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 چه دنياي بدي : يكي گفت

 .گل ها هم خار دارند

 

 چه دنياي خوبي: ديگري گفت

 .حتي شاخه هاي پرخار هم گل دارند

******** 

 عظمت در نگاه است

 !نه در چيزي كه مي نگريم

 

******** 

 زنده بودن حركتي است افقي

 از گهواره تا گور

 اما زندگي كردن حركتي است عمودي

 ...از فرش تا عرش

 .زندگي يك تداوم بي نهايت اكنون هاست

 ماموريت ما در زندگي

 نيست "بي مشكل زيستن "

 ...با انگيزه زيستن است"

 .باش، اما دل نشكن"سلطان دلها"

 ...تو عاشق يك نفر باش بگذار همه عاشقت باشن اما 

 پله بساز اما از كسي باال نرو،

 ...دورت راشلوغ كن اما در شلوغي ها خودت را گم نكن

 ...باش اما خاكي "طال"

******** 

 

 :از خدا پرسيدم

 خدايا چطور ميتوان بهتر زندگي كرد؟

 گذشته ات را: خدا جواب داد

 بدون هيچ تاسفي بپذير،

 ذران،با اعتماد زمان حالت را بگ

 و بدون ترس براي آينده آماده شو،

 ايمان را نگه دار و ترس را

 به گوشه اي انداز،

 شك هايت را باور نكن

 .وهيچ گاه به باورهايت شك نكن

 زندگي شگفت انگيز است

 فقط اگر بدانيد كه

 چطور زندگي كنيد

******** 
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 ... مرد فقيرى بود كه                                                                 

  .همسرش كره مى ساخت

 هاي يك كيلويى ميساخت و مرد آنرا به يكى از بقالى هاي شهر مى فروخت و زن كره ها را به شكل قالب
 .مايحتاج خانه را مى خريد

 

 روزى مرد بقال به اندازه كره ها 

  .شك كرد و آنها را وزن كرد

 .گرم بود 900اندازه هر كره 

  :او عصبانى شد و به مرد فقير گفت

 ديگر از تو كره نمى خرم، 

 تو كره را به عنوان يك كيلو به من 

 ... مى فروختى در حالى كه

 !گرم است 900وزن آن 

 

  .ما ترازويي نداريم: قير سرش را پايين انداخت و گفتمرد ف

 چندي قبل يك كيلو شكر 

 از شما خريديم 

 و آن را به عنوان وزنه قرار ميداديم

******** 

                                              

 .است زندگي را سخت نكنيم، خيلي ساده

 ...در چهار عبارت خالصه ميشود

 

 آدمي بايد بتواند سهم خطاي خود را ببيند؛

 "متاسفم": تا بتواند بگويد

 

 آدمي بايد شجاعت داشته باشد؛

 "من را ببخش": تا بتواند بگويد

 

 آدمي بايد عشق داشته باشد؛

 "دوستت دارم": تا بتواند بگويد

 

 آدمي بايد شاكر داشته و نعمتهايش باشد؛

 "متشكرم": تا بتواند بگويد

 

 و در نهايت آدمي بايد به درك راز نهفته در اين چهار عبارت برسد؛

 ...تا بتواند مسئوليت زندگي خويش را به تمامي بپذيرد

                   ********  
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 :روباهي به فرزندش گفت

 فرزندم 

 گور بخورياز تمام اين باغ ها ميتواني ان

 !ده است "مالي"غير از آن باغي كه متعلق به 

 !حتي اگر گرسنه هم ماندي به سراغ آن باغ نرو

 روباه جوان از پدرش پرسيد

 چرا مگر انگور آن باغ سمي است؟

 روباه به فرزندش پاسخ داد

 بفهمد كه ما  "مال"نه فرزندم اگر

 از انگور باغش خورده ايم

 !را حالل مي كند و دودمانمان را به باد مي دهدفتوا مي دهد و گوشت روباه 

 با اين جماعت كه قدرتشان 

 !! استوار است هيچ وقت در نيفت "جهل مردم"بر 

 

 زاكاني_عبيد#

******** 

 

 !! "ثروتش"نه به ؛ بنگر  "عقلش"را به  "مرد

 

 !! "جمالش"نه به بنگر ؛  "وفايش"را به  "زن"

 

 !! "كالمش"به نه بنگر ؛  "محبتش"را به  "دوست"

 

 !! "ادعايش"نه به بنگر ؛  "صبرش"را به  "عاشق"

 

 !! "مقدارش"نه به بنگر ؛  "بركتش"را به  "مال"

 

 !! "بزرگيش"نه به بنگر ؛  "آرامشش"را به  "خانه"

 

 !! "صاحبش"نه به بنگر ؛  "پاكيش"را به  "دل"

 

 !! "وفاداريش"بنگر ؛ نه به  "ايمانش"را به  "فرزند"

 

  !! هر چه بيشتر ؛ بهتر!! را فقط ؛ بنگر  "مادر" و "پدر"

        ********           

                                                                                    
  :واحد اندازه گيري انسانيت

 دست هايي است كه گرفتيم؛ 

 گره هاي است كه ازمشكالت ديگران بازكرديم؛ 

 دلهايي كه به دست آورديم
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 .!. و اشكهايي كه به لبخند نشانديم 

******** 

 هزاران بار فرصت بدهبه دشمنانت 

 تا با تو دوست شوند

 

 !هم ندهفرصت يك اما به دوستانت 

 كه دشمنت شوند

 

 !مي داننديق زخمهاي دلت را دقيق عمنت جاي ا دوستايرز

******** 

 بزرگترين اشتباهي كه مي توانيم 

 : انجام دهيم اين است كه

 به برخي آدم ها 

 . طوالني تر از آنچه كه لياقتش را دارند اجازه دهيم در زندگيمان بمانند

 

 ساراماگو_ژوزه#

 

******** 

 ه من آموخت زندگي ب

 هر چيز قيمتي دارد ،

 پنير مجاني فقط در تله موش 

 ... يافت مي شود و بس

 

