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 .را نــدارد و متخلفیــن به موجــب بند 5از مادهی  2قانــون حمایت از ناشــرین تحت پیگرد قانونی قــرار میگیرند.
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به نام خدا
انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام
زیباییهای انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود.
آری؛ گیاه خشک و پژمرده میشود و انسان نیز مانند گیاه از بین
میرود اما تنها کالم ،افکار و آثار او باقی میماند.
انتشارات نسل روشن در تالش است تا با ایجاد یک بستر مناسب
در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری ایدهها ،آثار و افکار آنها
و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمیمطلوبی برخوردار باشد
به وظیفهی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری
سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.
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مقدمه
بیشــتر ما تو زندگیمون نمی دونیم به کدوم ســمت داریم میریم ،یه قــدم به اینور یه قدم به
اونور ،به خودمون میایم و می بینیم زمان زیادی داریم زندگی می کنیم ولی به اون چیزی که
می خواســتیم نرسیدیم ،یک خالء همیشــه همراهمونه ،میبینیم با تواناییهای باالمون حتی
نتونســتیم با کسانی که تواناییهاشــون از ما پایین تره هم رقابت کنیم و اونا به نظر خوشبخت
تر میان ،متوجه میشــیم که هنوز رســالت زندگیمون رو پیدا نکردیم و یــه جورایی در درونمون
بالتکلیفیم .هنوز به معنای کلمه زندگی نکردیم و هرچقدرم تالش کردیم به نتیجه ی مطلوب
نرســیدیم .یا یه جای از زندگی به بن بســت خوردیم و نمی دونیم دقیقــا باید چیکار کنیم و به
صورت غریزی فقط صبر کردیم که شاید معجزه ای بشه یا زمان مشکالت و حل کنه.
صبر کردن گرچه از غوره می تونه حلوا بسازه ،عمر مفید ما رو هم از بین میبره ،هر چیزی در

زمان خودش خوبه وگرنه همه در زمان بازنشستگیشــون می تونن ثروتمند بشــن ،وقت کافی
داشــته باشــن و . . . .ما در این لحظه میخوایم ثروتمند ،با عشق ،سالمت و با آرامش زندگی
کنیم .مهم نیســت چند سال سن داشته باشیم ،مهم نیســت چه گذشتهای داریم و موقعیت
فعلیمون چیه .صبر کردن جواب سوال ما نیست.
تورو خدا نگید موج منفی می ده این واقعیت دنیاست و باید باهاش کنار بیایم ،با مدیتیشن و
قانون جذب و موج مثبت و . . .شاید به یک قسمتی از خواستههامون به صورت موقت برسید
ولی همهی ما در درون می دونیم که تمام این حرفا بیش از این چیزیه که به ما نشــون میدن.
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بیشــتر افرادی که تو این جریانات وارد میشــن بعد از یک مدت خسته میشن ،یا خودشون می
دونــن دقیقا چی پیش میاد .اصال مهم نیســت ،ما اینجا نیســتیم تا چیــزی رو نقص کنیم ما
اینجاییم تا راه حل منطقی و قابل اجرا ارائه بدیم.
ما به مربی نیاز داریم به یک مربی زندگی . . .به یک نفر که زندگیمون رو از بیرون مرتب کنه.
بهتره مذهبیش نکنیم چرا که خداوند صبرش بیش از عمر ماســت .پس باید آستین باال بزنیم
و زندگیمــون رو خودمون مدیریت کنیم و یا یک فردی رو پیدا کنیم که این کار و برامون انجام
بده .البته این کتاب برای این طراحی شده که شما مربی زندگی خودتون و دیگران باشید.
تصور کنید وقتی از خواب بیدار میشید دقیقا بدونید که چیکار می خواید انجام بدید و دقیقا 5
سال آینده چه اتفاقی قراره توی زندگیتون رخ بده .اگه بر میگشتید به گذشته چه چیزهایی رو
تغییر می دادید ،حال میتونید آینده رو ببینید و نتایج گذشــته رو تغییر بدید .زندگیتون متفاوت
خواهد شد .تصور کنید شغلتون ،زندگیتون و هرچیزی که در دنیاتون هست براتون خوشبختی
و خوشحالی بیاره و تمام ابعاد زندگیتون رو دوست داشته باشید مشکالت چالش باشند ونه درد.
تصــور کنید که کارتون اینقدر لذت بخش باشــه کــه نخواین مرخصی بگیرید یا گوشــیتونو
خاموش کنید ،زندگی احساســیتون اینقدر شــیرین باشــه که دل تو دلتون نباشــه که به خونه
برگردید .از لحاظ علمی و شــخصیتی ســرآمد و مثال زدنی باشــید .دیده بشید و حرفی برای
گفتن داشته باشید .و از همه مهم تر به آرامش درونی برسید.
