن

 .جلوه نکند �ناصواب دیگران چونان وزوزی بیش
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  بخاطر خراب شدن اشیاء فرزندت را خراب نکن

  )مهارت فرزند پروری(

کرد  ی منزلشان کار � ی خود در باغچه ساله همراه پسر هفت  پدری به

ای که اوبه  دقیقا� همان لحظه .داد ز� را به او یاد � و طرز کار با ماشین چمن

ی انتها�  ز حاشیهز� را ا داد که چگونه دستگاه چمن پسر خود توضیح �

همین که . ها چرخانده و به سمت دیگر برگرداند� همسرش صدایش کرد چمن

ز� را  ی او� ماشین چمن ساله برگشت تا جواب همسرش را بدهد� پسر هفت

ها هل داد و یک شیار وسیع �  های کنار چمن ی گل به طرف باغچه مستقیمًا

  .ی گل ایجاد کرد درون باغچه

ی ناگوار� کنترل خود را از دست داد� زیرا برای  منظرهن آپدر با دیدن 

ی زیبا� روزهای مدیدی زحمت کشیده بود و  ها و آراستن آن باغچه پرورش گل

خود جلب کرده و بیشتر  ها را به ی همسایه توجه همه �ی گل زیبا� باغچه

  .خوردند ها نسبت به آن غبطه � آن

و شروع به سرزنش مرد از شدت خشم صدای خود را بلند کرده 

: ی او گذاشت و گفت پسرش کرد� اما همسرش نزد او رفته� دست روی شانه

ی ما پرورش فرزندان خود هست نه  عزیزم� لطفا فراموش نکن که وظیفه«

  .»ها پرورش گل

شود  نفس کودکان وارد � ای که به شخصیت و احساس اعتمادبه لطمه

  .اید کودکان مسبب آن باشندهای مادی است که ش تر از خسارت بسیار مهم

داری که بر اثر  شکند� چراغ پایه ای که با توپ فوتبال � ی پنجره شیشه

آشپزخانه افتاده و  شود� بشقا� که در کف واژگون � دق� کود� �

شود� همه�  ها� که زیر قدمهای کود� پژمرده � شود� گل شکسته �

دهد� اما ما نباید با  روی �دق� کودکان  اتفاقا� است که بر اثر �

ها�  کردن شوروهیجان زند� در آن رنگ شکستن روح کودکانه و � درهم

  .ناپذیری ایجاد کنیم ویرا� و شکست� جبران
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  دست شکسته است یکعشق مانند 

اگر «: سؤال کرد لرزید� � یینشلب پا که ام درحا� ساله پنج دختر

اش نگه  دوچرخه یانو زدم� او را بر روز » کار کنم؟ دوباره دستم شکست� چه

که او تا چه  دانستم � خو� به. در چشمانش نگاه کردم یمداشتم و مستق

 دردوستانش  که و هنگا� یردبگ یاد یسوار اندازه دوست دارد دوچرخه

که از  کرد تا چه حد احساس � کردند� � یسوار ما دوچرخه ی هاطراف خان

 ی�سوار به دوچرخه یدششد ی هبا وجود عالق او. ها عقب افتاده است آن

 یسوار افتاد و دستش شکست� از دوچرخه ینبا دوچرخه به زم ینکهازا پس

  .وحشت داشت

» .را هم بشک� یگرتتو دست د کنم فکر ن� یزم�عز«: او گفتم به

 کردم � یسع که و درحا� ییدحالت تأ به» اما احتمالش هست� نه؟«: گفت

 یمواقع یندر چن» .است طور ینهم �بله«: بدهم� گفتم به او جواب درس�

داشته باشم که بتواند مرا در  ی�شر یهمفکر یبرا کردم آروز � یشههم

از  دهد� اما پس  یاریحل مشکالت دختر کوچکم  یمناسب برا یها افتن واژهی

از  و مشکالت نا� آور� حاضر بودم سخ� رنج �ِ و جدا یزآم آن ازدواج فاجعه

که مجرد  یمبگو یگرانبه د �تزلز� هیچ جان بخرم و � ِر مجردبودن را به ماد

  .هستم

 خواهد من دلم ن�«: گفت شد� � یادهاز دوچرخه پ که درحا� او

از دخترم . یمنشست و در کنار درخ� یمبعد به راه افتاد» .کنم یسوار دوچرخه

  »؟ک� یسوار با دوستانت دوچرخه خواهد پس دلت ن�«: سؤال کردم

  »خواهد چرا� دلم �«: گفت او

در مدرسه  یگررا سال د یسوار دوچرخه یتو دوست دار کنم فکر � -

  .شروع ک�

  .»درست است«: پاسخ داد لرزید� � یبًاتقر یشصدا که درحا� دخترم
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ممکن . آید دست �  خطر به با ک� یزهاچ یشترب دا�� � یزم�عز -

است که از  یعیدستت بشکند و بعد از آن� طبهم  رانند� ی هاست در حادث

دستت  یمناستیکژ یا یباز طناب یاناگر در جر. شدن بتر� ینسوار ماش

  ی؟نرو یمناستیکژ یگرد یبشکند� حاضر

پا خواست و   مصمم به ای یهو با روح» .یستمحاضر ن �نه«: پاسخ داد او

داشتم  من قسمت عقب دوچرخه را نگه. که دوباره امتحان کند یرفتپذ

تمام آن » .یمحرکت کن«: رد و گفتدست آوُ  ت الزم را بهأاو جر که تاهنگا�

کوچکم  دختربعدازظهر را در پارک گذراندم و تمام هّم خود را به کار بردم تا 

داشتن  یبدون همسر� برا یعنوان مادر و به خود� به یدآ قئبر ترسش فا

  .گفتم یکتبر یاق�ل ینچن

و دوچرخه را  رفتیم راه � رو یادهدر پ که � درحا�راه برگشت به خانه در

که من شب قبل با مادرم  �وگو گفت ی هدخترم دربار  کردیم� حمل � یزن

چرا شما و «: ما را بشنود یها او توانسته بود حرف. داشتم� سؤال کرد

  »کردید؟ باهم بحث � یشبمادربزرگ د

را  یگراند کنند � یبود که همواره سع یاز افراد متعدد ی�من  مادر

مالقات با فالن  یاو برا های یبارها به پافشار. متقاعد کنند شان یدهعق ی هدربار 

داده بودم�  یمن در نظر گرفته بود� جواب منف یکه برا یطیواجدشرا یآقا

به . خواهم من � کهاست  یهمان مرد یقًادق یوبار معتقد بود که است یناما ا

  ».نبود ه�م یزچ«: دخترم پاسخ دادم

ازدواج  ی�با  خواهد دلش � گفت مادربزرگ �«: داد یحتوض دخترم

  ».ک�

را با دخترم  یموضوع ینمادرم چن ینکهبودم از ا ینخشمگ شدت به

است که مرد  ینا خواهد� مادربزرگ � که یزیچ«: گفتم. مطرح کرده است

  ».شود و بازهم قلبم را بشکند یداپ یگرید

  !اما مامان -
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  .کوچ� ی�موضوع خ ینا یدنفهم یهنوز برا تو -

آهسته  �سپس به باال نگاه کرد و با صدا. ساکت شد ای یقهچند دق او

عشق مثل  کنم پس من فکر �«: به من گفت که مرا به فکر وا داشت یزیچ

  ».یستدسِت شکسته ن یک

. یمکرد یراه را در سکوت ط ی هیپاسخ داشته باشم� بق �توانا اینکه �

کردن آن  مطرح یبه مادرم زنگ زدم تا برا یدیم�به خانه رس ینکهازا پس

اش عمل  ازآن بود که به گفته پس. دخترم� به او اعتراض کنم یشموضوع پ

  .که دخترک باشهامتم در آن روز انجام داده بود یبه کار: کردم

 یمرد یواست. را مالقات کنم یوکه است یرفتمو پذ یدماز انکار کش دست

ازدواج  یکدیگرسال بعد� با  یککمتر از . من ساخته شده بود یبرا بود که

  .که حق با مادر و دخترم بوده است یافتمو من در یمکرد

  یجکرا کریس�
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  نصرالدین مال نظر از ازدواج مراحل

  )و فرزندپروری درما� خانواده(

 خطاب مورد را پسرش مال �زفاف شب .بود ازدواج فشُر  در مال پسر

  :داد قرار

  دارد؟ مرحله سه ازدواج که میدا� آیا

  کدامند؟ مراحل آن پدر� نمدانم :گفت پسر

 راه دادوقال تو آن در که ستا ای مرحله اول مرحله: داد پاسخ مال

 همسرت �دوم مرحله در .دهد � گوش و است ساکت همسرت و اندازی �

 کنید � دادوفریاد بلندبلند هردو �سوم مرحله در .ساک� تو �کند � سروصدا

  .دهند � گوش ها همسایه و

 به ومرد زن دلدا� و محبت عمدتًا که اید کرده دقت هیچ حال هتاب :نکته

 راح� به جمع در ها آن مرافعه و دعوا اما �گیرد � صورت خفا در رهمدیگ

  !کند؟ � پیدا نمود

 به که دارند بااِ  شان فرزندان جلوی ح� که ام دیده را مردا� من

 راح� به افراد همین اما �کنند بغل را او یا �دارم دوستت بگویند همسرشان

 آرامش و امنیت و اندازند � راه شنگه مالَ  شان معصوم فرزندان چشم جلوی

  !کنند � سلب ها آن از را روا�

 جلوی که است زشت گویند � همسرشان به که ام دیده را زنا� من

 و کلمات ترین زشت که نیستند این شرمسار اما �ببو� مرا ها بچه

 به نسبت شان فرزندان حضور در را ها العمل عکس ترین پرخاشجویانه

  !گذارند � نمایش به شان شوهران

 دست در دست را ها آن ح� هایشان همسایه کشند � خجابت بع�
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 را ها آن مشاجرات صدای بارها ها دروهمسایه همین و� �ببینند همدیگر

  .!اند شنیده وقت و� وقت

 ساده عبارت گفتن از ها آن جلوی ها آن  والدین که فرزندا� شما نظر به

 �»خوردی گه« �»کردی غلط« همه ب راحت و� کنند � دریغ »عزیزم«

 تجربه را بلوغی و رشد چگونه گویند �» آشغالت فامیل اون با« �»عو�«

  !کرد؟ خواهند

 مدام خود از .باشیم خانواده در خود رفتاری و کال� الگوهای متوجه

  .گذاریم � میراث به فرزندانمان برای را همسرداری از الگو� چه بپرسیم

  

  مدیر در پارک

 بین را سرش و بود نشسته پارک در نیمکتی روی شرکتی دیرم

 از را شرکتش میتواند آیا که میکرد فکر این به و بود گرفته دستانش

 برای راهی و بود شده زیاد خیلی شرکت بدهی. نه یا دهد نجات ورشکستگی

 .بودند خود طلب پیگیر دائماً طلبکارها. نداشت وضعیت این از آمدن بیرون

 هایدقراردا اساس بر پرداخت تقاضای هم اولیه مواد نفروشندگا

: گفت و نشست نیمکت روی او کنار پیرمردی ناگهان .داشتند را شده بسته

 » .ناراحتی خیلی میاد نظر به« 

 » .کنم کمکت میتونم من« : گفت پیرمرد �مدیر حرفهای شنیدن از بعد

: گفت و دستش به داد و نوشت او برای چک یک و پرسید را مدیر نام

 میتونی موقع اون و اینجا بیا موقع همین بعد سال یک. بگیر رو پول این« 

 .شد آنجا دور از هم بعد»  .برگردونی رو دادم قرض بهت که پولی

 دستش در دالری ٥٠٠٠٠٠ چک یک �ورشکستگی حال در شرکت مدیر

 روی مردان ثروتمندترین از یکی �داشت راکفلر. دی جان یامضا که دید

 .مینز
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 در رو شرکت مالی مشکالت تمام میتونم حاال« : کرد فکر خود با