******** 

 .. چه خوب ميشد

 

 نباشه كه  افتخار آدما به اين

 هيچكس حريف زبون من نميشه 

 كاش به اين افتخار مي كردن كه هيچكس حريف شخصيت من نميشه

 

 اي_قمشه_الهي#

 

******** 

 انسان درچيست؟زيبايي واقعي 

 :روزي شاگردان نزد حكيم رفتند و پرسيدند

 استاد زيبايي انسان درچيست؟

 

  :كاسه كنار شاگردان گذاشت وگفت 2حكيم 

كاسه نگاه كنيد اولي ازطال درست شده است ودرونش سم است و دومي كاسه اي گليست و  2   به اين
 درونش آب گوارا است، شما كدام راميخوريد؟

  :ب دادندشاگردان جوا
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 .كاسه گلي را

  :حكيم گفت

بايد سيرتمان . آنچه كه آدمي را زيبا ميكند درونش واخالقش است. آدمي هم همچون اين كاسه است
 ...رازيباكنيم نه صورتمان را

******** 

 .اين هزارتا چسب زخم را بفروش تا برايت كفش بخرم: پدري به فرزندش گفت

 

 !آرزو كنم هزار نفر زخمي بشن تا من كفش بخرم؟يعني بايد : بچه باخود فكر كرد 

 !!!ولش كن كفشهاي پاره خوبه 

 

 

 ... خدايا 

گاهي دلهاي بزرگ را آنچنان درون سينه هايي كوچك ميگذاري كه شرمسار ميشويم، از بزرگي كه براي 
 ... خود ساخته ايم

******** 

 :آرامش نتيجه سه عبارت است

 تجربه ديروز، 

 استفاده امروز،

 ...اميد به فردا 

  :ولي اغلب ما با سه عبارت ديگر زندگي مي كنيم

 حسرت ديروز،

 اتالف امروز،  

  .ترس از فردا

 در حالي كه آفريدگار مهربان، 

 گذشته را عفو، 

 امروز را مدد، 

 ...و فردا را كفايت مي كند

******** 

 هاي ترحيم روزنامه  آگهي

 را كه خواندم با خود گفتم ،

 چرا هر روز اينقدر 

 دكتر، مهندس و حاجي ميميرند

 اما وقتي از قيمت چاپ آگهي 

 ترحيم در روزنامه مطلع شدم فهميدم 

 ... ميرند صدا مي  فقرا هميشه بي

 

******** 

 پيرشدن به كوهنوردي شباهت دارد

 

 روي هرقدر باالتر مي
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 شود، نيرويت كمتر مي

 ...گردد تر مي اما اُفق ديدت وسيع

 

 برگمان_ينگمارا#

 

******** 

 دنيا آنقدر وسيع است كه 

 .براي همه مخلوقات جا هست

 به جاي آن كه جاي كسي را بگيريد، 

 .تالش كنيد جاي واقعي خودتان را بيابيد

 

 چاپلين _چارلي#

 

******** 

 

او قرار  مي دانم اگر قضاوت نادرستي در مورد كسي بكنم، دنيا تمام تالشش را مي كند تا مرا در شرايط
 ...دهد، تا به من ثابت كند در تاريكي همه ي ما شبيه يكديگريم

 

 داستايوفسكي _فئودور#

 

******** 

 

 هركسي كه ميرسه قبل ازينكه بشناستت و چيزي راجع به گذشتت بدونه قضاوتت ميكنه

 واس همينه كه معموال تنهايي بهترين انتخاب ممكنه

 

******** 

 

 باشدآرزو كنيم حالِ همه خوب 

اي برايِ خوردن دارند، نه مشكلي برايِ حل نشدن، نه  خيابان، پر باشد از عابرانِ سر خوشي كه نه غصه
 !گيري و تنها بودن دليلي براي گوشه

 كنند عابراني كه سرخوش و آسوده از كنارِ هم عبور مي

 مرداني كه ناچار نيستند تا دير وقت كار كنند،

 ريزند، زناني كه در سكوتشان اشك نمي

 ...خندند و كودكاني كه از ته دلشان مي

 آرزو كنيم حالِ همه خوب باشد

 هاي قديمي به خوبيِ عطرِ ياسِ كوچه باغ

 به خوبيِ دو روز مانده به عيد زمانِ كودكي

 و به خوبيِ همان روزي كه آرامش و عشق؛

 ...هاي اين شهر، برگردد به خيابان

 

 

******** 
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 از آنچه تحويل گرفته اي تحويل دهيبايد دنيا را كمي بهتر 

 خواه با فرزندي خوب،

 خواه با باغچه اي سرسبز

 خواه با اندكي بهبود شرايط اجتماعي

 ....و اينكه بداني حتي فقط يك نفر با بودن تو ساده تر نفس كشيده است يعني تو موفق شده اي

 

 گابريل گارسيا ماركز

******** 

 

 !و را خواهند شناخت و اگر پول نداشته باشي تو انسانها را خواهي شناختاگر پول داشته باشي انسانها ت 

 

جمالتي از . هر روز صبح هنگام بيدار شدن، عصر و شب قبل از خواب جمالت مثبتي را با خود تكرار كنيد
 : قبيل

 

يي من عالي هستمزندگي من فوق العاده استچقدر زندگي ام رو دوست دارممن عاشق خودم هستممن توانا
 من هوش فوق العاده خوبي دارمو.هاي فوق العاده زيادي دارم

******** 

 

 براي تغيير زندگي خود به ضمير ناخودآگاه خود نفوذ كنيد

 

******** 

 

اي از يك دوست كه روانپزشك است،  براي اينكه به قدرت اثرگذاري تلقين بر سالمتي پي ببريد، خاطره
البته وضعيت جسمي بدي نداشت اما . كرد يشه از درد پا ناله ميمادر اين روانپزشك هم. كنيم نقل مي

