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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد روﯾﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﺎی آﻧﻬﺎ ،روﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎم اﺳﺖ! ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﺮاﺑﯽ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ!
در ﺳﺒﮏ روﯾﺎﭘﺮدازی اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻗﺪرﺗﯽ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﭼﯿﺰی در ﻧﻬﺎﯾﺖ در دﻧﯿﺎی آﻧﻬﺎ و در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ،ﺑﺪﺳﺖ
آﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دور ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ دور ﺑﺎﻃﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از آﺧﺮ ﺑﻪ اول دارﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ روﯾﺎ  ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﻟﻮازم و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ارزش ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم ارزش ﻫﺎ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن در ﺳﺎﺧﺖ روﯾﺎ در ذﻫﻦ و
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد.

ﻧﻈﺎم ارزش ﻫﺎ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ارزش ﻫﺎ ،ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن را در
ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﺪا ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
ارزش ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺪف ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ وﺳﯿﻠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ را.
ارزش ﻫﺎی ﺗﻮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺗﻮ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮی .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮدت را ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯽ.
ﺧﻮش ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی اﻟﻬﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن
را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻟﻬﯽ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ و اﻟﻬﯽ ،ارزش ﻫﺎی واﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ارزش ﻫﺎﯾﺸﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ
اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺒﺎ ،در آن ﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮب و ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ،رﺷﺪ ،آﮔﺎﻫﯽ و
ﺗﻼش ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ آﯾﺎ اﮐﻨﻮن از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯽ؟
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ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻤﯽ را دﺷﻮار ﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ارزش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﻧﺪاری و ﻟﺬا ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻫﺪﻓﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯽ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ﺧﻮدت ،ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ آن را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯽ و ﺑﺪﺳﺖ آوری!
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻃﯽ ﮐﻨﯽ .ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮدت اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه زﯾﺒﺎی ﺧﻮدت!
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ اول ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮدت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﺴﯿﺮ دوم ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮدت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوری.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارزش ﻫﺎ ﺗﻮ را ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوری و در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﺎم ارزش ﻫﺎی ﺗﻮﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ
ﺗﻮ را ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ارزش اﺳﺖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ را آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﺗﻮ
اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﻮ ،روﺣﯿﻪ ات را ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و روﺣﯿﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮان ﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،راه را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن ﭘﺮاﻧﺮژی اداﻣﻪ دﻫﯽ.
وﻗﺘﯽ ﭘﻮل ﺣﻼل ﺑﺮای ﺗﻮ ارزش اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎوری ﺗﻮ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .آری ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ارزش ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺪدی دارد ﺑﻨﺎم ﻋﺪد ارزﺷﻤﻨﺪی .ﻋﺪد ارزﺷﻤﻨﺪی ،ﻋﺪدی اﺳﺖ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ .ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ را
ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد ارزﺷﻤﻨﺪی ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻋﺪد ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و روﺣﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﻔﺮ ﻋﺪد ارزﺷﻤﻨﺪی آن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺮﺗﺐ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮی و اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ
ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﻮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮ را در راه ﺧﻠﻖ روﯾﺎﯾﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺬا رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﻨﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻖ

آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روی و ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ رﺳﯽ.
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ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ارزش ﻫﺎ رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﻮه ارزش ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﺑﺸﺮ ،ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اش و رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اش اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺘﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ روﯾﺎ و ﻫﺪف
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ در دﻧﯿﺎی ﺗﻮ ،ارزش ﻫﺎ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﻮه ارزش ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﻪ
ﻧﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ!
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم رﺳﺎﻟﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در ذﻫﻨﺖ ﻣﺮور ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ و در راﺳﺘﺎی آن اﻗﺪام
ﮐﻨﯽ:
"ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ!"
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز رﺷﺪ ﮐﻨﯽ و در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺎل ﻗﺪم ﺑﺮداری وﻟﯽ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺮداری.

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی ،ﮔﺎم ﺑﻌﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداری .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ روﯾﺎ!
ﻣﯿﻮه و ﺣﺎﺻﻞ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ ،ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺨﯿﻞ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،رﺳﺎﻟﺖ ،ﺗﺨﯿﻞ ﺗﻮ را ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﺗﺨﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﺧﺎم و
اوﻟﯿﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ .ﺗﺨﯿﻞ در دﻧﯿﺎی ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﻗﺪرت اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ آﯾﻨﺪه ﺗﻮ را ﺗﺨﯿﻞ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻟﺬا
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ ﺗﺎ از درون رﺳﺎﻟﺘﺖ ،ﺗﺨﯿﻞ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺨﯿﻞ ﻫﺎی ﺗﻮ ،ﭼﯿﺰی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را در دﻧﯿﺎی ﺗﻮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﺑﻪ ﻧﺎم :روﯾﺎی ﺗﻮ!
آری ،روﯾﺎی ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺗﻮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .روﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺎرﯾﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ از اﮐﻨﻮن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺪای رﺣﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدی ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ .آری ،ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﮏ روﯾﺎ!
و ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد روﯾﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،روﯾﺎی اﻣﺮوز ﺗﻮ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدای زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻓﺮدا ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز روﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ،ﻫﺮﭼﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻨﯽ روﯾﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و روﯾﺎی اﻣﺮوز ﺗﻮ واﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎی ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﺗﻮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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