 » .کنم برطرف ثانیه چند عرض

. دارد نگه امنی جای در را آن و نکند نقد را چک فعالً گرفت تصمیم اما

 نجات برای تازهای توان و اشتیاق �دارد را چک این میدانست که همین

 فرصت عقبافتاده رداختهایپ برای طلبکاران از توانست. کرد پیدا شرکت

. کرد دریافت بزرگ فروش سفارش چند و بست جدید قرارداد چند. بگیرد

 به شرکت و کند تسویه را بدهیها تمام توانست ماه چند عرض در

 .رسید دوباره سودآوری

 چک با �بود آمده پیش برایش پارک در که اتفاقی از بعد سال یک دقیقاً

 از قبل اما آمد راکفلر.  نشست نیمکت همان روی و رفت پارک به نشده نقد

 تعریف او برای را موفقیتش داستان و بازگرداند او به را چک بخواهد اینکه

 مدیر به بعد! »گرفتمش« : زد فریاد و گرفت را راکفلر و آمد پرستاری �کند

 از همیشه پیرمرد این. باشد نکرده اذیت را شما امیدوارم« : گفت و کرد نگاه

 » .است راکفلر که میگوید مردم به و میکند فرار هآسایشگا

 بلکه �داد تغییر را او شرایط که نبود پول این فهمید تازه مدیر

 به را شرکت نجات برای الزم قدرت بودکه او در وجودآمده به نفس اعتمادبه

 .بود داده او

 

  





 
 
 

 
 

www.masoodlaali.com | instagram/massod.laali | telegram/me/masoodlaali1 

 

 کند ک�� دنیا تغییر � وق� تو تغییر � 146

  جمعی) آگاهی(اصل شعور 

هر فردی� حیوا�� نبا�� سن�� درخ�� هر نوع شیئ فیزی� نظیر یک 

  .کند فرستنده رادیو�� از خود انرژی ساطع �

از مرکز ثقل  –انتشار انرژی  –تو در لحظه کنو� در حال فرستادن 

هس� که تو  –این انرژی . با� وجود خود به همه اطراف و جوانب خود �

کند� از میان  انرژی تو را ترک �. کند صورت روح در بیرون حرکت � به –

انرژی هرگز تحت هیچ . رود ها� از پس ماه و تا ابدیت جلو � دیوارها� کوه

  .شود عنوا� متوقف ن�

. بخشد ای به این انرژی رنگ و شکل � هر فکری که تا کنون داشته

شخص به اندازه کافی حساس باشد� فکر ک�� اگر آن  وق� به ک� فکر �(

ای به این انرژی  ای که تا کنون بر زبان رانده هر کلمه.) کند تو را حس �

  .گذارد ای� روی آن تأثیر � هر کاری که تا کنون انجام داده. بخشد شکل �

شود� با  ارتعاش� مقدار سرعت طول موج و بسامد آنچه از تو نا� �

  .کند ت� احساسات� کلمات و اعمال تو مرتبًا تغییر �توجه به افکار� خلقیا

؟ این »نَفس فال� شفابخش است«ای که  المثل را شنیده آیا این ضرب

طبیعی است که هر انسان دیگری  .مسئله واقعیت دارد و کام� درست است

مملو  –هوای بین شما  –هم قادر است همین کار را نجام دهد� و بنابراین اثر 

  بافته و درهم است و ماتریک� از ارتعاشات شخِ� درهم از انرژی

  .ای است آورد که پرده منقوش بسیار پیچیده وجود � شده به پیچیده

ای است که تو در چارچوب آن  پیوسته هم این بافت� میدان انرژی به

ک� و آنچنان قوی است که روی هر چیزی از جمله خود تو تأثیر  زند� �

  .گذارد �
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که خودت  ک�� درحا� ی جدید را منتشر � شده و ارتعاشات خلقپس ت

  ها به ها قرار داری� این های ورودی هس� که در معرض آن تحت تأثیر انرژی

این مسئله باز به . دهند را تغییر � نوبه خود� به ماتریکس اضافه شده و آن

ها�  با انرژیگذارد و  نوبه خود روی میدان انرژی هر انسان دیگری تأثیر �

کند که روی ماتریک� که روی تو تأثیر  فرستند برخورد � ها � که آن

  .همین ترتیب ادامه خواهد داشت گذارد مؤثر خواهد بود� و به �

ای که دو دانشمند روی مسئله مشابهی همزمان کار  آیا تا کنون شنیده

ری روی مسئله و هر یک بدون اطالع دیگ –ی مختلف دنیا  در دو گوشه –کنند 

  طور همزمان و مستقل از هم به راه حل یکسا� برسد؟ کار کند و هر کدام به

. ها حوادث معمو� هستند و تجلیات آشکارتری از ماتریکس این

تواند اشیای فیزی� و حواد�  ماتریکس �. ماتریکس یک ارتعاش قوی است

شنا� جدید به این  در روان .طور مستقیم اثر بگذارد ها به را خلق و روی آن

 .گویند �» هوشیاری جمعی«ماتریکس انرژی 

  

  خلق یع� انتخاب

ای که با استفاده از یک دیسک فشرده بازی  ها را دیده حال بچه آیا تابه

  کنند؟ ویدیو� �

داند به هر حرک�  ای� کامپیوتر از کجا � آیا تا کنون از خود سؤال کرده

  دهد؟ دهند پاسخ � ها انجام � که بچه

داند چگونه به هر حرکت  چیز روی دیسک ضبط شده� کامپیوتر � همه

بچه پاسخ دهد� چون هر حرکت ممک�� همراه با پاسخ مناسب با آن� از قبل 

  .روی دیسک ضبط شده است
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پس . این مسئله چیز عجی� نیست� بلکه صرفًا حاصل تکنولوژی است

آید� در مورد تکنولوژی  به نظرت مهم �اگر تکنولوژی یک بازی ویدیو� 

ی کیها� را یک دیسک فشرده  عالم خلقت چه داری بگو�؟ حال چرخه

بی� شده� عالم خلق فقط منتر است ببیند  فرض کن� همه حرکات از قبل پیش

رسد� چه برنده با�  پایان �  دهی و هنگا� که بازی به چه حرک� انجام �

آیا باز هم شوقی به «: پرسد داده با�� عالم خلقت �یا بازنده� یا انصراف 

  »بازی مجدد داری؟

ک��  ها از قبل آماده است و اینکه چه پاسخی را دریافت � همه پاسخ

  .بست� به انتخاب تو دارد

نوع امکانا�  همه. زند� از جهات زیادی شبیه دیسک فشرده است

یک را  انتخاب ک� کدامبی� شده� فقط باید  وجود دارد و از قبل پیش

  .خواهی تجربه ک� �

افتد و آنچه  آنچه تا کنون اتفاق افتاده� آنچه در حال حاضر دارد اتفاق �

های  گونه که کلیه حرکت افتد� ریشه در حال دارد� همان در آینده اتفاق �

  .بازی کامپیوتر در حال حاضر روی آن دیسک وجود دارد

  .پیش اتفاق افتاده استآنچه باید اتفاق بیفتد� از 
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  حمامى يك شگفت سرگذشت

  سرآمد چون كه ديدى عشرت زمان: گفتم

  سرآيد هم غصه كين حافظ خموش گفتا

 حمام فالن به فردا: گويدمى او به ك� كه ديد خواب عالم در بزرگى 

 و ديد را خواب اين شب دو. كن نظاره نزديك از را حمامى ىروزانه كار و برو

 و كرد مراجعه حمام آن به ديد� خواب كه سوم شب فرداى ولى نكرد� توجه

 آب كردن گرم براى دور ىفاصله از گرم� هواى در و زياد زحمت با حمامى ديد

 سوى به. است كرده حرام خود بر را استراحت و آوردمى هيزم حمام�

 از را هاهيزم گرم هواى در دارى� سختى بسيار كار« :گفت و رفت حمامى

  »...و آورىمى دورى مسافت

  ».بگذرد نيز اين«: گفت حمامى

 حمام همان به دوباره و ديد را خواب همان ديگر بار. گذشت يكسال

 هامشترى از حمام داخل در و شده عوض شغلش مرد آن ديد. كرد مراجعه

 بسيار كار آمدم� كه پيش سال يك«: گفت و شد حمام وارد مرد. گيردمى پول

  » .دارى ترىراحت كار اكنون ولى داشتى� سختى

  ».بگذرد نيز اين«: گفت حمامى

 حمام محل به زودتر بار اين. ديد را خواب همان هم باز بعد سال دو

. نيست حمامى ديگر او: گفتند شد� جويا وقتى. نديد را حمامى مرد ولى رفت�

 رفت بازار به. است بزرگ معتمدين از يكى و دارد) پاساژى( اىتيمچه بازار در

 اكنون ولى بودى� حمامى پيش چندى تا. شكر را خدا«: گفت .ديد را مرد آن و

  ».اىشده اىتيمچه صاحب و بازار معتمد بينممى
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  ».بگذرد نيز اين«: گفت حمامى

 چرا دارى� خوبى موقعيت و كار من� دوست«: گفت و كرد تعجب مرد

  »بگذرد؟

 مردم. نبود جاآن او ولى رفت� بازارى ديدن به مرد گذشت� كه چندى

 ولى خواست�مى خود دارىخزانه براى را اعتمادى مورد فرد پادشاه: تندگف

 پادشاه وزير نزديكترين كم مدتى در او و نكرد پيدا را ك� مرد اين از بهتر

 را او مرگش از پس كه كرد وصيت دانست�مى امين را او پادشاه چون و شد

 او اكنون و كرد فوت پادشاه وصيت� از بعد كمى. دهند قرار جانشينش

 و قبلى حمامى كارهاى نزديك از و رفت پادشاهى كاخ به مرد. است پادشاه

 را خدا«: گفت و كرد معرفى را خود رفت� جلو. كرد مشاهده را فعلى پادشاه

  ».بينممى پادشاهى بلند مقام در را تو كه شكر

  ».بگذرد نيز اين«: گفت قبلى حمامى و فعلى پادشاه

 كه خواهىمى چه باالتر پادشاهى مقام از« :گفت و شد زدهشگفت مرد

  »بگذرد؟ بايد

 پادشاه: گفتند كرد� مراجعه پادشاهى دربار به مرد كه بعدى سفر ولى

. باشد كرده ادبى عرض تا رفت گورستان به و شد ناراحت. است مرده

 بود� نموده آماده حياتش زمان در مرد كه قبرى سنگ روى بر كرد مشاهده

  .بگذرد نيز اين: است نوشته و كرده حك

 به نه تأثيرگذار� خردمند لذا�. است بيرون دنياى تقدير تغيير�  :نكته

 كشاكش در كه ستا آن مهم. شو دلگير فرودش از نه و ببند دل آن فراز

  .بمانى باقى برقرار و ثابت خويش وجودى مركزيت در روزگار
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  گل زيباى تمثيل 

 از قبل و داد آب آن به مرتب و مدام و كاشت زىرُ  ىبوته محققى مرد 

 شكوفه گل� ىجوانه زودى هب كه ديد او. پرداخت آن برر� به كردن� شكوفه

 گياهى از: انديشيد خود با. شد گل ىساقه روى خارهايى متوجه اما دهد�مى

  رويد؟مى زيبايى اين به گلى چطور تيز� خارهاى با آزاردهنده

 قبل درست و كرد غفلت گل به ادند آب از و شد ناراحت فكرها اين از

  .مرد و شد پژمرده بدهد� گلى گياه اينكه از

. دارد وجود زىرُ  گل روحى� هر درون. است هاخيلى با هايى�گل چنين

 خارهاى بين در ما درون در كشيدن نفس با) هاخوبى( الهى هاىارزش

 تنها و كنيممى نگاه خودمان به هاانسان ما از خيلى. كنندمى رشد اشتباهات

  .هستيم اشتباهاتمان دنبال به

 ما. شويممى نااميد آيد�برنمى ما از خوبى كار هيچ كه تفكر اين با

 هرگز ما. ميرندمى ها آن سرانجام و گيريممى ناديده را درونمان هاى خوبى

  .كنيمنمى كشف را مانبالقوه نيروهاى

 ها آن به را آن ايدب ديگرى شخص. يابندنمى درونشان رزى گل ها�برخى

 باشد� دارا تواندمى شخص يك كه هايىنعمت بزرگترين از يكى. دهد نشان

 رز گل و بگيرد ناديده را ديگران) اشتباهات( خارها بتواند كه است اين

  .كند پيدا را ها آن درون) خوبى(

 او اشتباهات كند� نگاه را شخصى كه است عشق ويژگيهاى از يكى اين�

 درك تا كنيد كمك ديگران به .دهد راه اشزندگى به را شخص نآ و بداند را

 ها آن به را درونشان گل ما اگر. آيند فائق اشتباهاتشان بر توانندمى كه كنند

 ها آن كه است آن از پس تنها. شكنند مى را خارهايشان ها آن دهيم� نشان

  .دهند گل بارها و بارها توانند مى

 صورتى به كند� متأثر را تو»  سايه« به وجهت كه مده اجازه هرگز :نكته 

  .گردى غافل زندگى آفتاب از كه
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 بزند را آخر حرف شکست نگذارید