او هر روز به دنبال يك پزشك جديد بود و بيشتر . كند گفت پاهايم درد مي هميشه ناالن بود و مدام مي
ديگر اينقدر اين موضوع تكرار شده بود كه حتي همه فاميل . كرد وقت خود را صرف درمان درد پايش مي

 .د او يك مشكل جدي دارد و بايد به پزشك مراجعه كندهم فكر مي كردن

 

ي من سالم  تا اينكه يك روز پسر او كه يك روانپزشك بود با استفاده از يك تكنيك روانشناسي، جمله
پس از مدتي، او به طور ناخودآگاه ديگر درد نداشت و . كرد  هستم را در ضمير ناخودآگاه مادرش ثبت

توانست به راحتي كارهايش را  ها مي پس از مدت. د پا در حال ناله كردن باشدشد كه از در كمتر ديده مي
حاال مدت يك سال است كه  .كرد ايستادن ناله مي  در حالي كه تا پيش از آن از سرپا. ايستاده انجام دهد

 .مادر آن روانپزشك به هيچ دكتري براي درد پا مراجعه نكرده است

 

ها درد و رنج را براي خود به  تواند سال ك نفر صرفا با تلقين چطور مييك لحظه با خود فكر كنيد كه ي
نمونه اين . بله اين قدرت تلقين است. تواند درد را از خود دور كند همراه بياورد و چطور با تلقين مي

ني يع .دهيم به طور ناخودآگاه است اكثر كارهايي كه روزانه انجام مي. داستان در زندگي همه ما وجود دارد
بينيم و  بيشتر كارها يا باورهايي كه امروز در خودمان مي. اند بر اثر تكرار در ضمير ناخودآگاه ما ثبت شده

 .اند كنيم، در زمان كودكي در ذهنمان ثبت شده ها عمل مي به طور ناخودآگاه بر اساس آن
******** 
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را در درون خود تكرار » يز يادم نيستكنم، هيچ چ حتما امتحان فردا را خراب مي«: وقتي شما اين جمله كه
از . شود يعني اين جمله در سطح ضمير ناخودآگاهشما ثبت مي. شود كنيد، اين جمله ملكه ذهن شما مي مي

آن جايي كه ضمير ناخودآگاه قدرت تجزيه و تحليل ندارد، سر جلسه امتحان، چيزي كه درونش ثبت شده 
 .واقعا چيزي به ياد شما نيايدكند كه  يعني كاري مي. كند را اجرايي مي

******** 

همانطور كه گفتيم، از يك  .شود است كه در آن ثبت مي   در واقع ضمير ناخودآگاه فقط اجرا كننده چيزي
سو ضمير ناخودآگاه قدرت تجزيه و تحليل ندارد و از سوي ديگر، در اجراي چيزي كه در آن ثبت شده 

كنيد و هيچ چيز يادتان نيست،  كرار اينكه امتحان را خراب ميبنابراين شما با ت. بسيار قدرتمند است
ها سر جلسه امتحان را به خود تلقين كرده و آن را در ضمير ناخودآگاه خود ثبت  فراموش كردن آموخته

 .كنيد مي

 

شويد، چون اين جمله خالف باوري است كه با  گويد حتما در امتحان موفق مي حتي وقتي دوست شما مي
. شود پذيرد و استرس شما بيشتر مي ايد، ذهن شما آن را نمي ضمير ناخودآگاه خود ثبت كرده تلقين در

. كند كند بسيار قدرتمند عمل مي بنابراين تلقين به دليل اينكه باوري را در ضمير ناخودآگاه شما ثبت مي
 تلقين در بسيار از ابعاد مختلف زندگي، مثل سالمتي نيز اثرگذار است

******** 

 

 .روهي در حال عبور از غار تاريكي بودند كه سنگهايي را زير پايشان احساس كردندگ

 

هركس بردارد حسرت مي خورد، هر كس هم برندارد باز هم حسرت . اينها سنگ حسرتند: بزرگشان گفت 
برخي هم گفتند ضرر كه ندارد مقداري را براي   برخي گفتند پس چرا بارمان را سنگين كنيم؟. مي خورد

آنهايي كه . غار پر بوده از سنگهاي قيمتي   وقتي از غار بيرون آمدند فهميدند كه. سوغاتي بر مي داريم
زندگي هم بدين شكل  .برنداشته بودند حسرت خوردند و بقيه هم حسرت خوردند كه چرا كم برداشتند

رت ميخوريم كه چرا است، اگر از لحظات استفاده نكينم حسرت مي خوريم و اگر استفاده كنيم باز هم حس
 ..پس تالشمان را بكنيم كه هرچه بيشتر از اين لحظات استفاده كنيم. كم

******** 

  زندگي سينما نيست مثل تئاتر زنده است، 

  كات نداره،

 اگه خرابش كردي،

 نبايد بقيشو ببازي،

 !…فقط ميتوني بقيشو بهتر بازي كني

******** 

 عاقبت خاك شود حسن جمال من و تو،

 و بد مي گذرد واي به حال من و تو، خوب

 قرعه امروز به نام من و فردا دگري،

 مي خورد تير اجل بر پر و بال من و تو،

 مال دنيا نشود سد ره مرگ كسي،

 ،....گيرم كه كل جهان باشد از آن من و تو
 هر مرد شتربان اويس قرني نيست،
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 هر شيشه ي گلرنگ عقيق يمني نيست،

 ياب نگردد،هر سنگ و گلي گوهر نا

 هر احمد و محمود رسول مدني نيست،

 بر مرده دالن پند مده خويش ميازار،

 زيرا كه ابوجهل مسلمان شدني نيست،

 جايي كه برادر به برادر نكند رحم،

 !...بيگانه براي تو برادر شدني نيست

******** 

 همه مي دانيم كه احتمال خطا داريم، 

 مگر آنكه آن قدر نادان باشيم كه 

 .معتقد باشيم "ادراك بي عيب و نقص"به 

 يالوم_د_اروين# �✍ 

 

