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ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ؟
دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ:
-۱روﯾﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ دارد؟
-۲آﯾﺎ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
 -۳زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در  ۲۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

-۱روﯾﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ دارد؟
روﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .روﯾﺎ ﻗﺪرت دارد ،ﺟﺮم ،وزن و ﻗﺪرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺟﺬب دارد .ﻫﺮﭼﻪ روﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺪرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ و وزن و ﺟﺮم آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ روﯾﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺟﺬب زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ روﯾﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﻘﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت در روﯾﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ.

روﯾﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا روﯾﺎ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺷﺪن دارﻧﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ روﯾﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را اﻣﺮوز ﺑﺮای
ﺧﻮدﺗﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ روﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺷﮕﻔﺘﯽ اﯾﻦ روﯾﺎ ،ﯾﮏ
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از روﯾﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﺎﯾﺸﺎن
ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻣﺜﻞ روﯾﺎی دﯾﺰﻧﯽ و روﯾﺎی اﺳﺘﯿﻮﺟﺎﺑﺰ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ
روﯾﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎوراء ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

-۲آﯾﺎروﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
روﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﺤﻮر زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﺴﺮوﯾﺎ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .روﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ﻃﯽ زﻣﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺪف ﻫﺎ از دل ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

 -۳زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎدر ۲۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
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ﺷﻤﺎ  ۲۰ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ  ۲۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ در داﺧﻞ داﯾﺮه ای رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
آن داﯾﺮه ،زﻧﺪﮔﯿﺮوﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .روﯾﺎی ﺧﻮد را در  ۲۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ .زﻧﺪﮔﯽ روﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ
دﻧﯿﺎی ﻗﺸﻨﮕﯽ؟ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ؟ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای؟ ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ و درﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ؟ ﭼﻪ ﺷﻬﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ؟ ﭼﻪ ﺛﺮوﺗﯽ و
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﯾﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ.
روﯾﺎ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روﯾﺎی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را در
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻓﯿﻠﻢ روﯾﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮات اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ذﻫﻨﺸﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت اﯾﻦ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯿﺮوﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ذﻫﻦ ﺧﻮد
ﺑﺴﺎزﯾﻢ و آﻧﺮا ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ و آن ﻓﯿﻠﻢ را در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﺮﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﻤﺎﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ راﮐﻪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻫﻤﺮاه آن اﺳﺖ ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ؟
ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺑﺰرگ و ﺧﻮب ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ روﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺷﮏ ﺷﻮق ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺣﺎل از دل روﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎده
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻮر ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .آری اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد و آﻧﻘﺪر
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻖ روﯾﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﺮاﺣﻞ روﯾﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

روﯾﺎ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و روﯾﺎﯾﺶ .روﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﻗﺪرت و اﻧﺮژی دارد .ﻫﺮﭼﻪ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮم و اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ روﯾﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
روﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ
و رﺳﺎﻟﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻮر ﺑﭙﺎﺷﺪ ،دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ و ﻗﻠﺐ و دل ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ روﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺬب ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻟﺬا دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺷﻤﺎرا روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ روﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪا را ،ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺮا و ﻫﻢ در ﺳﺮای آﺧﺮت
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﭘﺲ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺮای آﺧﺮت ﺷﻤﺎرا ﻫﻢ در ﺑﺮﺑﮕﯿﺮد .روﯾﺎی ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﻣﺮﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮد.

روﯾﺎ
روﯾﺎی ﺷﻤﺎﭼﯿﺴﺖ؟
روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن و ﻋﻤﺮﺗﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﯾﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺮ دارد ،ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن
روﯾﺎ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪاﺳﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯾﯽ از آن زﻧﺪﮔﯿﺮوﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﮑﯽ از زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﯾﻦ

دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی:
زﻧﺪﮔﯽ روﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎرا ارزشﻫﺎ و رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در دل آن ﻫﺪفﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺗﻼشﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺒﺎی ﺷﻮقآﻓﺮﯾﻦ ،ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪا ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎرا ﺑﻪ ﺗﺤﯿﺮ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪا! اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ آزادی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
روﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ.