 شده انجام ها میمون روی که ها� آزمایش ی هدربار  خواندم کتا�

 زرد و سبز و قرمز رنگ به ها� مکعب میمون� یک قفس در محققان�. است

 با میمون و بود متصل الکتریسیته جریان به قرمز مکعب. بودند داده قرار

 کردن باز با اما شد� � الکتری� کشو  دچار قرمز های مکعب به زدن دست

 اتفاقی چه که بزنید حدس توانید � مسلمًا. کرد � پیدا غذا دیگر های مکعب

 قرمز های مکعب به زدن دست از باید که گرفت یاد زود خی� میمون �افتاد

 .کند خودداری

 جریان هم زرد رنگ به قرمز� رنگ بر عالوه بعدی� آزمایش در

 دست زرد رنگ به راحت خیال با قب� که میمون و شد متصل الکتریسیته

 و بود شده سردرگم میمون. شد الکتری� شوک دچار دوباره زد� �

 زود خی� میمون. است مزمن افسرد� دچار انگار که کرد � رفتار ای گونه به

 جریان به ابتدا از که قرمزی های مکعب به زدن دست از که گرفت یاد

 جریان به هم زرد مکعب وق� اما کند� خودداری بودند� متصل الکتریسیته

 پرهیز رن�� هر از مکع� هر به زدن دست از او شد� متصل الکتریسیته

 .کرد �

 یک با فقط مردم از بع�. کنند � خود با را کار همین دقیقًا برخی

 ک� با مث�. سازند � مربوط ناراح� با ذهنشان� در را ای تجربه آزمایش�

 را ها آن دارند� دوستش راس� به که ک� اما کنند� � برقرار عاشقانه ی هرابط

 چنین مغزشان در و شوند � ناراح� و تعجب شوک دچار ها آن. کند � ترک

 اتفاقی چه زند� در نیست مهم. ناراح� یع� عشق: کنند � برقرار ارتباطی

 انتخاب خود که است هما� شود� � ثبت شما ذهن در آنچه دهد� � رخ

 .باشید گذشته منفی تجربیات تأثیر تحت نیستید مجبور شما و کنید �

 که است این مثل شد� قطع ک� با شما ی هرابط ناچار به بار یک اگر

 الکتری� شوک یک اما. اید زده دست قرمز های مکعب از ی� به بار یک

 به عشقی هر. دشو � شما ناراح� موجب مکع� هر که نیست معنا بدین
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 این غیر در زیرا کنید� محدود را منفی هماهن� پس شود� ن� ختم ناراح�

 به نرسیدن بهای باید شما و کند � پرهیز آزمای� هر از شما مغز صورت�

  .بپردازید را خود نها� اهداف

  »آنتو� رابینز«

  

  تخیل� ابزاری مؤثر برای رسیدن به اهداف

» های حیات رشته«اس� در کتا� تحت عنوان شن زیست» لیال واتسون«

آور سخن  ای شگفت چاپ رسیده است� از تجربه به ١٩٧٩که در سال

  .گوید �

ها  ای از میمون ای نزدیک ژاپن� غذا� تازه را در دسترس عده در جزیره

چون . زمی� بود که در زیر خاک پنهان کرده بودند این غذا� سیب. قرار دادند

یک توجهی به  ها بود� ابتدا هیچ احت در اختیار این میمونغذاهای دیگری ر 

  آلود نشان ندادند� تا اینکه یک رو� ی� از بچه های خاک زمی� این سیب

ها را در آب چشمه شست و خورد و این کار را  زمی� ها ی� از سیب میمون

  .هایش هم یاد داد به مادر و همبازی

حدود صد (ها  تعداد معی� از میمونهمین که ! آنگاه اتفاق جال� افتاد

گونه تماس  های جزیره که هیچ راه این کار را یاد گرفتند� سایر میمون) میمون

های جزایر اطراف� شروع به آن  ی اول نداشتند و ح� میمون ظاهری با دسته

ها هیچ تما� برقرار نبود� اما آن رفتار تازه به  بین این میمون. کار کردند

  .یدا کرده بودنوعی شیوع پ

ها نادر نیست� به کّرات دیده شده است که افرادی که  این نمونه

اند� رفتارهای مشابهی از خود  گونه امکا� برای تماس با یکدیگر نداشته هیچ

طور همزمان سه  کند و تقریبًا به اند� مث� فیزیکدا� چیزی کشف � بروز داده

  .رسند همان کشف � فیزیکدان دیگر نیز به
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داند� و�  درس� ن� ک� به! افتد؟ این قضیه چگونه اتفاق �

فیزیکدان » دیوید بوهم«نام و محققان مغز و اعصاب� مث�  دانشمندان صاحب

» شعور جمعی«شناس معتقدند که چیزی به نام  زیست» پرت شلدارک«و 

توان با آن ارتباط برقرار ساخت و آنچه به برقراری این  وجود دارد که �

  .کند ایمان� تمرکز و شرایط عادی جسما� است ارتباط کمک �

تر وجود  جسم� مغز و روح ما همچون سازی است که با مراحل عا�

تر بنوازیم�  تر کوک کنیم و هرچه هماهنگ را دقیق هماهنگ است� لذا هرچه آن

گونه  همان. های پربارتر دست یابیم توانیم به احساسات و آگاهی تر � راحت

. یابد گذرد و به ذهن ما راه � ها از صافی شعور ناخودآگاه � آگاهی که

ها� که کام� در خارج از وجود  طور هم ممکن است اطالعا� از صافی همان

قدر کافی قوی باشیم تا  شرط آنکه به ما قرار دارند بگذرند و به ما برسند� به

  .بتوانیم آن عالئم را دریافت کنیم

شعور . خواهیم کار این است که بدانیم چه � ی� از رموز این

کردن اطالعا� است که ما را به جه�  ناخودآگاه ما دائمًا در حال فراهم

ازاینکه ذهن بتواند کار مؤثری انجام دهد الزم  دهد� لذا پیش خاص سوق �

ها دست یابیم داشته  خواهیم به آن ها� که � است درک صحیحی از هدف

  .باشیم

نامد و کتاب  �» سایبرنتیک روا�«این فرایند را » مالتز ماکسول«

تواند  اگر ذهن دارای هدف مشخ� باشد �. معروفی با همین عنوان دارد

اگر . ی مورد نظر برسد قدر تکرار کند تا به نتیجه کار تمرکز و هدایت را آن

  ا بهدهید که اطالعات الزم ر  مغز فرمان �  هدف را بشناسید� ناخودآگاه به

  .ترتیب اولویت� از طریق سیستم عص� دریافت کند

ربا با جذب ذرات آهن�  طور که آهن همان. ربا هستند ها مانند آهن هدف

های انسان نیز چیزها� را به خود  کند هدف حقیقت وجودی خود را اثبات �

  .ثبوت برسانند کنند تا حقانیت خود را به جذب �
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نی� ورای نوشتن . آورد وجود � چیز را بهتنظیم اهداف قدرت تغییر هر 

دهد این است که وق� اهداف خود را  آنچه رخ �. در این روش نهفته است

 ها عم� شدند� یابید و وق� آن انگیزه � کنید� خالقیت پیدا � نویسید� �

  .گردد تر � واضح تر و تان روشن مسیر پیش روی

را در ذهن و  رسید و آن ه هدفتان �معتقد باشید که ب معتقدم اگر واقعًا

 اید� کنید از قبل به آن رسیده سازید که احساس � فکرتان آن قدر واقعی �

شود جسم  ین هدف را به مثابه حقیقت خواهد پذیرفت و موجب �امغزتان 

  .را حت� سازد دست آوردن آن روح شما در شرایطی قرار گیرد که به و
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  . شرایط کدام است؟ من خود شرایط هستم !شرایط؟

  »ناپلئون بناپارت«

***  

  ها  درنظر بگیرید� تا آن» ای چای کیسه«اشخاص را مانند
 .شوند را در آب داغ نیندازید متوجه جوهر وجود خود ن�

 تر است های بزرگ باارزش اعمال خوب کوچک� از نیت. 

 کشیدن عنان جهت   هایتان در زند� به نی� از شکست

 .ی پریدن هستید تان است� آنگاه که در آستانه اسب

  زند� را باید با تعداد لبخندهایتان اندازه بگیرید� نه با
 .های اشکتان تعداد قطره

  ُای نخواهد نشست� مگر آنکه  مای بخت بر شانهه
 .ای به پهنای کوهستان داشته با� شانه

***  

 ام را بدهم تا بتوانم مثل شما آقای کرایسلرفمن حاضرم نی� از زند�-
  .بزنم» ویلون«

  .من هم همین کار را کردم-

***  

  .شود گاه برنده ن� شونده هیچ تسلیم شود و گاه تسلیم ن� برنده هیچ-

  »فلورانس چادویک«

***  

  ».همراه جریان آب پیش برو« :ایم المثل را شنیده بما این ضر ی همه-

فقط ماهی « :مثل برگردانده شود المثل باید به این اکنون این ضرب
  ».رود مرده با جریان آب پیش �

  »تری لین تیلور«
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ت نداریم امور أچون جر نداشتن ما دشواری امور نیست� تأعلت جر

  .نماید دشوار �

  »سنکا«

***  

زیستن  با انگیزه�  زیستن نیست مشکل موریت شما در زند� �أم

  .است

  »اندره متیوس«

***  

که صدمیلیارد اسپرم موجود در  تولد پیروز و قهرمانید� چرا شما از بدوِ 

اند  با تمام قوا به تعقیب تخمک پرداخته �در یک مسابقه شنا� ای کوچک قطره

حاصل تنها اسپرم برنده با آن تخمک هستید� بنابراین شما برنده  شما و

  .چندمیلیارد بوده است به شدن در آن یک ای هستید که شانس برنده مسابقه

  »وین دایر«

***  

با گذشت زمان کم  �ایم پشیما� از انجام کارها� که انجام داده

  .� استئهمیش� و دا ایم� اما برای کارها� که انجام نداده شود� �

  »سید� هریس«

***  

به آب ایستاده  کند� به  آب رونده نگاه ن� �اش انسان برای دیدن چهره

تواند آرا� را به دیگران  ود آرام است �کند� زیرا تنها آنچه که خ روی �

  .برساند

  »چوانگ تسه«

انسان باید به کم  ی � به اندازهیداگر فنجان کوچ� زیر باران نگاه دار

  پس بهشت برای چیست؟ قانع نباشد�

  »زیگ زیگالر«
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   تأمل قابل داستان یک 

 دنیا در عدال� � و درد از قلبش ایستاد� خداوند پیشگاه در مردی

 دنیایت در آزرد� و بدبخ� رنج� همه این به !عزیز خدای: نالید .شد شکسته

  !فرس�؟ ن� کمک چرا! کن نگاه

 نفس حال در که اکنون هم. ام فرستاده را تو� ام فرستاده :گفت خداوند

 از دست پس .کشد � را آخرش های نفس دارد دیگری کس هستید� نکشید

  .کنید زند� هایتان داشته با چگونه بیاموزید و بردارید شکایت و گله

  

  ی جذابیک معما

یک قورباغه تصمیم گرفت  .کردند پنج قورباغه در یک برکه زند� �

  .بپرد

 »!چرا؟« »عددپنج « :جواب »ماند؟ چه تعداد قورباغه باقی �« :سؤال

  ».دادن نیست انجام گرفتن� چون تصمیم«

  .عم� است تفاوت برنده با بازنده در عمل و � :نکته

بینید که ده نفری قبل از او به این  � هرگاه ک� طرحی را ارائه کند�

  .اند اما فقط به آن فکر کرده اند� طرح فکر کرده

  »آلفرد موفتاپرت«
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  خدا پشت پنجره ایستاده است

