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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دارد ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻞ اش را ﮐﺮده اﺳﺖ! اﮔﺮ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﻢ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ!
در ﺗﺨﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای داﺷﺘﻦ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﯿﺰ را دارﯾﺪ! و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﻧﻮع واﮐﻨﺶ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﻫﺎ دارد.
ﺗﺨﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی دارد .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪارد،
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،آن ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ! ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،در ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺧﻮدش و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ درون ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺎن ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﺎص ﺗﻼش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ آن
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮد؟
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﺗﺎن را ﺑﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ .و آن ﮐﺎر ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻼش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﺴﻤﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
آری ،در ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎری از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﺣﺴﺎس و ﺑﺎور.
اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را!
اﻧﺴﺎن اﮔﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺼﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﻣﯿﺮد .ﻗﺼﻪ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ! ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدن.
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ داﺳﺘﺎن و ﻗﺼﻪ ای در زﻧﺪﮔﯽ اش دارد و ﻫﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اش ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ از درون ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ
ﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درون ﻗﺼﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺎن ﻫﻢ وارد ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از درون ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ درون ﻗﺼﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺷﺎن ﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دوم ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ای ﺗﺎزه ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن دارﻧﺪ!

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻗﺼﻪ ی ﺗﺎزه زﻧﺪﮔﯽ!
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ﺑﺮادران راﯾﺖ ،ﻗﺼﻪ ای در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻗﺼﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮدن ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ در ﺗﺨﯿﻞ ﺷﺎن ،ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ!

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن!
ﺑﺎﯾﺪ راز ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ و آن راز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﺨﯿﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﮐﻮدک ﺷﻮﯾﺪ!
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،آزاد ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﯿﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ راز ﺑﺰرگ
ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺨﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ذﻫﻨﺶ ﻣﻤﻠﻮ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ای در درون ذﻫﻨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ او در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ و ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎ و
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ ،ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در درون زﻣﺎن ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن و ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﺎل ﺑﺮای داﺷﺘﻦ آﯾﻨﺪه ای زﯾﺒﺎ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻮدﮐﯽ ،در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﻟﺬت
ﺑﺮدن از آن اﺳﺖ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ذﻫﻦ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﺎر ﻧﮕﺎه
ﺗﺎزه ای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ دارﯾﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از درون ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ
ﻗﺼﻪ ﺑﻮدن!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ!
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﯿﻞ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از داﻧﺶ اﺳﺖ!
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ﻣﯿﮑﻞ آﻧﮋ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻠﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ!
و اﮔﺮ ﮐﻮدک ﻧﺒﺎﺷﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ رﻫﺎ و آزاد و ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت و ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ درون رﻧﮓ ﻫﺎ ،ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎ
ﭘﺮواز ﮐﻨﯽ!
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻞ وزن و ﺟﺮﻣﯽ دارد و ﮐﻮدک ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،وزن و ﺟﺮم ﺗﺨﯿﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر وزن ﺗﺨﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﺟﺬب آن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺨﯿﻞ اش آن را
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی در واﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ آن ﭼﯿﺰ را در ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺗﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن روﯾﺎ و ﺗﺨﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دو ﭼﯿﺰ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ روﯾﺎ و ﺗﺨﯿﻞ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ!
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮی ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ روﯾﺎ ﺟﺎده زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺗﺨﯿﻞ آﺳﻤﺎن اﯾﻦ ﺟﺎده.
ﭘﺲ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ای زﯾﺒﺎ ،ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺷﺎدی ،و ﻣﻤﻠﻮ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ روﯾﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ ﺗﺨﯿﻠﯽ!
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ اﺷﺘﯿﺎه زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،در
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ زﻧﯿﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ،ﺧﻮدﺗﺎن را در درون ﻗﺼﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺑﯿﺸﺘﺮ درک و از ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﺪ؟!
دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آزﻣﻨﺪﯾﺎن

https://azmandian.com/article/56