********  

بهار پيش از آن كه حادثه اي در طبيعت باشد ، حادثه اي است در قلب آدمي و پيش از آن كه در طبيعت 
 ... محسوس باشد در حسي انساني وقوع مي يابد

 

 

 

 ابراهيمي_نادر# �✍ يك عاشقانه آرام

 

********  

 

اهم مادرم را ببوسم، بگويم دوسش دارم، در دامنش گريه كنم بدون اين كه از نشان دادن ميخو
مي خواهم . احساسات من هميشه همه جا بوده اند، فقط پنهانشان مي كردم. احساساتم خجالت بكشم

 .خودم را به يك مرد، به شهر به زندگي و سرانجام به مرگ ببخشم

 

 

 كوئليو_پائولو# �✍ ورونيكا تصميم ميگيرد بميرد

 

********  

 

 اثر انگشت ما 

 ... از قلب هايي كه لمسشان كرديم هيچ وقت پاك نمي شود

 

 

 بوكوفسكي_چارلز# �✍ ها  زن
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********  

 

 به افكار خوب بينديش،

 چيزهاي خوب بگو، 

 كارهاي خوب در قبال ديگران انجام بده،

 ... گردد همه چيز به سوي تو باز مي

******** 

 !بترسيم؛ نه از آدمكشان

 .آنها خطرات بيرونيند، خطرات كوچكند

 !از خودمان بترسيم

 .دزدان واقعي، پيش داوري هاي ما هستند

 .آدمكش هاي واقعي، نادرستي هاي ما هستند

 .چه اهميتي دارد آنچه سرهاي ما را، يا كيسه هاي پولمان را تهديد مي كند

 !ديد مي كندنينديشيم جز در آنچه كه روحمان را ته

 

 

 هوگو_ويكتور# �✍ بينوايان 

 

********  

 .ام جواب اين سوال مادرم را بدهم تا امروز هرگز نتوانسته

 : او روزهاي آخر عمرش از من پرسيد

 "اگر ديگر چيزي به ياد نياورم، مي توانم بگويم كه در اين دنيا حضور دارم؟"

مهم نيست تو چيزي به خاطر داشته " گفتم و به او مي كاش امروز اينجا بود...سوالش هميشه با من ماند
باشي؛ اگر كسي، حتي يك نفر، نام تو را به ياد داشته باشد و آن را با عشق تكرار كند، يعني تو در اين دنيا 

 ... حضور داري

 

 ورت_هپ_سالي# �✍ عشق هرگز فراموش نمي كند

 

******** 

  

 .كند ها را تقسيم مى غم، آدمها، غم را با هم تقسيم نكنند  اگر آدم

 

 

 بكمن_فردريك# �✍ مردى به نام اوه

 

********  

 

 ياد بگيريم
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 هر كس كه الغره معتاد نيست،

 هر كس كه چاقه تنبل نيست،

 هر كي ميخنده ديوونه نيست،

 هر كي پول نداره بي عرضه نيست،

 !...هر كس كه پولداره دزد نيست

 

 هيچگاه نه به كسي بخنديد

 

 ...اوتش كنيدنه قض

 

 هرگز نميدانيد،

 شايد روزي شما هم 

 ...در همان شرايط او قرار بگيريد

******** 

 

 كافيست زاويه ديدت را تغيير دهي

 ... يا شايد كمي جايت را

 

 تو اهل تغيير باش

 ... دنيايت تغيير خواهد كرد

 

******** 

 ؛كيلومتر در ساعت است 90سرعت آهو 
 .استيلومتر در ساعت ك 57كه سرعت شير در حالي 

 شود؟ شير ميپس چطور آهو طعمه 

 

نگاه  "سرپشت "سنجيدن فاصله خود با شير مدام به كه او براي يشود آهو از شكار شدن باعث م "ترس"
 ،كند

 !شود همين سرعتش بسيار كم ميو به خاطر 

 تا جايي كه شير ميتواند به او برسد؛

 !نميشودشير  طعمهاگر آهو به پشت سرش نگاه نكند يعني 

 

هيچگاه طعمه ي شير شير به نيرويش ايمان دارد؛ همانگونه كه ؛ اگر آهو به سرعت خود ايمان داشته باشد
 .نخواهد شد

 

هميشه به ايمان نداشته باشيم و در طول زندگي اگر به خودمان ، اين قصه ي خيلي از ما آدم ها هم هست
 ؛ازيمگذشته بپردكنيم و به مرور خاطرات پشت سرنگاه 

 ميمانيمهم از زندگيمان عقب 

 ...و هم آينده را از دست مي دهيم

 

 رابينز_آنتوني#
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******** 

جهان سوم جاييست كه هركس وطنش را آباد كند، خانه اش خراب مي شود، و هركس در تخريب مملكت 
  .بكوشد خانه اش آباد مي شود

 دكتر حسابي

******** 

 

  !فكر كردن كار سختي است

 

 !...دليل اكثر مردم به جاي فكر كردن، قضاوت مي كنند به همين

 

 كارل گوستاو يونگ

 

******** 

 

 كه  ےآدمهايـــ

 خودشون تو زندگى

 هميشه تكيه گاه بودن،؛؛؛

 وقتى مشكلى پيدا ميكنن،

 رو  ےتنهايـــ

 بيشتر دوست دارن 

 ...چون عادت به تكيه كردن ندارن

 

 فرخزاد_فريدون#

******** 

 !شود عامل متولد نمي مديرهيچ نوزادي 

 !شود آغاز نمي 267هيچ كتابي از صفحه 

 !كند سالِ رشد نمي40اي به صورت درخت  هيچ دانه

 !شود هيچ كارمندي يك شبه بازنشست نمي

 !شناسم كه روز بعد سرهنگ شده باشد هيچ سربازي را نمي

كردن روي خودت ادامه بده، نتيجه به براي تحقق يك خواسته نياز به زمان است، صبر داشته باش، به كار 
 ...زودي در يكي از روزها همراه با خورشيد طلوع خواهد كرد