 پدربزرگ دیدن برای سا�� خواهرش و مادر و پدر همراه کوچولو جا�

 آن با که داد جا� به تیروکمان یک مادربزرگ .رفتند مزرعه به مادربزرگ و

 زد مادربزرگش آموز دست اردک به تیری اشتباهًا جا� بازی� موقع .کند بازی

 پشت را حیوان ی الشه و ترسید جا�. تکش را او و خورد سرش به که

 را چیز همه خواهرش که فهمید کرد� بلند را سرش وق� .کرد پنهان ها هیزم

  .است نیاورده خودش روی به اما� دیده

 سا� و�» ک�؟ � کمک ها ظرف شستن در« :گفت سا� به مادربزرگ

 به شپزخانهآ  کارهای در خواهد � که گفته من به جا� بزرگ� مامان« :گفت

  »هست؟ یادت اردک« :گفت جا� به زیرل� و» .کند کمک شما

 خواهد � که گفت پدربزرگ روز آن بعدازظهر .شست را ها ظرف جا�

 برای من متأسفانه« :گفت بزرگ مادر و� ببرد� ماهیگیری به را ها بچه

 :گفت و زد لبخندی سا�» .دارم احتیاج سا� کمک به شام کردن درست

 زیر و» .کند کمک خواهد � که است گفته من به جا� چون نباشید� ننگرا«

  »هست؟ یادت اردک« :گفت جا� به  لب

 چند .کرد کمک شام ی تهیه در جا� و رفت ماهیگیری به سا� روز آن

 خودش� کارهای بر عالوه که بود مجبور جا� و گذشت منوال همین به روز

 پیش رفت و کند تحمل نتوانست ینکها تا دهد� انجام هم را سا� کارهای

  .کرد اعتراف را چیز همه و مادربزرگش

 !دلم عزیز« :گفت و گرفت آغوش در را او و زد لبخندی مادربزرگ

 چون .دیدم را چیز همه و بودم پنجره پشت وقت آن من شد� چه دانم �

 � تا ببینم خواستم � فقط .بخشیدمت موقع همان دارم� دوستت خی�

 خودش خدمت به را تو �اشتباه یک خاطر به بدهی اجازه سا� به هیخوا �

  »!بگیرد

 که کاری هر باشید� کرده که کاری هر باشد� که هرچه شما ی گذشته
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 نفرت� بد� های عادت ترس� تقلب� دروغ�( بکشد ختانُر  به را آن دائم شیطان

 ایستاده جرهپن پشت خدا که بدانید باید باشد� که هرچه ...)و تلخی عصبانیت�

 خواهد � او .دیده را کارهایتان ی همه تان� زند� ی همه� دیده را چیز همه و

 تا بداند خواهد � فقط� است بخشیده را شما و دارد دوستتان که بدانید شما

 !بگیرد خدمت به را شما کارها آن خاطر به دهید � اجازه شیطان به زما� چه

 نه کنید� بخشش طلب او از وقت هر که است این خدا درباره چیز بهترین

 خدا باشید� داشته خاطر به همیشه .کند � هم فراموش بلکه بخشد � فقط

  .است ایستاده پنجره پشت

  

  نجات از آتش 

 و پسر و مجلل اي خانه ناميم� مي مري و جان را ها آن اينجا در كه زوجي

 خواسته وا از و داشت خوبي شغل جان. داشتند داشتني دوست دختري

 تصميم. برود ديگري شهر به چندروزه تجاري مسافرت يك براي كه بود شده

 پرستار. باشد همراهش هم او دارد سفر به نياز هم مري چون كه شد گرفته

  .برگشتند انتظارشان از زودتر و رفتند سفر به و گرفتند ها بچه براي مطمئني

 متوجه د�كردن مي رانندگي خانه طرف به شادي با كه همچنان

 محل به منتهي ي جاده سمت به رو اين از و شدند حوالي آن در سوزي آتش

 مري. سوزد مي آتش در اي خانه ديدند. است افتاده اتفاقي چه ببينند تا راندند

  .»خانه برگرديم زود نيست� ما ي خانه كه شكر خدايا«: گفت

 جونز ِفرد ي خانه آن ولي«: گفت و راند جلوتر را ماشين جان ولي

 بتوانيم شايد برنگشته� كار سر از هنوز. كند مي كار كارخانه در كه است�

  .»دهيم انجام برايش كاري

 هاي لباس آن با هم تو و ندارد ربطي ما به اص�«: گفت اعتراض با مري

  .»نشوي نزديك زياد است بهتر مرتبت

 در خانه كل ديدند وحشت با دو هر. ايستاد و رفت نزديكتر جان ولي
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 ها بچه ها� بچه«: زد مي جيغ عصبي حالت به ها چمن روي زني. سوزد مي آتش

 كن كنترل را خودت«: پرسيد و گرفت را زن هاي شانه جان» !بياوريد بيرون را

 سمت راهرو زيرزمين� در«: گفت هق هق با زن» !هستند كجا ها بچه بگو و

  .»چپ

 را خود و گرفت هايش لباس روي را شلنگ جان مري� اعتراض مقابل در

 پر كه دويد زيرزميني طرف به و بست سرش به را خيسي دستمال كرد� خيس

. گرفت بغلش زير فوتبال توپ مانند را بچه و كرد پيدا را در. بود آتش دود از

 در كه را زده وحشت هاي بچه او. شنيد هم ديگري هاي ناله آمد بيرون وقتي

 به و كرد پر تازه هواي با را شهاي ريه و داد تحويل بودند� شدن خفه حال

 ي بچه دو گفتند ها آن هستند؟ جا آن ديگر ي بچه چند پرسيد برگشت هنگام

 عمل اين .نرو! جان«: زد داد و گرفت را جان هاي دست مري. جاست آن ديگر

  »!ريزد مي فرو ديگر لحظاتي تا خانه! است خودكشي نوعي تو

 همه دود ين�یپا به رسيدن تا. رفت و كرد ول را زنش هاي دست او ولي

 و كرد پيدا را ها بچه تا گذشت زيادي زمان آمد مي نظر به. بود كرده پر را جا

 بتواند تا رفت مي راه دوال او. كردند مي سرفه سه هر. آورد بيرون را ها آن

 به آمد مي باال سختي به را آخر هاي پله كه طور همان. بكشد نفس راحت

. دارد وجود اند چسبيده او به كه هايي بچه اين رد آشنايي چيز رسيد نظرش

 را خود هاي بچه كه شد متوجه رسيدند� تازه هواي و بيرون به وقتي آخر در

 را ها آن او بود رفته بيرون خريد قصد به پرستار كه زماني. بود داده نجات نيز

  .بود سپرده خانه اين به

*** 

  :والش

 كه ماند مي اين ي منزله به ي�ده انجام ديگري براي كاري نتواني اگر

  .دهي انجام كاري خودت براي اي نتوانسته

 صورت  به را همه. هستند يكي همگي ها انسان كه اي گونه به كن عمل
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  ملکوت  از�ها پیام 167

  .مشكالت و مسائل در گرفتار ببين� خود

 »ببين خودت« صورت به را كسي هر. ببين »خودت« صورت به را همه

 با كني� نگاه ديد اين با همه به امروز زا كن سعي. دارد متفاوت اي تجربه كه

  .نو ديدي

 يافتن راه بهترين هميشه اين و كنيم مي پيدا را خداوند اتفاق به ما امروز

 پيدا تنهايي در را خداوند هرگز ما. گروهي طور به است� بوده خداوند

 را خداوند هستيم� جدا يكديگر از ما كه زماني تا است اين منظور. كنيم نمي

 و بدانيم كه است اين خداوند� از نبودن دور شرط اولين چون. يافت هيمنخوا

 متوجه كه زماني تا و. نيستيم جدا هم از ما كه باشيم� رسيده واقعيت اين به

 درك توانيم نمي هستيم� يكي ما همه كه نبريم پي حقيقت اين به و نشويم

  .هستيم يكي خداوند با واقع در ما كه كنيم

 ارائه »عشق« از تعريفي كوشند مي فيلسوفان و عرانشا كه هاست قرن

 به دوگانگي� ي تجربه فراسوي به رفتن يعني عشق گويند مي كه هنگامي. دهند

  .اند شده نزديك بسيار آن حقيقي معناي

 وجود اص� جدايي كه حالي در است� اتحاد و يگانگي ي تجربه عشق

 و است توهم دوگانگي به اداعتق. است تصورناپذير جدايي كه حالي در ندارد�

  .حقيقت يگانگي به اعتقاد

 از شما. است چيز هر حقيقي روند همان اين. است نمايي حقيقت اين

 به براي است� انسان اشتياق عشق�. ايد نبوده جدا هرگز و نيستيد جدا هم

  .آن ي تجربه و حقيقت اين رساندن اثبات

 تجربه را عشق آگاهانه د�داني مي يكي را ديگران و خود منافع كه هنگامي

 .كنيد مي
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  زند باور� واقعیت را رقم � 

 امتحانات در دبیرستان دوران تمام در که آموزی دانش �پیش سال چند

 نام به که امتحا� یا دانشگاه ورودی و کت� امتحانات در بود� گرفته »آ« نمره

 نتیجه بعد هفته چند. جست شرکت است� معروف استعداد و هوش آزمایش

 در او بود شده گفته آن در که کرد دریافت اهدانشگ از ای نامه و امتحانات

 آموز دانش. شود دانشگاه وارد تواند � و گرفته ٩٨ استعداد و هوش امتحان

 برد � گمان و کرد ن� درک را استعداد و هوش ضریب نمره مع� مزبور

 میزان. (است ٩٨ او هوش ضریب کیوی. آی که است این ٩٨ نمرده مع�

 دانشگاه وارد شده یاد آموز دانش) است کمتر وسطمت حد از ٩٨ کیوی. آی

 گرفت� »د« نمرده دانشگاهی دروس تمام در اول ی هماه سه در و� شد

 دروس مشاور اول ی هماه سه پایان در. شد مردود دروس تما� در یع�

 مسئله«: پرسید شده علت جویای و خواند فرا خود کار دفتر به را او دانشگاه

 که مطال�. گرف� � »آ« ی هنمر  اش همه شما بیرستاند دوران در چیست؟

 چرا. توست دبیرستا� دروس از باالتر سطح یک فقط خوا� � دوره این در

: داد جواب دانشجو »ای؟ شده مواجه مشکل با دوره این انجام در حد این تا

 یا کیو.آی نمره دانید � که طور همان. بدانید مقصر مرا نباید شما قربان�«

 بود میزش روی او ی هپروند که دروس مشاور. »است ٩٨ من هوش ضریب

: داد جواب دانشجو »است؟ کرده رسوخ تو سر به کجا از فکر این«: پرسید

 نامه در. است کرده رسوخ مغزم به دانشگاه به من ی هنام دعوت از این«

 ٩٨ من استعداد و هوش نمره و ام شده پذیرفته من که بود شده نوشته

 و هوش امتحان در ٩٨ نمره جوان مرد«: گفت دروس مشاور. »است

 میانگین یک نمره این �نیست هوش ضریب یا کیو.آی ارزیا� ی هنمر  استعداد

  » .است

 بهتر یا مساوی یا او که است این ٩٨ نمره مع� که داد توضیح مشاور

 به ورود کت� امتحان در آمریکا در که است آموزا� دانش تما� درصد ٩٨ از

 ٩٨ که کرد درک خو� به جوان دانشجوی وق�. اند کرده شرکت دانشگاه

 به. داد ویهر  تغییر ک� به است نبوده او هوش ضریب یا کیو.آی ی هنمر 

. شد »آ« به تبدیل نمراتش تمام دوم ی هماه سه در و بازگشت هایش کالس

 ی هتجرب با و است شده درج »امروز روانشنا�« ی مجله در مطلب این
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 ی ههم با شما را آنچه گوید � معتقدات قانون. دارد مطابقت دیگر نفر صدها

