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ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮی
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ زن ﻗﻮی و ﺑﺎاراده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ،ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﭘﺲ از ازدواج دوم ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و اﻣﺮوز
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد و راﺣﺖ و ﺗﻮام ﺑﺎ آراﻣﺶ را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ از ﮐﺎرش ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ روی ﭘﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
اﻓﺴﺎﻧﻪ اﻣﺮوز  ۴۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و  ۳ﭘﺴﺮ دارد .در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و در  ۰۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ازدواج
دوم ﮐﺮده و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ازدواجﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رواﯾﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪ را از زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از ﮔﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﻤﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ازدواج
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮدم و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم او ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻧﻪ ﺧﺸﻦ ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﺷﮑﺎک و ﻧﻪ ﺧﺴﯿﺲ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﻻﻟﻪزار ﺑﺎ ﭘﺪرش ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
داﺷﺖ .ﻣﻦ  ۳ﭘﺴﺮ دﻧﯿﺎ آوردم و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺧﯿﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮای ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽداد.
ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻬﺮان رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم ﺑﺮوم ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﻣﺎدرم آن
روز ﺳﻔﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﻢ را دم در ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ را ﺑﺮدارم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم ﻫﻤﺴﺮم را در ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺑﺎ
زن ﺟﻮاﻧﯽ دﯾﺪم .دﻧﯿﺎ دور ﺳﺮم ﭼﺮﺧﯿﺪ .دﻧﯿﺎ روی ﺳﺮم ﺧﺮاب ﺷﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺮدم .داد زدم و ﻫﺮ ﭼﻪ دم دﺳﺘﻢ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺘﻢ .او را زدم و
ﺧﻮدم را و ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪم.
داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﯽ وﻟﻮ ﻇﺎﻫﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮ از او ﺑﺎردار اﺳﺖ .اول او را ﻋﻘﺪ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ اﻓﺘﺎدم ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﻤﻼت ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺎ ﻣﺮز ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﺑﺮد.
دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﻓﺘﺎدم ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮﻧﻪ .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ درﺑﻪدر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﯽاراده و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﯾﺎ
ﺳﺮدردﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﻮع و ﺗﺸﻨﺞ .ﻫﺮ ﭼﻪ دﮐﺘﺮ و دوا ﻣﯽﮐﺮدم ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻦ را ﻧﻤﯽدﯾﺪ .زﺟﺮﻫﺎ و دردﻫﺎ و ﻋﺬابﻫﺎﯾﻢ را
ﻧﻤﯽدﯾﺪ و ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭼﻬﺎرﻣﺶ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ .روزی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ .ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ و ﺧﻨﺪهدار اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ .آدمﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ و ﯾﺎ ﺟﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪات ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮو
رﯾﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ .ﻫﯿﭻﮐﺪام آنﻫﺎ ﻧﻤﺮدهاﻧﺪ و زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻓﺘﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮوع دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدت
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدت ﺑﺴﺎزی.
ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﮏ ﺗﻮی ﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻮرد .ﻟﻐﺖﻟﻐﺖ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﻦ را در ﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ .داﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ .ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻫﻤﺎن روز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و
اراده ﮐﺮدم .ﻫﻤﺎن روز دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮدم و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ را ﻧﺠﺎت دﻫﻢ .ﭼﻄﻮر ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ
ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮم ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ و دهﻫﺎ دﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﻟﺒﺎس و ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﭼﻨﺪ دﺳﺖ
ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس دارم ۷ .زن در ﺧﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارم.
ﭼﺮاغ راه ﻧﺠﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺠﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دارد .اﻣﯿﺪ راز
دوم ﻧﺠﺎت اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪ ﺗﺮس آنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﭼﺮاغ راﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺠﺎت و ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای آنﻫﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ راهﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و اﯾﺠﺎد
اﻣﯿﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯽ در ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺎن آﻫﻦﻫﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ

او را از ﻣﯿﺎن آﻫﻦﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻔﺲ دوﺑﺎره را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻋﻼﻗﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و ﺑﺎور ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدم .ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮدم و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ .آنﻗﺪر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻮدم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
دﮐﺘﺮ روانﺷﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ از ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻧﺘﺮس ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در ذﻫﻨﻢ ﺣﮏ ﮐﺮدم و ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮدم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ و دهﻫﺎ ﺑﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮک ﻣﯽزﻧﻢ و ﻣﯽدوزم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ« از ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻧﺘﺮس».
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ درﺑﺎره او ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﺪ .او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدن و ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد ﭘﺲ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮدش را از ﻣﯿﺎن آواری ﮐﻪ روی ﺳﺮش ﺧﺮاب ﺷﺪه ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﺑﻪ او و
ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣﯿﺎن راهﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮ در ﺗﻮ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ.
ﺧﻮداﻧﮕﺎره در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل و ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدش ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و او را ﻣﺤﺘﺮم و ﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی او ﻣﻨﻔﯽﺑﺎﻓﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻔﯽﺑﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎک ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ و از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ .آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؛ درﺑﺎره ﻋﺎدات و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪ و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ( ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ آنﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎل اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪﯾﺶ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و از ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﯽ ﺷﺎد و ﭘﺮ از اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ و در ﺟﺎ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