 

 

******** 

 

 !كنم ميبينم انگار دقيقا مارو همون چيزايي كه دوس نداريم؛ رشد ميدن خوبتر كه نيگاه مي

 !خم ناتموم هست و گاهي يه راه زيبا، تنها يه فريب پرپيچ

******** 

سال خوبي را براي خودتان ": ولي من به شما ميگويم  "سال خوبي داشته باشيد": ما ميگويند همه به ش 
 "خلق كنيد

 به فكر آمدن روزهاي خوب نباشيد
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 آنها نخواهند آمد 

 به فكر ساختن باشيد

 روزهاي خوب را بايد ساخت

 آرزو مي كنم 

 بهترين معمار سال جديدت باشي

 �❣و تمام آرزوهايت محقق شود
******** 

 

 از تازه ها استقبال كن

 و به همه چيز آنگونه بنگر

 . كه گوئي اولين بار است نگاهش مي كني

 .كودكي، حسي بكر و هميشه تازه است

 با كودك درونت آشتي كن

 .و هر كاري كه شادت مي كند انجام بده

 . آرامش روانت باش  مراقب سالمت جسم و

 .ساده زيستي را تمرين كن

 صفاي زندگي تصرفت كندتا شكوه و 

 

******** 

 

 روزگار هميشه بر يك قرار نمي ماند

 روز و شب دارد

 روشني دارد

 تاريكي دارد

 كم دارد

 بيش دارد

 ديگر چيزي از زمستان باقي نمانده

 تمام مي شود

 ... بهار مي آيد

 

 

 آبادي_دولت_محمود#

 

******** 

ن نه تنها شكست نيست، كه بزرگترين پيروزي عشقي كه در آن احترام نباشد عشق نيست و فرار از آ
 .است

 

 

 لوديگ_انيس# �✍ 
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******** 

 

 .از ماها پيش اومده باشه كه تصميم بگيريم آدم شادتري باشيم شايد براي خيلي

 

 ... بيشتر بخنديم، كمتر اخم كنيم و كمتر غصه بخوريم و

حالي كه قبل از عملي كردن اين تصميم  گرديم به همون حس و شيم و برمي اما بعد از چند روز خسته مي
 .داشتيم

 

 . تصميم گرفتن براي زندگي شادتر مثل تصميم گرفتن براي ورزش كردنه
گيريد از شنبه روزي دو  تصور كنيد كه تا حاال به صورت جدي و منظم ورزش نكرديد و يهويي تصميم مي

آلتون برسيد اما بعد يكي دو  دام ايدهترين شكل ممكن ورزش كنيد كه تا آخر ماه به ان ساعت به سنگين
ي ورزش كردنتون با  شيد و متاسفانه پروژه سرعت پايين تغييرات خسته مي  هفته از اين همه فشار و

 !شه رو مي شكست روبه
 

چيزي كه براي عملي شدن هر تصميمي مهمه، متعادل بودن تكاليفيه كه براي رسيدن به هدفتون براي 
 .كنيد خودتون مشخص مي

اگر تا االن آدم خيلي شادي نبوديد، از خودتون انتظار نداشته باشيد كه از فردا در تمام لحظات در حال 
 .خنديدن باشيد

تر استفاده كنيد، براي شروع شاد بودن از  هاي سبك همونطور كه براي شروع ورزش بهتره از وزنه
 .تصميمات كوچيك شروع كنيد

 

 .تون اضافه كنيد يا يه كتاب داستان طنز براي خودتون بخريد روزانه ليست مثال چند تا موزيك شاد به پلي

 

 . ي خوبي باشه تونه ايده خريدن چند شاخه گل براي خودتون يا پوشيدن يه لباس رنگي هم مي
 

 .اگه اتفاقي افتاد كه باعث ناراحتيتون شد، احساستون رو سركوب نكنيد

ي تحمل ما  رو از آستانه گيريم كه ممكنه پاشون قرار مي هاي منفي مختلفي ي ما روزانه در معرض حس همه
كه اجازه نديد اون ناراحتي بيشتر   ي اول مهم نيست اگه ناراحت شديد، مهم اينه فراتر بذارن براي مرحله

هايي كه هر  ي تحملتون بيشتر ميشه، مثل عضله كم آستانه كم. از يه زمان معقول توي ذهن شما باقي بمونه
 .شن مي تر روز قوي

 

تون براش  به خودتون فرصت بديد و بدونيد شاد بودن تصميميه كه نياز به تمرين داره و بايد ذهن ✅
 . ي نزدن باشه آماده باشه و آهسته و پيوسته جلو رفتن خيلي بهتر از سنگ بزرگيه كه نشونه

 

كنيد دوست  ه تجربه ميو حالي ك  رو با تمام حس تون به سمت شاد بودن باشه و خودتون اگه امواج ذهني
 .داشته باشيد ميتونيد تبديل به يك آدم شاد بشيد

 

******** 

وقتي در مورد موفقيت هاي ديگران مي خوانيد، ذهن شما به دنبال راه هايي خواهد گشت تا بتواند اين 
 نوع موفقيت ها را براي شما عادي و دست يافتني كند

 مك كارتي
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******** 

عاده اي كه همين حاال در زندگي خود داريد و همچنين چيزهايي كه اميدواريد به به خاطر چيزهاي فوق ال
روانشناسان معتقدند قدرداني و رضايت به شما كمك مي كنند . زودي به دست بياوريد قدردان باشيد

 متمركز تر باشيد و مشكالت را بهتر حل كنيد

 

وانيم آن را به ذهن ناخودآگاه خود متصل مي پژوهش ها نشان داده اند وقتي چيزي را با صداي بلند مي خ
 اين كار كمك مي كند راه هاي احتمالي بيشتري براي واقعيت بخشيدن به آنها به ذهنمان برسد. كنيم