 ک� نتیجه ک� هر آید � در حقیقت صورت به برایتان دارید باور وجودتان

 باشیم معتقدا� دارای اگر. است لحظه این تا خود باورهای و معتقدات نظام

 هستند واقعیت بر مبت� �معتقدات اینکه از نظر صرف باشند� محدودکننده که

 پیدا را حقیقت صورت ما برای داریم� اعتقاد آنها به عمیقًا که آنجا تا خیر� یا

  .کنند �

  

  مردی  که سقوط کرد

 ساختمان يك ام سي طبقه از را خودش كه گرفت تصميم مردي گويند مي

  .كند پرتاب

 دهمپانز  طبقه هاي پنجره از يكي از را سرش نفر يك سقوط حال در

  است؟ طور چه اوضاع: پرسيد او از و! آورد بيرون

  !بوده خوب كه حاال تا: داد جواب بلند صداي با سقوط حال در مرد

 :كنند مي اداره فلسفه همين مبناي بر را شانكار  زندگي مردان از بسياري

 به گاهي را وكار كسب طبيعي قواعد و اصول ها آن !بوده خوب كه حال به تا

 و� این حقایق قابل اغماض نیستند و �گذارند مي پا زير شتباهًاا گاهي و عمد

ح� اگر فکر کنید که در .شود قیمت سنگی� تمام �  ها به زیرپاگذاشتن آن

را  باید هزینه کامل آن نهایتًا مدت از عواقب آن در امان هستید� کوتاه

 .بپردازید
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 کنید غلبه ها رنج بر چگونه 

 حاال اما خیر� البته شود؟ � متالطم دریا آیا� بیندازید دریا در سن�

 تحت آب لیوان افتد؟ � اتفاقی چه اکنون� بیندازید لیوان یک در ای سنگریزه

  .گیرد � قرار سنگ این تأثیر

 است مهم آنچه .افتد � اتفاقی چه بیرون دنیای در نیست مهم درواقع

شرایط�  مقابل در بشویم بزرگواتر و بزرگ هرچه .ماست گنجایش و ظرفیت

 نشان بیشتری آرامش و وقار خود از اندیش کج و ناسازگار های آدم و ها سخ�

 داستان این .ام آورده »زند� ز مثل«کتاب  در رابطه این در داستا� .دهیم �

 :نباشد لطف از خا� نجاای در آن تکرار که است تأمل قابل و زیبا قدر آن

 از بعد .بود برده کوهستان به تفریحی گردش یک به را شاگردان �استاد

 تصمیم و نشستند ای چشمه کنار در تشنه و خسته همه طوال� روی پیاده یک

 ها آن از و داد آب لیوا� ها آن از هریک به استاد .کنند استراحت گرفتند

 شاگردان .بریزند لیوان درون نمک مشت یک آب نوشیدن از قبل خواست

 شور خی� چون بنوشند� را آب نتوانستند یک هیچ و� کردند را کار این هم

 .بود شده

 آب از خواست ها آن از و ریخت چشمه داخل را نمک مش� استاد بعد

 .نوشیدند چشمه گوارای آب از هم و بنوشند چشمه

 آب� نه«:دگفتن همه »بود؟ شور هم چشمه آب آیا« :پرسید استاد

 ».بود طع� خوش بسیار

 شده گرفته درنظر شما برای دنیا این در که ها� رنج« :گفت استاد

 شما به بست� این .کمتر نه و بیشتر نه است نمک مشت همین نیز است

 .کنید حل خود در را ها رنج بتوانید که چشمه یا و باشید آب لیوان که دارد

 ».آیید قئفا ها رنج بر تا باشید چشمه کنید سعی پس
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 ماهیخوار مرغان

 کردند برخورد مشک� با" گو هساندی" شهرداری مقامات �پیش سال چند

 مرغان که بود نآ موضوع .بود کرده مشغول را ها نآ فکر زیادی مدت که

 بودند رو به رو مرگ خطر با گرسن� شدت از شهر این سواحل در ماهیخوار

 مرغان این مرگ علل برر� برای .شد � دهیشدیان ای چاره ها نآ برای باید و

 مقامات سایر و زیست محیط مسئولین طرف از زیادی کوشش دریا�

 .بود مدهآ  عمل ربط ذی

 مطالعات .بود نیامده دست به بیماری شیوع یا بروز از نشا� کمترین

 این مرگ راز و نداشته ای نتیجه نیز دیگر علل یافتن منظور به شده انجام

 .بود برده فرو ابهام از ای پرده در را موجودات

 مسابقه به را حادثه این علل برر� گیرند � تصمیم سرانجام اینکه تا

 ثرؤم کار این قضا از .بگیرند درنظر نآ کاشف برای نفی� جایزه و بگذارند

 مسابقه برنده .شود � آشکار پژوهشگران از ی� توسط موضوع و افتاد

 مرغان این� پیش ها سال از ظاهرًا که یابد � در نفراوا های برر� از پس

 یک ضایعات و ها مانده پس از و اند زیسته � دریا سواحل در ماهیخوار

 و رحمت هیچ بدون و اند کرده � تغذیه دریا� های فراورده تولید کارخانه

� عمل این تکرار اثر در ماهیخوار مرغان !اند کرده سیر را خود شکم تال�

 دیگر و بخورند مادهآ  و حاضر� ساحل در را خود غذای که بودند کرده عادت

 را زبانشان هم ک� .دادند ن� را دریا از صید و تالش زحمت خود به

 بآ در باید تغذیه برای ماهیخوار مرغ یک بگوید ها نآ به که دانست ن�

 بدست را خود طعمه ماهیگیری فن در مهارت کسب با و کند جوو جست

 و حاضر غذای تنها و کرده فراموش را ماهیگیری �تنب� اثر در ها نآ و� وردآ

 !کردند � میل را مادهآ 

 شود � منتقل محل آن از دریا� های فراورده تولید کارخانه بعد چندی

 این به مشکل سرانجام. میرند � دیگری از پس ی� ماهیخوار مرغان بعد و

 محل نآ به دیگر مناطق از" اقعیو" ماهیخوار مرغ چند که شود � حل نحو
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 روش و راه ها نآ از فراموشکار و تنبل مرغان تا کنند � رها و بیاورند

 .بیاموزند ماهیگیری

 نآ انواع از بع� .است مناس� استعدادی و توان دارای ماهیخوار مرغ

 نف� حفاری شرکت تحقیقا� دوربین .برود دریا صدمتری یک عمق تا تواند �

 که دریا� مرغان از استثنا� تصاویر بار اولین برای توانست شمال یدریا در

 این !کند ثبت پردازند � شکار به دریا سطح از صدمتری یک زا بیش عمق در

 برای ها وقت بع� آیند � در پرواز به ماهی شکار برای که دریا� مرغان

 این که دانست ن� ک� امروز تا شاید اما .روند � بآ اعماق به ماهی گرفتن

 بسیار فشار تحمل توانا� ها آن بدن آیا و یابد � ادامه عمقی چه تا حرکت

 خیر؟ یا دارد را دریا اعماق زیاد

 که ک� .است تر مهم� ماهی وردنآ بدست از �ماهیگیری :نکته

 به تنها که ک�.آورد � بدست را آن کند اراده وقت هر بداند ماهیگیری

 درواقع داند ن� را آوردن بدست رسم و راه و است دهکر  عادت ماهی خوردن

 داشته ماهی به نیاز که است زما� آن و شد خواهد آن قربا� خود روزی

  .باشد نداشته قرار اختیارش در و�

 را تو زند� تواند � که دارد وجود هم دیگری ک� ک� � فکر اگر

  .کن نگاه آینه در کند متحول
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 سپتامبر ١١ از داستا� 

 قلوی دو های برج فروریختن به منجر که سپتامبر یازدهم حادثه از بعد

 افرادش که دیگری های شرکت بازماندگان از شرکت� یک� شد آمریکا معروف

 دسترس در فضای از تا خواست بودند برده در به سالم جان حادثه این از

 .کنند استفاده ها آن شرکت

 را افراد این ماندن زنده داستان امنیت واحد مدیر مالقات روز صبح در

 آن و بودند مشترک چیز یک در ها داستان این همه و کرد نقل بقیه برای

  . بود کوچک اتفاقات

 کودکستان اول روز که چرا برسد برج به نتوانست روز آن شرکت مدیر

 .یافت � حضور کودکستان در شخصًا باید و بود پسرش

 .بخرد دونات شیری� بقیه برای که بود او نوبت چون ماند زنده گردی همکار

 .نزد زنگ وقت سر زنگدارش ساعت چون شد دیرش ها خانم از ی�

 .برسد اتوبوس به نتوانست دیگر ی�

 .کرد تأخیر لباسش تعویض خاطر بود و به ریخته لباسش روی غذا دیگر ی�

 .بود نشده روشن دیگر ی� اتومبیل

 شده مجبور تلفن زنگ خاطر به منزل از خروج موقع درست دیگر ی�

 .برگردد بود

 .شود حاضر سروقت نتواند که بود شده باعث اش بچه تاخیر دیگر ی�

 .بود نیامده گیرش تاک� دیگر ی�
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 یک صبح روز آن که بود ک� بود داده قرار تاثیر تحت مرا که ی� و

 حاضر سرکار موقع به کرد سعی مختلف وسایل با و بود خریده نو کفش جفت

 همین به و بود زده تاول پایش روی� برسد ها برج به اینکه از قبل اما �شود

 خاطر همین به و� بخرد زخم چسب یک تا ایستاد استور دراگ یک کنار خاطر

 !ماند زنده

 دست از را افتم� آسانسوری � گیر ترافیک در وقت� هر خاطر همین به

 آزارم که کوچ� چیزهای همه دهم� و جواب را تلف� تا برگردم دهم� مجبورم �

 . بمانم زنده من لحظه این در خواهد � خدا کنم که � فکر خودم دهد� با �

� است نشده شروع خوب تان صبح کردید حس شما که هم بعد دفعه

 با� کنید پیدا را ماشین کلید توانید ن�� دارند خیرأت پوشیدن لباس در ها بچه

 خدا که بدانید� نشوید افسرده یا عصبا�� شوید � رو هروب قرمز چراغ

 .شماست از مواظبت مشغول

 

 کنید مشخص را زند� تان های اولویت

 است چنین بازی این ی قاعده .است بازی یک همچون زند� کنید فرض

 ینبرزم افتادنشان مانع و دارید نگه هوا در واحد آن در را توپ پنج بایس� که

 .هستند ای شیشه ها آن باقی و بوده الستیک از ها توپ از ی� جنس .شوید

 دوباره زمین برروی الستی� توپ افتادن صورت در که است واضح

 کام� برخورد� محض به دیگر توپ چهار نآ اما مد�آ  خواهد باال و کرده نوسان

 .شوند � خورد و شکسته

 روح و دوستان سالم�� واده�خان :از عبارتند ای شیشه توپ چهار آن

 .است کارتان همان الستی� توپ و. خودتان

  »کوکاکوال سابق اجرا� مدیر دابسون� برایان«
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  های وارونه موش

او در تمام عمر . ای بود به نام البن ساله ۸۷روزی روزگاری پیرمرد 

  .او مردی بسیار فقیر و بسیار شاد بود. مردی ساکت و آرام بود

او اول . اش مو� پیدا شده است البن یک روز متوجه شد در خانه

سرانجام موقعی  .کم نگران شد کم �ها زیاد شدند اهمی� نداد اما وق� موش

دیگر : او با خودش گفت. رسید که دیگر نتوانست این وضع را تحمل کند

لنگان از خانه بیرون  لنگان !اند شورش را در آورده ها واقعًا این. کافی است

موش یک قالب پنیر و مقداری  رفت و از فروشگاه پایین خیابان چند تله

  .چسب مایع خرید

ها را به سقف  ها چسب مالید و آن له موشالبن وق� به خانه رسید زیر ت

ها را  ها مقداری پنیر قرار داد و آن کدام از تله وقت با دقت در هر چسباند آن

  .ها آماده کرد انداختن موش دام برای به

من : ها گفت ی موش باز همان سردسته. شدند ها داشتند کالفه � موش

ایستیم در آن صورت درست  ما هم� رو سرمان �. دانم چه کار باید کرد �

بعد از . ها همه اطاعت کردند و روی سرشان ایستادند موش .ایم ایستاده

صبح روز . ی� از حال رفتند زیادی به مغزشان سرازیر شد و ی�مد� خون 

او به . اند ها را دید که کف اتاق افتاده موش. بعد وق� البن وارد اتاق شد

  .رد و در یک سبد ریختآوری ک ها را جمع سرعت تمام آن

هروقت دنیا خی� وارونه : یاد داشت این است که پس چیزی که باید به

  .نظر آمد شما حواستان را جمع کنید و محکم روی پای خود بایستید به

ها را روی  های خود بیرون آمدند و تله ها از سوراخ آن شب وق� موش

طورکه  ها همین آن .دداری آم نظرشان شوخی خنده سقف اتاق دیدند این به

هایشان سقف را  زدند و با دست � گشتند با آرنج به یکدیگر کف اتاق �

موش روی سقف اتاق خی�  آخر تله. خندیدند � قاه دادند و قاه � نشان

  .مسخره بود
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. ها ندید تله صبح روز بعد وق� البن وارد اتاق شد و هیچ مو� را در