سعی کردیم مطالب رو تا جایی که می تونیم خالصه کنیم زیرا وقتتون خیلی مهمه در نتیجه
اگه در هر بخشی نیاز به مطالعه و اطالعات بیشتر دارید با من تماس بگیرید.
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دنیا به ســمت جلو در حال حرکته و اگر ما بایســتیم و صبر کنیــم قطعا عقب خواهیم رفت.
جایگاه خودمون رو در جهان پیدا کنیم یا بسازیم و خودمون و اونایی رو که دوستشون داریم
لذتشو ببریم.
از کلمه ی موفقیت استفاده نمی کنیم چون خیلی کلیشهای شده ما مربی زندگی هستیم و
باید زندگی در دستان ما رام شود و غیر از این انتظار نمی رود ،شما میتونید سواالت و ابهامات
خودتون رو هر زمان از ما بپرسید:
ایمیل icedeathpiaz@gmail. com
تلگرام @tavazoncoach
چطور این کتاب رو مطالعه کنید
این کتاب طوری طراحی شده که به جز بخش یکم تقریبا بقیه بخشها مستقل هستند پس
میتونید خیلی ســاده چیزی رو که دنبالش هستید پیدا کنید .ولی پیشنهاد میشه کل کتاب رو
حداقل یک بار هم که شده مطالعه کنید ایدههای جدیدی به ذهنتون می رسه یا نکات مثبتی
رو به زندگیتون اضافه میکنید.
در زمان مطالعه حتما یک دفتر و یک خودکار (قلم ) با خود داشــته باشید یا وسیلهای برای
یادداشت .این نکته تقریبا برای بازدهی الزامیه.
بخش برای مطالعه بیشــتر صرفا برای اشنایی و مطالعه بیشتر هستش و مطالعش ضرورتی
نداره گرچه می تونه مفید باشه .مطالب رو تا اونجایی که میشد خالصه نویسی کردیم تا زمان با
ارزشتون از بین نره ولی اگه نیاز به مطالعه بیشتر دارید یا سوال یا ابهامی توی هر بخش دارید
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میتونید با من تماس بگیرید خوشحال میشم بتونم توضیح بیشتری براتون بدم و اگر ابهامی
هست رفعش کنم.
بخش آخر شــامل سواالت مختلف در بخشهای مختلف زندگی هستش پیشنهاد می کنم
یک روز رو فقط به جواب دادن به این سواال و یادداشت کردن جوابها در یک دفتر خصوصی
بــرای خودتــون بزارید .تاکیــد می کنم وقت بزارید پــس این کارو یــک روزی انجام بدین که
حوصلشو دارید چون سواال سخت و کلیدی هستش.
نکته آخر لذت ببرید اگه هر جایی خسته شدید توقف کنید و اگه از بحثی خوشتان نمی آمد
نخونیدش .ولی از واقعیت فرار نکنید
به امید پیدا کردن آنچه که در ذهن دارید
شما میتونید سواالت و ابهامات خودتون رو هر زمان از ما بپرسید:
ایمیل icedeathpiaz@gmail. com

مربی زندگی خود باشید
چگونــه توازنی در زندگــی خود ایجاد کنیم ؟ما برای اینکه بتونیــم در زندگی خودمون توازن
ایجاد کنیم ،اول باید صریح و مشخص بدونیم که به کجا می خوایم برسیم ،به چی می خوایم
برسیم و کجا می خوایم باشیم.
برای شروع یک خودکار (قلم ) و یک دفتر تهیه کنید ترجیحا دفتر قیمتی و خوشگل انتخاب
کنید که بهتون حس خوبی بده.
این کتاب بیشــتر عملی هستش پس صرفا با مطالعه کردن قرار نیست به چیزی برسید پس
همین لحظه کتاب رو متوقف کنید و دفتر و قلم رو آماده کنید.
این سوال رو از خودتون بپرسید و سوال و پاسخ را در دفترتان یادداشت کنید.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
برای مطالعه بیشتر :
تحقیقات نشــون میده ،فقط  3درصد مردم دنیا دارای هدف هســتند 97 ،درصد مردم دنیا
بدون هدف زندگی می کنند ،این آمار در کشــورهای پیشرفته بیشتره ،در این کشورها  5درصد
مردم دارای هدف هســتند ،و جالب اینجاست که اکثر مردم دنیا در زندگی گالیه دارن که چرا
ما به خواستههامون نمی رسیم.
خیلی ســاده اســت ،شــما در زندگیتون هــدف ندارید ،هدف مشــخص مثل یــک ذره بین