#### 

 .انسان بزرگ همانند عقاب است

 هر چه بلندتر به پرواز درآيد 

 كمتر به چشم مي آيد 

 و مجازات اين اوج گرفتن 

 ...تنهايي عميقي است

 

###### 

 !كنم رسم، مكث مي به تو كه مي

 ات انگار در زيبايي 

 ام  چيزي جا گذاشته

 مثالً در صدايت آرامش،

 ...هايت زندگي  يا در چشم

 

 يوشيج_نيما#

******** 

 : عالمي را پرسيدند

 خوب بودن را كدام روز بهتر است؟

 

  : عالم فرمود

 يك روز قبل از مرگ

 : ديگران حيران شدند و گفتند

 ولي زمان مرگ را هيچكس نميداند

 

 : عالم فرمود

 پس هر روز زندگي را روز آخر فكر كن 

 و خوب باش شايد فردايي نباشد

 

******** 

 

سفيد گاهي همان سياه است كه خودش را جور ديگري نشان . هيچ چيز، سفيد سفيد يا سياه سياه نيست
 .داده و سياه هم گاهي سفيد است كه سرش كاله رفته است

 

 گاري_رومن#
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******** 

 عمر ميگذرد

 و من بيش تر ميفهمم

 كه هيچ چيز در دنيا

 !ارزش گريه كردن را ندارد

 ما آدم ها مدام چيزهايي را كه 

 اسمشان را مصيبت و بدبختي ميگذاريم

 در سرزمين افكارمان ميچرخانيم و دور 

 !ي را بخوريمميكنيم و همين باعث ميشود در صدسالگي حسرت لذت نبردن از زندگ

 شايد كلمه ي رها كردن و فرار كردن 

 ...براي چنين لحظاتي به وجود آمده اند

 از غصه هايت فرار كن

 در ناكجا آباد درونت رهايش كن؛

 ...و به دنبال هر چيز كه شادت ميكند روانه شو

 زندگي اگر چيزهاي زيادي براي گريه كردن

 دارد، چيزهايي هم براي لبخند زدن دارد

 

 قط كافيست از ته دلت بخواهي ف

 ...كه زندگي را زندگي كني

******** 

 كودك كه بودم گفتند

 كودك است نميفهمد

 جوان كه بودم گفتند

 جوان است،نميفهمد

 پير كه شدم ميگويند

 پير است،حاليش نيست،نميفهمد

 بعد مرگم همه ميگويند

 ...خدارحمت كندآدم فهميده اي بود

 فريدون فرخزاد✍ 

******** 

 

 ي كدام به اندازه براي خيانت هزار راه وجود دارد ولي هيچ
 تظاهر به دوست داشتن

 !كثيف نيست

 

 هرابال_بهوميل#

 

******** 
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 است "آدم"بي شمارند آنهايي كه نامشان 

 "آدميت"ادعايشان 

 "انسانيت"كالمشان 

 "صميميت"رفتارشان 

 من دنبال كسي مي گردم كه

 "نسانا"باشد، نه  "آدم"نه 

 "رفيق صميمي"و  "دوست"نه 

 

 "صادق"باشد و  "صاف"تنها 

 "دريدن"نباشد براي  "خنجري"پشت سايه اش 

 هيچ نگويد

 مي گويد "سايه اش"فقط همان باشد كه 

******** 

 هر پرهيزكاري گذشته اي دارد

 و هر گناه كاري آينده اي

 پس قضاوت نكن

 ميدانم اگر

  ...قضاوت نادرستي در مورد كسي بكنم

 دنيا تمام تالشش را ميكند تا مرا در شرايط او قرار دهد

 تا به من ثابت كند

 !...در تاريكي همه ي ما شبيه يكديگريم

 محتاط باشيم در سرزنش

 و قضاوت كردن ديگران 

 وقتي

 نه از ديروز او خبر داريم، 

 نه از فرداي خودمان 

******** 

 نفر را بنويسداگر نمي تواني مدادي باشي كه خوشبختي يك 

 ! پس حداقل سعي كن پاك كني باشي كه غم كسي را پاك كند

 زندگي هنر نقاشي بدون پاك كن است

 ! پس طوري زندگي كن كه حسرت داشتن پاك كن را نخوري

در مقابل سختي ها همچون جزيره اى باش كه دريا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زير آب 
 ! كند

 رگ قامتشان بلندتر نيستآدم هاي بز

 خانه شان بزرگ تر نيست

 ثروتشان بيشتر نيست

 .آنها قلبي وسيع و نگاهي مرتفع دارند

******** 
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 :به سه چيز هرگز نميرسي❣ 

 

 بستن دهان مردم -1

 ي شكست ها جبران همه -2

 رسيدن به همه آرزوها -3

 

 :سه چيز حتما به تو ميرسد

 

 مرگ -1

 نتيجه عملت -2

 و روزيرزق  -3

 

 :حاال اگر ميخواهي به همه چيز برسي

 

 توجه خدا را به خودت جلب كني  -1

 خدا در زندگيت بياور -2

 

******** 

يك پرنده كه روي شاخه نشسته هيچوقت نميترسه شاخه بشكنه ، چون اون به شاخه اعتماد نكرده بلكه 
 اون به بال هاش اعتماد كرده هميشه خودتونو باور كنيد

 

******** 

 كسي كه شاد و خندان است

  .هميشه چيزي براي شادماني پيدا ميكند

 

 پنهاور_شو#

 

******** 

 .شود تنهايي جهنم است، اما اين جهنم با مطالعه تبديل به بهشت مي

 

 

 مترلينك_موريس#

 

******** 

يطي يك برنده واقعي كسي است كه تحت هيچ شرا. شويم افتد كه ما تسليم مي شكست زماني اتفاق مي
 كند همه چيزش را از دست داده  شود، حتي زماني كه فكر مي  تسليم نمي