  .لبخندی زد اما چیزی نگفت

را وارونه نزدیک  آن صند� را برداشت به ته پایه هایش چسب زد واو 

همین کار را با میز و تلویزیون و چراغ رومیزی هم . ها به سقف چسباند تله

ی چیزها� را که کف اتاق بود برداشت و وارونه به سقف  او همه. کرد

  .ها قرار داد چسباند ح� یک فرش کوچک هم در کنار آن

ی  هنوز داشتند درباره .شان بیرون آمدندیها از سوراخها  شب بعد موش

اما همین که چشمشان  �خندیدند � گفتند و � آن چه شب قبل دیده بودند

 ها داشتند کالفه موش .ها قطع شد های آن به سقف افتاد ناگهان خنده

ما . دانم چه کار باید کرد � من: ی موش ها گفت شدند باز همان سردسته �

  .ایم ایستیم در آن صورت درست ایستاده � سرمان هم� روی

بعد از مد� خون � ها همه اطاعت کردند و روی سرشان ایستادند موش

صبح روز بعد وق�  .ی� از حال رفتند زیادی به مغزشان سرازیر شد و ی�

او به سرعت تمام  .اند ها را دید که کف اتاق افتاده البن وارد اتاق شد موش

   .ع آوری کرد و در یک سبد ریختها را جم آن

هروقت دنیا خی� وارونه : پس چیزی که باید به یاد داشت این است که

  .شما حواستان را جمع کنید و محکم روی پای خود بایستید .نظر آمد به

  

 اختاپوس و کوسه

 نزدیک او به ای کوسه روزی. کرد � زند� اقیانوس در تنها� اختاپوس

   شیم؟ دوست هم با داری دوست: گه � و شه �

  . باشه گه � و باشه داشته دوس� قراره که شه � خوشحال اختاپوس

  . دارم شرط یه اما گه � کوسه
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  .بخورم بدی بازوهاتو از ی� که: گه � کوسه چی؟: گه � اختاپوس

 خب دارم زیاد بازو که من گه � و کنه � نگاه بازوهاش به اختاپوس

  .تو مال یکیش نداره� ایرادی

 ها اون .شه � شروع ها اون دوس� و خورد رو اختاپوس بازوی کوسه

 به .هم با ساختن � خاطره و کردن � شنا سرعت با .بودن شاد هم با خی�

 هر اما. بود خوشحال خی� اختاپوس و گذشت � خوش خی� دوشون هر

 بهش دیگه بازوی یک خواست � اختاپوس از شد� � گرسنه کوسه که وقت

 دیگه شب� یک اینکه تا .کرد � رو کار این دوستیشون برای اختاپوس و بده

  . ام گرسنه من گفت بهش کوسه و بود نمونده باقی اختاپوس برای بازو�

 خودتو ی همه حاال گفت کوسه. نیست بازو� اما گفت اختاپوس

 یاد شد� رفع گرسنگیش کوسه اینکه از بعد! شد خورده اختاپوس و �خوام �

 اون شد� تنگ دلش خی� خی�. شد تنگ دلش و افتاد اختاپوس با خاطراتش

  .کنه پیدا دیگه دوست یک تا رفت و شد غمگین کوسه. بود واقعی دوست یه

 فقط ایم اختاپوس. کنیم � کارو همین هامون رابطه تو وقتا بع� هم ما

 دوست کهاین برای فقط. داره دوستمون ک� کنیم احساس اینکه برای

 ادمِ  از ها� قسمت اروم اروم و میشن وارد ها� کوسه. شیم دیده داشت�

 قطع رو ها� تکه خودمون از کنیم� � سرکوب رو درونمون داشت� دوست

 تو آدم که بشیم تصویری همون اینکه برای فقط کشیم� � درد و کنیم �

 جا� تا دیم � ادامه هم زبا اما !دردناکه . داره درد این و خواد � ما از رابطه

 خودمون و �درونمون به نسبت داشت� دوست و خوب احساس هیچ دیگه که

 باهامون کوسه اینکه برای اما. یادب بدمون هم خودمون از شاید ح�. نداریم

  .بره نذاره اینکه تا بهش میدیم و نیمکَ  � خودمون از �بمونه دوست

  .کنیم � قطع رو رابطه و شیم � خسته خرهباأل  اما

 که فکر این و مونیم � ما و جدیدش طعمه سراغ میره کوسه احتماالّ 

  .باشیم داشته دیگری با درس� و صمی� ی رابطه نیست قرار دیگه

 که ک� اینکه باشه� داشته تونه � هم ای دیگه تر تلخ پایان داستان این

  !شده تنگ برات دلم: گه � و گرده � بر داده� آزارمون ها سال

 و کشن � سرک خاطراتمون از ها� کوسه کنیم� نگاه که ها گذشته به

  :گن �

  برگردم؟ »سالم«



  

  

  

  از یک لکه زرد خورشید بساز
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 پروکروستس تخت 

 برده نام پروکروستس نام به شخصی� از باستان� یونان اساطیر در

 تخ� روی داشتند� را آتن به ورود قصد که مسافرا� همه او. است شده

 کشید � را او قدر آن بود� تخت اندازه از تر کوتاه مسافری� اگر و خواباند �

 !کرد � قطع را هایش دست یا پاها �بود بلندتر هم اگر یا �شود اندازه تا

 اندازه به که بودند کامل و درست اشخا� تنها پروکروستس نظر از

 !بودند او تخت

 ...ماست زند� روز هر داستان تخت این داستان

 با را دیگران دانیم� � دانای کل را خود که ها آدم ما تک تک حقیقت در

 ثروت� باور� اعتقاد� ادشابع که تخ�� سنجیم � خود پروکروستس تخت

 !است... و زیبا� قدرت�

 بلکه �نیست افتخار باعث تنها نه نگیرد� قرار چهارچوب این در فردی اگر

 قدر آن و کنیم � نگاه او به کفایت � و عرضه � بازنده� آدم یک عنوان به ما

 و شود خارج خودش واقعی فرم و اندازه از تا کنیم � هلِ  یا شیمکِ  � را او

 .شود ما قضاوت و سلیقه طبق

 ...!کنیم � افتخار او به تازه نماند� اش واقعی خود از چیزی که آنگاه

  .ماست های داوری پیش و ذه� های قالب روایت تخت� آن داستان

  

  

 لباس خواب زنانه گران قیمت

 )تماس با زمان اکنون(

ای را که  هشوهرخواهرم کشوی پایی� دراور خواهرم را باز کرد و بست

الی این تکه کاغذ یک «: میان کاغذ کادو پیچیده شده بود� بیرون آورد و گفت

او پیراهن خواب را از میان کاغذ کادو بیرون آورد و  ».پیراهن خواب است

پیراهن خوا� بسیار زیبا� از پارچه ابریش� با نوارهای . را به دستم داد آن

او . هن خواب روی آن چسبیده بودهنوز قیمت نجو� پیرا. شده دوزی حاشیه

. را خرید آن" ژانت"نه سال پیش�  بار که به نیویورک رفتم� هشت اولین«: گفت

هرحال�  به. را برای موقع بخصو� نگه داشته بود را نپوشید� آن او هرگز آن

   ».کنم آن موقع فرا رسیده است گمان �

های دیگر روی  اسرا همراه با لب او پیراهن خواب را از من گرفت و آن



 
 
 

 
 

www.masoodlaali.com | instagram/massod.laali | telegram/me/masoodlaali1 

 

 از یک لکه زرد خورشید بساز 184

سف دس� روی أاو با ت. ودفن ببرد تخت گذاشت تا پیش مدیر بنگاه کفن

پیراهن نرم و ابریشمین کشید� سپس کشو را محکم بست و رو به من کرد و 

هر روزی که زنده هس�� . هرگز چیزی را برای موقع بخصوص نگذار«: گفت

  ».خودش زما� بخصوص است

های  در هواپیما� هنگام برگشت از مراسم سوگواری خواهرم� حرف

یاد تمام آنچه خواهرم انجام نداده بود� ندیده بود . خاطر آوردم شوهر او را به

ها  یاد کارها� افتادم که خواهرم بدون اینکه فکر کند آن. یا نشنیده بود افتادم

واهرم مرا متحول های شوهرخ حرف. منحصر به فرد هستند� انجام داده بود

  .کرد

توی ایوان . کنم خوانم� کمتر گردگیری � هم اکنون بیشتر کتاب �

های هرز باغچه  برم� بدون اینکه علف ی طبیعت لذت � نشینم و از منظره �

  .فرم را در بیاورندکُ 

کنم و اوقات کمتری  اوقات بیشتری را با خانواده و دوستانم سپری �

کنم از تمام لحظات زند� لذت ببرم و قدر  سعی �. کنم را صرف جلسات �

  .ها را بدانم آن

های نفیس برای هر  از ظروف بلور و چی�. دارم هرگز چیزی را نگه ن�

وشوی ظروف داخل  کردن� اتمام شست کم رویداد بخصو� مثل وزن

وق� به  .کنم ی کاملیا استفاده � ظرفشو� یا سرزدن به اولین شکوفه

سعادتمندانه «: مرام من این است. پوشم تم را �روم� بهترین کُ  فروشگاه �

   ».زند� کن

قیمت خود را برای مواقع بخصوص نگه نمیدارم�  های گرانمن عطر 

کنم که کاری را به تعویق نیندازم� یا از کاری که خنده  نهایت تالش خود را �

ه چشمانم را باز هر روز صبح ک. آورد� امتناع نکنم ام � و شادی به زند�

درواقع� هر  ».فرد است به امروز منحصر«: گویم کنم� به خودم � �

  .رزشمند استهر نفس موقعيتى ا �دقیقه

   

  »زا هرفوردرُ «

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fasemaniha90.com%2F%3Fpage_id%3D20707&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-AutSPRu_eOLIXGHfCHG9xfMCmg
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  ام تغییر کرد؟ چگونه زند�

  »آنتو� رابینز«

 در قطعی تأثیر چنان تمرین این و دادم انجام را تمری� ١٩٨٣سال در

 هنگام آن در. کرد تغییر من زند� تمام آن اثر در که گذاشت من ی آینده

 از بخ� و بگیرم درنظر خود زند� برای باالتری معیارهای که گرفتم تصمیم

 تغییرا� و دهم قرار خود برای ای تازه های هدف که بود این به وابسته کار این

 کاغذ روی به باشم داشته حتمًا باید که را چیزها� و آورم وجود به باید که را

 نشستم دریا ساحل در و گذاشتم کنار را مخرب افکار همه که بود این. بیاورم

  .گرفتم دست در را دفتری و

 در. بودم نوشتن مشغول هم سر پشت تساع سه مدت به روز� آن

 بکنم� باید چه اینکه از رسید� نظرم به هرچه و ختماپرد کندوکاو به خود مغز

 وجود به را چیزها� چه باشم� داشته باید چیزها� چه باشم� باید چگونه

 روی را همه دهم� انجام باید را خدما� چه و کنم تجربه را چیزها� چه آورم�

 ها هدف این ی همه به تا گرفتم درنظر خود برای که را هل�م. آوردم کاغذ

 این ی همه آیا که نکردم فکر اص� موقع آن در. بود سال بیست یابم دست

 رسید � ذهنم به که را چیزی هر بلکه نه� یا است ساخته من  عهده از کارها

  .نوشتم �

 به تا آمد پیش فرص� دوباره بعد ماه شش و� بود� کار شروع نقطه این

 از گروهی با همراه مرا هنگام آن در. کنم تکرار را کار آن بهتر شک�

 متخصصان کارهای با تا بودند کرده دعوت روسیه به ها»پاراپیسکولوژیست«

  . شویم آشنا روا� های پدیده زمینه در روسیه سرتاسر های دانشگاه

 کشید لطو زیادی مدت گراد لنین سپس و سیبری به مسکو از من سفر

 های هدف همه نداشتم� همراه روسیه نقشه از غیر کاغذی نوع هیچ که من و

 ما� و عاطفی جس�� فکری� معنوی� های زمینه در را خود زند� درازمدت

  .گرفتم درنظر معی� زما� مهلت یک هر برای و نوشتم نقشه همان  پشت در
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 برای و سال� ده معنوی� اهداف ترین عا� به رسیدن برای مثال عنوان به

 دهم� انجام باید که را کارها� طور همین و باشم باید که باشم انسا� اینکه

 حال زمان به رسیدم اینکه تا گرفتم درنظر آن نظایر و سال ٧ سال� ٨ سال� ُنه

 به را خود آینده سرنوشت و بیفتم موفقیت راه در تا کنم چه امروز اینکه و

  .گیرم دست

 دگرگون مرا زند� که دادم قرار خود برای را اهدافی روز آن در

 احسا�� فکری� وضعیت و ساختم رؤیا� همسر خودم برای. ساخت

 و گرفتم تصمیم خود فرزندان مورد در. کردم مشخص را او معنوی و جس�

 خواهم زند� آن در که را ای خانه و کردم معین خودم برای را زیادی درآمد

 ذهن در باشد دریا به مشرف که گرد اداری نساختما طبقه سه شامل و کرد

  .نوشتم نقشه همان پشت در را همه و ساختم مجسم

 در را الیف مجله و بودم نشسته رؤیا� خانه همان در بعد� ونیم سال یک

. بود شده چاپ بودند کرده من با که ای مصاحبه مجله این در. داشتم دست

 همین من و پرسیدند من از را زند� ناگها� تغییر این علت مصاحبه این در

 نشان ها آن به که آوردم را کذا� نقشه آن وق� و کردم تعریف را داستان

 از ام نوشته نقشه آن پشت در را خود زند� های هدف ی همه چگونه دهم

 مدت این در. کردم تعجب ام یافته دست خود های هدف همه آن به دیدم اینکه

 درنظر که را ای خانه کردم� عرو� او با و افتمی را خود رؤیا� همسر کوتاه�

 بود مشخصات و جزئیات همان دارای دقیقا این و خریدم� و کردم پیدا داشتم

  . داشت دریا به مشرف و مدور اداری ساختمان طبقه سه و

 نداشتم اطمینا� کوچکترین نوشتم کاغذ روی را ها هدف آن که روزی

 قضاوت بودم گرفته تصمیم اما کنم� یداپ دستر� ها هدف آن به بتوانم که

  .بگذارم کنار کوتاه مدت برای را خود های توانا� درباره
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  دل برود هرآنکه از دیده رود از

  »مسعود لع�«

فرص� برای ابراز عشقش  هر از او .مال دلباخته دختر کدخدا شده بود

  .کرد استفاده �

را ناگوار توصیف  ضع اوای رسید که و روزی از جانب عموی مال نامه

مراقبت از برادرش به محل  پدر مال وی را برای پرستاری ودرنتیجه  .کرد �

  .زند� او در شهری دور فرستاد

 دخترک را هرگزاینکه  و خودپیشه� برای اثبات دلداد�  مالی عاشق

از آن به بعد  .قول داد هرروز برایش نامه بنویسد ویفراموش نخواهد کرد به 

دختر کدخدانیز برای . کرد رسان در خانه کدخدا را دق الباب � نامه وزر هر 

  .رساند دریافت نامه خود را شتابان به در منزل �

 آیا مال به وصال یار رسید؟ نظر شما این داستان چه فرجا� داشت؟ به

� دختر کدخدا ازدواج کرد را گذاشت و نگاری روزانه اثر خود خره نامهباأل � بله

  .دید های مال � واسطه نامه هرا ب او رسا� که هرروز که با نامهبل! اما نه با مال

   آنچه بی� دلت همان خواهد

  )هاتف اصفها�(

های  لفهؤازم  (familiarily) مجاورت و آشنا� �در روانشنا� اجتماعی

ب و وجذم افرادبر این اساس  .شود محسوب � »داشتن دوست« مهم

 ها با آن قرار دارند و ها آننزدی�  مجاورت و که در ندشو �عالقمند کسا� 

غریبه ترجیح  بر افراد ناآشنا و �بینیم کسا� را که بیشتر �. پیوندند در

  .دهیم �

� هیجان با هم همسازی دارند اندیشه و احساسات اصل مجاورت و

  .کند روحیه مثبت جذب � �اندیشه مثبت و �روحیه منفی �یع� اندیشه منفی
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ها داریم رقم  واسطه اتفاقات که برداش� که از آن هروحیه ما نه ب

  .خورد �

جذب ( موضوع رازاین رابطه در نظریه  جذب خواسته اصل مجاورت و

 .واقعیت ن� فکر وههما: نیز قابل مشاهده است )آرزوها ها و خواسته

 ها و هروا� با خواست فرا پاتیک و جذب انسان رابطه تله تئوریبراساس 

ها و اهداف خود  به این ترتیب که هرچه بیشتر به برنامه �دارد خود اهداف

) تصویرسازی ذه�( نمایش بگذارید ها را بر پرده ذهن خود به آن و فکر کنید

  .یابد ها افزایش � آن احتمال جذب و رویارو� با

بلکه کیفیت  �افکار مهم نیست البته باید توجه داشت توجه صرف بر

ایما�  یع� باید دقت داشت با چه حس و� تر است � افکار مهماحسا

گواینکه اگر ک� به  .گیرد تصاویر ذه� شکل � کیدی گفته شده وأجمالت ت

 اما احسا� هماهنگ با پیام و) یک جمله( دوست دارم راو شما بگوید من ت

 در  تفاو� لحن � ای که بیان نموده در گفتارش مشاهده نشود مث� جمله

باورش  و را جدی نخواهید گرفت ای که بیان شده مشاهده کنید شما آن جمله

  .نخواهید کرد

 همزما� های بنای وقوع پدیده های زند� سنگ آل تمرکز بر ایده کید وأت

اصل همزما� به  .کند هایتان نزدیکتر � است که شما را به خواسته

  .افتد �رویدادها� اشاره دارد که در یک زمان اتفاق 

اندیشید  وق� به اهدافتان �� اید شما نیز تجربه داشته احتما�

راستای  در دهد که کام� أله رخ �مان با این مسز اتفاقا� هم رویدادها و

 شرایط تحقق هدف را فراهم �آسا به شکل معجزه هدف مورد نظر است و

دیگری خواسته کاش از خدا چیز «  بیان این جمله که گاه شما با .کند �

  . کنید به این همزما� ابراز � را تعجب خود �»بودم

  غم نیاموزی چرا؟ وفا از � رسم وفا را

  زند غم با همه بیگان� هر شب به ما سر �
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هر شب هیجانات  �منفی داند با پروراندن افکار اضطرا� و شاعر ن�

که  ا�درح خواند وناراح� را به نزد خود فرا � ناسال� چون غم

  .کند فراهم � را یو امیدوار یشادموجبات » اندی� هدف«

یاهایتان بیندیشید تا روحیه الزم برای مبارزه با موانعی که شما را ؤبه ر

هرروز در ذهنتان سری به زند�  .کند بدست آورید یا� دور �ؤاز زند� ر

  .را در دنیای واقعی ببینید لآ  تان بزنید تا زند� ایده آل ایده

خواهید به موضوعا� فکر کنید که مشتاق  بجای تمرکز به آنچه ن�

  .یدیها تجربه آن

جذب شما  به شما فکر کنند و به اهدافتان بیندیشید تا اهدافتان نیز

 .شوند

� کنند ها نیز شما را فراموش � کنید� غم را فراموش �نانه گِ  غم وق� افکار

  .دارند ز دست از سر شما بر �حوادث ناخوشایند نی درنتیجه اتفاقات و

  .به خوشبخ� لبخند بزنید تا خوشبخ� به شما لبخند بزند

راستای  در .ها وقت بگذارید به اهدافتان متعهد باشید برای آن

فکر ( افکار کیفی� ها فکر کنید به آن .ثر بداریدؤهای م ها قدم شدن به آن نزدیک

 .در سر بپرورانید )ترس نرسیدن نه افکار اضطرا� و �م با ایمان و هیجانأتو

  .یدیتان اثبات نما را به خواسته اشتیاق خود به کائنات عالقه و

نوعی دعوت تلقی  �ادبیات جذب فکرکردن درباره موضوعی در 

به هرچه بیشتر بیندیشید  .دعو� که به دیدار منتهی خواهی شد .شود �

یاد  هفقط ب. خواهد شد تجربه آن در زند� واقعی بیشتر احتمال فراخوا�  و

خواهید دعوتنامه یا فراخوا� را ارسال کنید خودتان  داشته باشید وق� �

 .رسان آن باشید نیز نامه

  



  

  

 درآورید  نُه تان را از گرو هشت
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  رغم اشتباهاتت ادامه بده ع� 

 .نامید »اهل ریسک« کننده مرا مصاحبه اخیرًا در یک مصاحبه رادیو��

  :در جواب گفتم

 کنند� کند افرادی که خطر ن� سرعت تغییر � در دنیای امروز که به

کنند عقب  افرادی که ریسک ن� .درواقع افرادی هستند که در خطرند

  .مانند �

  کردن و یادگرفتن از آن است؟ یت تجاری شما تمایل به اشتباهراز موفق

 .نکردن است کردن و شغل یک کارمند اشتباه شغل یک کارفرما اشتباه

نظر  زرنگ به تیپ باشید� ما شخ� باشید که همیشه باید خوشاگر ش

بنابراین  های درست را داشته باشید� � هرگز اشتباه نکنید و تما� جوابآیید

  .برای شما مسیر بهتری است آزادداشتن احتما� دن یا کارکارمندبو

نظر  بزرگترین دلقک شهر به بار شروع کردم� وق� من برای اولین

زودی شهرت من  به .کرد رفت و ناگهان سقوط � وکارم باال � کسب .آمدم �

اگر  .عنوان یک کارفرما در انجمن تجاری هونولولو باعث خنده شده بود به

کردن این مسیر را رها  های بابای دارایم نبود احتما� طی راهنما� خاطر به

کرد که  وادارم � .کرد گرفتن از اشتباهاتم تشویق � عبرت  او مرا به .کردم �

کردن نقش جیم کری  من دریافتم که بازی .بیرون بروم و باز هم امتحان کنم

  .در دنیای واقعی خی� دردناک است

قدر دردناک  اما آن �اشتباهات بزرگتر بودند بعد�های  با آنکه سال

جای عبور از پنج یا شش  به .یافتم کردن تبحر � زیرا من در اشتباه� نبودند

کردم و  تصحیح � آموختم� � کردم� فکر � ایستادم� � عالمت ایست�

   .دادم کت به عنوان یک کارفرما گسترش �ظرفیتم را قبل از حر 
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توانم بگویم که از بسیاری از همتایانم ثروتمندتر  امروز به جرأت �

که در مدرسه موفق بودند و یا در ابتدای زند� شغل  از کسا� هستم�

این  .ها نادان باشم برای آنکه من تمایل داشتم برای سال .پردرآمدی داشتند

  . است که برای موفقیت پرداختم�بخ� از بها

 »نظررسیدن ترس از احمق به« کردن یع� جنبه دیگر ترس از اشتباه

  .است

 