******** 

 درد ما مردمي است كه قبل از نگاه كردن به خود،

 !مي خواهند كشورشان را تغيير دهند

 مردمي كه همه مي نالند
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 ولي خودشان را نمي بينند

 درد ما مردم است 

 آدم هاست، همين خودمان ها

 

 زادفرخ_فريدون#

  
******** 

 

 

 

 كاش يه مغازه بود 

 آدم ميرفت

 ميگفت

 ميخوام  "خيال خوش"بي زحمت يه كم 

 چندن؟  "خنده ها از ته دل"ببخشيد اين 

 !آقا
 لحظه اي چند؟ "آرامشا"اين 

 كه ميپاشن رو زندگي مشتي چند؟   "بي خياليا"اين

 دارين؟ "روزايي كه بي بغضن"ازين 

 !اندازه دل ما دارين؟ "بي رنج: سااليِ"ازين 

 !دوام دارن؟ "شاديا"اين 

 ...نه

 ميخوام  "زندگي"كاش يه جايي بود ميشد رفت و بگي آقا يه 

 ... بي زحمت جنس خوبش

******** 

 ...سخت است حرفت را نفهمند

 سخت تر اين است كه حرفت را

 ....اشتباهي بفهمند

 حاال ميفهمم كه خدا چه زجري ميكشد

 حرفش راوقتي اين همه آدم 

 نفهميده اند كه هيچ

 ...اشتباهي هم فهميده اند

 دكتر شريعتي

********  
 

 اگه فقير ديدي هيچ وقت تودلت نگو راست ميگه يادروغ؟ 

 بدم ياندم؟

 تاوقتي رفتي گدايي پيش خدا "چشماتوببند وكمكش كن"آدم خوبيه يا بديه
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 بدهخداهم تودلش اين سواالراازخودش نپرسه چشماشوببنده وبهت 

********  
 ... براى من مهم نيست كه حتما به جايي برسم، مهم اين است كه از جايي كه هستم بروم

 

 دوراس_مارگريت# �✍ 

******** 

حالت يك سگ ولگرد را نداشته باش كه هر لگدي كه ميخورد، حقش است و از تمام دنيا به اندازه كسي 
 ! كه لگدش ميزند، متنفر است

 

 برونته_اميلي# �✍ ير بلندي هاي بادگ

********  
گويند كسانيكه در سايه مرگ زندگى مى كنند يا زندگى كرده اند، در هر كارى كه انجام مى  معموال مي

 ... دهند، شيرينى لذت بخشى به وجود مى آورند

 كلر_هلن# �✍ سه روز براى ديدن

******** 

 جا وڪه ڪمهـــــم نيست 

 ! چجوري زندگي ميكني

 

 هڪمهـــــم اينه 
 تو قلبت 

 احساس خوشبختي كني

 

 و چشمت 

 !سي نباشهڪبه زندگي 

 

******** 

 از متفاوت بودن نترس

 زندگي خودت را ڪسب

 ...باش تهداش

 اگر نتيجه اشحتي 

 ...تنهايي بود

 بدان كه تنهايي بهتر

 ساني ستڪاز بودن درميان 

 دوست دارند ڪہ

 !كنيمانند آنها رفتار

 

******** 
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 هر آدم موفقي يك داستان 

 دردناك داره

 هر داستان دردناكي 

 يك پايان موفقيت آميز داره

 پس دردها را پذيرا باش و براي 

 !موفقيت آماده شو

 

******** 

 

 از آجيل سفره عيد 

 . چند پسته الل مانده است

 انها كه لب گشودند ؛ خورده شدند

 .انها كه الل ماندن ؛ مي شكنند

 :ميگفت دندانساز راست

 ...پسته الل؛ سكوتش دندان شكن است

 

 پناهي_حسين#

 

******** 

 .ترس، تنها دشمن آدمي است

 

 .كسي كه از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسياري به خرج مي دهد

 

 .مهـــــربان بودن، مهمــــترين قسمت انســــان بودن است

 

 …ـادتمند مي كندايــن دل انســــان است، كه او را سعــ

 

******** 

 .تنها افسوسي كه دارم اينه كه چرا مدتي بيخود از ديگرون پيروي كردم

 

 هدايت_صادق#

******** 

 

هدفى كه به قدم هاى كوچك تقسيم بندى . رويايى كه با تاريخ روكاغذ نوشته بشه، تبديل به هدف ميشه
 كنه بانى بشه روياهات رو به واقعيت تبديل ميبرنامه اى كه با عمل پشتي. بشه تبديل به برنامه ميشه

******** 

 درد من ممكن است

 بشود  دليل خنده ديگــري

 ولي

 خنده من هرگــز نبايد

 ...دليل درد ديگري بشود
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 چاپلين_چارلي#

******** 

 من گره خواهم زد؛

 چشم ها را با خورشيد

 دل ها را با عشق

 ... سايه ها را با آب

  ... شاخه ها را با باد

 سپهرى_سهراب#

******** 

 

 حال آدم كه دست خودش نيست

 عكسي مي بيند

 ترانه اي مي شنود

 خطي مي خواند

 اصلن هيچي هم نشده

 يكهو دلش ريش مي شود

⠀ 

 حاال بيا و درستش كن

 آدمِ دلگير

 منطق سرش نمي شود

 براي آن ها كه رفته اند

 آن ها كه نيستند، مي گريد

 دلتنگ مي شود

 آنها كه هنوز نيامده اندحتي براي 

⠀ 

 دل كه بلرزد

 ديگر هيچ چيز سرِ جاي درستش نيست

 اين وقت ها

 انگار كنار خياباني پر تردد ايستاده اي

 تا مجال عبور پيدا كني

 هم صبوري مي خواهد هم آرامش

 كه هيچكدام نيست

 آدم تصادف مي كند

 با يك اتوبوس خاطره هاي مست

 

 بهروز_شهريار#

******** 

 انسان نقطه ايست
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 بين دو بينهايت،