 سخنرا� در کلمبیا

عوت شد که در مورد موضوع از من د هشتاد� ی هدر اواخر ده

  .بودن در دانشگاه کلمبیا سخنرا�  کنمکارفرما

جای صحبت در مورد  من در این سخنرا� تصمیم گرفتم به

در از هایم حرف بزنم و توضیح بدهم که چق درباره شکست هایم� موفقیت

پرسیدند و  ندگان جوان سؤاالت بسیاری �شنو .اشتباهاتم درس گرفتم

دهد  ها� که در خالل کارفرمابودن رخ � رسید که به فرازونشیب نظر � به

وکار با  ها� که هم� ما در روند یک کسب من در مورد ترس .عالقه دارند

صحبت  ها برخورد کردیم� رو شدیم و اینکه چگونه با این ترس ها روبه آن

ها  به آن ای را که مرتکب شده بودیم� بع� از اشتباهات احمقانه .کردم

های  توضیح دادم و اشاره کردم که چگونه آن اشتباهات بعدًا به درس

  .ارزشمندی برای ما تبدیل شدند

آموختم در مورد مسائ� صحبت  هرگز ن� اگر من اشتباه نکرده بودم�

 .آید وکار و اخراج افراد پیش � شدن یک کسب تعطیلکنم که به دلیل 

ها  من همچنین به آن .آید کفای� پیش مدیران پیش � خاطر � وضعی� که به

داراتر و  گفتم که چگونه تما� اشتباهاتم نهایتًا باعث شد که کارفرما� بهتر�

 که هرگز نیازی به شغل طوری تر از نظر ما� آزادتر بشوم� از همه مهم
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کنم سخنرا� من درباره فرآیند  فکر � طور ک�� به .دیگری نداشته باشم

  .بود کارفرماشدن بحث واقعی و هدفمندی

متوجه شدم استادی که مرا برای سخنرا� در  اما چند هفته بعد�

به دفتر مدیر گروه احضار شده و توبیخ شده  �دانشگاه دعوت کرده بود

ما اجازه « ه او این بوده است کههای مدیر گروه ب ماحصل گفته! است

  !»ها صحبت شود دهیم که در دانشگاه کلمبیا در مورد شکست ن�

شوند که از شکست  بسیاری از مردم به این دلیل کارفرما ن�

 ترسند� با نوشتن در مورد چیزی که بسیاری از مردم از آن � .ترسند �

 .وانید بهتر تصمیم بگیریدبت خواهید کارفرما شوید� امیدواریم اگر شما هم �

ندن جها� ملموس با انمای بلکه هدف� �قصد من ترساندن شما نیست

  .دهد های واقعی است که راه کارفرماشدن را به شما نشان � فرازونشیب

ها  این است که انسان نویسم� ها � دلیل دیگری که در مورد شکست

رفتن را با  ما راه .زندآمو کردن تجربه � اند که از اشتباه طوری خلق شده

سواری را با  دوچرخه .خوردن آغاز کردیم و سپس دوباره سعی کردیم زمین

خوردن  اگر خطر زمین .سپس دوباره تالش کردیم خوردن شروع کردیم� زمین

 .خزیدیم ها بر روی زمین � بقیه عمرمان را مانند کرم �خریدیم جان ن� را به

  



  

  

  

  

  یا متمایز شو یا بمیر
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  تان خرج خودتان نیز بکنید مثل ماشین

اگر قرار باشد که   «:  پرسم هایم از حاضرین � گاهی در طول صحبت

شان را  های البته� همه دست »  فرمو� بدهم تا پولدار شوید حاضرید بشنوید؟

برند و بعد من هم فرمول تضمی� موفقیت و ثروت ابدی  به نشانه موافقت باال �

تان  هر مقدار که در سال برای ماشین  «:  فرمول این است. دهم � را به آنها

به همین ! همین و بس. »  تان خرج کنید ذهن کنید� به همان اندازه برای خرج �

  .شده� واضح و روشن و در هر زمان قابل اجرا تضمین. ساد�

های بیمه� سوخت� تعمیر و  دالر صرف هزینه ۶۰۰نی� از رانندگان� ماهانه 

اگر درآمدتان باالست� حتمًا بیشتر هم خرج . کنند ماشین خود �... گهداری ون

درصد  ۵۰تا  ۲۵در اولین سا� که از این فرمول استفاده کنید درآمدتان . کنید �

تان به اوج خواهید  و یا ح� بیشتر افزایش خواهد یافت و در مسیر زند� و شغل

  .رسید

. بـریم ارزش نام � � ی هعنوان سرمای بهاتومبیل کاال� است که ما از آن 

شود تا در نهایت  از زمان خرید ماشین� هر سال مبلغ مشخ� از آن کاسته �

رسـد کـه چیـزی جـز  ای � در آخر ماشین به نقطه. به ارز� معادل صفر برسد

شــدن و ســاختن یــک ماشــین جدیــد  آهــن قراضــه نیســت و تنهــا بــه درد ذوب

  .خورد �

هرچـه پـول بیشـتری بـرایش . ارزش اسـت ای بـا رمایهو� ذهن شـما سـ

هـای جدیـدی� بـا  گذاری کنیـد و مطالعـه و فراگیـری معلومـات و مهارت سرمایه

تان  اص� مهم نیست که چه مقدار سـرمایه صـرف ماشـین. تر خواهید شد ارزش

و� زما� که بـر روی . کنید� چرا که به زودی ارزشش معادل هیچ خواهد بود �

کنید با هـر عقیـده یـا دیـدگاه جدیـد� توانـا� کسـب  گذاری � سرمایه تان ذهن

  .برید درآمدتان را باال �

به همین دلیل است که افراد دارای علم و تجربه بیشتر� نسـبت بـه افـراد 

هـا  توانـا� کسـب درآمـد آن. دارای علم و تجربه کمتـر� درآمـد بـاالتری دارنـد

انـد کـه هـر  ای بـا ارزش تبـدیل کرده ایهها ذهن خود را به سرم آن. بیشتر است

خاطر رسیدن به نتایج ک� و کیفی با بکـارگیرِی مغزشـان در  ساله بر ارزش آن به

توانیـد بهتـرین  باور کنید مي .توانید چنین کنید شما نیز مي. شود کار� افزوده �

  .شوید
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  از فرش تا عرش

بــودم� و در  از آن جــا� کــه دوران کــود� دشــواری را پشــت ســر گذاشــته

تر از متوسط دیگران بود� در حا� بـزرگ شـدم کـه از تصـویر  مدرسه هم نمراتم کم

های  پـیش از آن کـه بـه کـار فـروش بپـردازم� در شـغل. ذه� خو� برخوردار نبودم

کـارگری� کـار کـرده بـودم و تـا سـن � سـال� بارهـا اخـراج یـا بیکـار شـده و بـه 

ای  رسید کـه بتـوانم در زمینـه رگز به ذهنم ن�ه. پو� رسیده بودم ورشکست� و �

را اتفـاقی  دادم� آن اگـر بـر حسـب اتفـاق کـاری را بـه خـو� انجـام �. خوب باشم

  .دانستم کردم یک فرد متوسط � ها خود را در کاری که � من سال. دانستم �

کسا� که امـروز در  ی ههم:  سپس چیزی آموختم که زند� مرا تغییر داد

. اند خود برخاسته ی هترین سطوِح کار و حرف آن ده درصد باال قرار دارند از پایین

بیشـتر کسـا� کـه . شد شود� زما� بد ظاهر مي هر کس امروز خوب ظاهر مي

  .اند امروز از زند� بسیار خوب و مرفهی برخوردارند زما� در فقر به سر برده

ای که دیگران  ه ذهنم رسید هر کار منطقی و معقوالنهتر� ب از همه اینها مهم

رسـد کـه ایـن حـرف در  به نظـر �. توانم همان کار را بکنم اند� من هم مي کرده

  .کند مورد همه اشخاص صدق �

ها� بهتــر ظــاهر  کســا� کــه در زمینــه. تر نیســت ک�ــ از شــما بــاهوش

های قـب� خـود ترکیـب  هارترا با م اند و آن های الزم را آموخته شوند� مهارت �

آوریـد�  آورند شـما بـه دسـت ن� اگر آنچه را که دیگران به دست �. اند نموده

   .اید ها را نیاموخته تنها معنایش این است که هنوز این مهارت

خود بپیوندید� هـیچ  ی هدرصد سطح باالی حرف ۱۰خواهید به جمع  اگر �

  .ند سد راه شما بشودتوا مانعی در روی زمین� مگر خودتان� ن�

هـای  هـای پـایین بـه رده ها نفر از رده این حقیقت که هزاران و ح� میلیون

. توانیـد ایـن مـدارج را طـی کنیـد کنـد کـه شـما هـم مي اند� ثابت مي باال رسیده

در اغلـب . اند شـما اسـتعداد و توانـا� نداشـته ی هبسیاری از اشخاص به انداز 
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ــه ــو� و  زمین ــخت ک ــد�� س ــه های زن ــا� ب ــتعداد و توان ــیش از اس ــالش� ب ت

  .گردد های بزرگ منتهی � موفقیت

  آیا تحصیالت آکادمیک برای موفقیت ضروری است؟

ثروتمنـد اول آمریکـا کـه چنـد سـال قبـل  ۴۰۰در جریان بـرر� دربـاره 

صورت گرفت� پژوهشگران به این نتیجه رسیدند� کسا� که از دبیرستان اخراج 

ثروتمنــد اول آمریکــا قــرار گرفتنــد بــه طــور متوســط  ۴۰۰شــدند و در ردیــف 

میلیون دالر بیش از کسا� که دانشکده را به اتمام رساندند کسـب ثـروت ۳۳۳

  .اند کرده

کنند اگـر در  گویم� زیرا بسیاری از مردم احساس � را از آن جهت � این

دبیرستان نمرات خو� نگرفتنـد� بـرای همیشـه در زنـد� خـود بـا محـدودیت 

هــا در مدرســه نمــرات خــوب  واقعیــت ایــن اســت کــه خی�. گردنــد رو � هروبــ

نمـرات درس شـما� . اما در زند� خود اشخاص کام� موفـق شـدند �اند نگرفته

  .زند تان را رقم ن� آینده
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  کنم؟ معرفی � نتورکرهاهایم را برای  یک از کتاب کدام

ها در زمینه بهبود  بالغ بر پنجاه کتاب از من موجود است و تما� آن

ها  در همه این کتاب. باشد سازی زند� � ها� رشد درو� و غ� نگرش

وجود ای  های شبکه مطالب مفید و خواند� برای تغذیه روح و روان بازاریاب

عزیز مب� بر معرفی بهترین  لیدرهایدارد� اما با توجه به سئواالت مکّرر 

. گردد ای� یازده کتاب زیر معرفی � هایم برای فعاالن بازاریا� شبکه کتاب

بخش است� اما  های دیگر نیز حاوی مطالب ارزشمندی و الهام شک کتاب �

  :گیرد ت قرار �با توجه به موضع گزینش� یازده کتاب زیر در اولوی

  به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد -۱

  مشکالت را شکالت کنید -۲

  فقط غیر ممکن غیر ممکن است -۳

  عامل تغییر باش نه معلول تقدیر -۴

  از ترسیدن بترسید -۵

  اش را قورت داد حکایت آنکه قورباغه -۶

  قدرت هدیه خدواند به انسان -۷

  )های مدیری�� سازما� و شغ� داستان(شود  تغییر از من آغاز � -۸

  .اندیشید تر از آ� هستید که � شما عظیم -۹

  قفل یع� کلیدی هم هست -۱۰

  سازد روزگار را ما روز را خورشید � -۱۱
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  سنجیفرم نظر 

دادن به نظر شما خواننده  نیز اهمیت با هدف بهبود مستمر آثارم  و

  :سنجی این کتاب شرکت کنیدکنم در نظر  درخواست � �عزیز

  دهید؟ ای � به این کتاب چه نمره دهاز صفر تا  -١

  چه کنیم تا از شما نمره ده بگیریم؟ -٢

  :به )نام کتاب با ذکر(نظرات خود را  نیز پیشنهادات و ها و پاسخ

  ٣٠٠٠٧٦٥٠٠٠٥٧٧٣ :سامانه پیام� -١

  masoodlaali@gmail.com :ایمیل -٢

  ٠٩١٥٥١٧٥٥١٠:تلگرام -٣

  .)نام کتاب را فراموش نکنید( ارسال کنید

  

mailto:2-%20%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84:%20masoodlaali@gmail.com
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