 بينهايت لجن

 و بينهايت فرشته

 ...بنگربه كدام طرف ميروي

 

 شريعتي_علي_دكتر#

******** 

 .جايي هست كه جز تو هيچ كس آن را پر نمي كند و كاري هست كه جز تو هيچ كس قادر به انجامش نيست

 

د، به خود او باز خواهد گشت؛ و هرچه بدهد، باز هر آنچه از آدمي در سخن يا كردار، آشكار شود يا بروز كن
 .خواهد گرفت

 

 .جز ترديد و هراس، هيچ چيز نمي تواند ميان انسان و بزرگترين آرمانها يا مرادهاي دلش، جدايي بيفكند

******** 

 است "آدم"بي شمارند آنهايي كه نامشان 

 "آدميت"ادعايشان 

 "انسانيت"كالمشان 

 "صميميت"رفتارشان 

 دنبال كسي مي گردم كهمن 

 "انسان"باشد، نه  "آدم"نه 

 "رفيق صميمي"و  "دوست"نه 

 

 "صادق"باشد و  "صاف"تنها 

 "دريدن"نباشد براي  "خنجري"پشت سايه اش 

 هيچ نگويد

 مي گويد "سايه اش"فقط همان باشد كه 

 

******** 

 هر پرهيزكاري گذشته اي دارد

 و هر گناه كاري آينده اي

 پس قضاوت نكن

 ميدانم اگر

  ...قضاوت نادرستي در مورد كسي بكنم

 دنيا تمام تالشش را ميكند تا مرا در شرايط او قرار دهد

 تا به من ثابت كند

 !...در تاريكي همه ي ما شبيه يكديگريم

 محتاط باشيم در سرزنش

 و قضاوت كردن ديگران 
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 وقتي

 نه از ديروز او خبر داريم، 

 نه از فرداي خودمان 

******** 

همين طور روح آدمي؛ روحي كه در . وقتي درختي را از تنه قطع مي كنند از پايه جوانه زدن را آغاز مي كند
زمان شكوفايي ضايع مي شود راه خود را به سوي بهار آغازها و كودكي آينده نگر باز مي جويد به خيال 

در مورد . ه شده را به هم گره بزنداينكه شايد آنجا اميدهاي تازه اي كشف كند و دوباره اين رشته هاي پار
درخت ريشه ها سريع رشد مي كنند و پر از شيره مي شوند، ولي اين فقط شباهتي به زندگي دارد و اين 

 .درخت ديگر هرگز درخت سالمي نخواهد شد

 

 

 هسه _هرمان# �✍ زير دنده هاي چرخ

******** 

 رنجشي نيست

 آدمها همين اند،

 :خوبند ولي فراموشكار

 ...مي آيند

 ..مي مانند

 ...مي روند

 

 بهترين راه زندگي

 :همين دوكلمه است

 

 ! مرنج

 ! مرنجان

  ********  

 شاد بودن

 يه انتخابه 

 اما شاد زيستن

 ... يه هنره

 

 كسيكه به انتخابهاي شادش عادت كنه

 از خود اثري به يادگار ميذاره

******** 
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 يت را كوچك و بي ارزش جلوه دهند دوري كناز كساني كه مي كوشند آرزوها

 افراد كوچك آرزوهاي ديگران را كوچك مي شمارند

 .ولي افراد بزرگ به تو مي گويند كه تو هم ميتواني بزرگ باشي

 

******** 

 اگه ميخواي بدترين پشيموني زندگي رو تجربه كني

 وقتي عصباني هستي ، حرف بزن

 

******** 

 نشانه يك انسان زيبا

 ن است كه هميشهاي

 .زيبايي ديگران را مى بيند

 

******** 

 شاد ترين مردم لزوماً

 بهترين چيزها را ندارند،

 گيرد از هر چه سر راهشان قرار مي   بلكه

 .بهترين استفاده را مي كنند

 

******** 

 ترين انسانها آنهايي نيستند موفق

 اند،  كه به ثروت يا قدرت رسيده

 اند، هيچگاه ديگران را نرنجاندهاند كه  بلكه كساني

 .اند اند و باعث غم و اندوه هيچكس نشده دل كسي را نشكسته
 

******** 

 .زندگي هيچ چيز بزرگي ندارد

 !زندگي پر است از چيزهاي كوچك

 اما اگر تو بداني كه چطور با اين چيزهاي كوچك خوش باشي،

 .آنها را به چيزهاي بزرگ دگرگون خواهي كرد

 

 اشو#

 

******** 

 

 ميتوان حتي در تنگدستي
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 هم بخشنده و مهربان بود،

 

 سوزن، براي همه لباس 

 ميدوزد،

 .اما خود برهنه است

******** 

انرژي  نقص بودن، زمان و به اميد خلق و اقدام بي. دارد گاه ما را به اقدام و خالقيت وا نمي  گرايي هيچ كمال
  .را از ما خواهد گرفت

******** 

  .اه يادگيري، يادگيري از اشتباهات استبهترين ر

 

******** 

 درختي مي افتد 

 همه متوجه صداي افتادنش مي شوند 

 و يك جنگل رشد ميكند و كسي متوجه نمي شود 

 

 مردم اينگونه هستند به رشدت توجه نكرده 

 بلكه به افتادنت توجه ميكنند

 .مواظب جاي پايت باش

 

******** 

 دارمهاي ساده را دوست  آدم

 ها را باور ندارند كه بدي كساني 

 زنند و به همه لبخند مي

 

 توان ساعتها مي

 آنها را مانند تابلوي زيبايي تماشا كرد

 ... دهند آنها بوي ناب آدميت مي

******** 

 محبت عجيب است

 اگر آن را به رفيق

 هديه كني،

 احساس آرامش ميكند 

 اگر آنرا به 

 دشمني تقديم كني،

 مان شرمنده وپشي

 خواهد شد 
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 واگر آنرا به ناشناسي 

 هديه دهي 

 سخاوت پيشه كرده اي

******** 
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