
* ما یذهن یها وارید یرو ینوشته ها * 
است که سرشار از  ییسازه همواره در حال گسترش و پر از اتاق ها و تاالرها نیا

 یهمگان باز است ول یاتاق ها به رو نیباشند. هر چند که در ا یم یو شاد تیموفم
 ینم یاتال چیورود ما را به ه ی. البته جلومیگرد یاز آنها وارد م یاغلب ما فمط به برخ

که  میما هست نیما هستند. اما ا یعیحك طب نهایا کهل! بستیطور ن نی. اصال ارندیگ
 ی. به نوعمیکه در آنها راحت هست میکن یزندگ ییفمط در آن اتاق ها میریگ یم میتصم

که بزرگتر هم هستند به ما تعلك ندارند و مال  گرید یکه آن اتاق ها میکن یحس م
آشنا  ی. در محدوده دهستند، مال پولدارها، متشخص ترها و باهوش ترها هستن گرانید

که  ییاتاق ها یها( تی)محدود وارهایو فراتر از د میمان ی( خود میراحت ی)محدوده 
نوشته شده اند و  وارهاید یبر رو مانیدهایو نبا دهای. چرا؟ چون بامیرو ینم میا دهیبرگز

 اه تی. درآمد ما نشانگر آن محدودمیینما یم تیهستند، از آنها تبع یکه والع ییما، گو
از  یطور است. در والع به ندرت بخش نیهم میهم که از خود دار یاست. تصور

ردیلرار نگ وارهاید نیا یرو ینوشته ها ریما وجود دارد که تحت تاث یخطاهر زندگ .  
هستند که در  ییما نوشته شده اند استعاره ها یوارهاید یکه رو یاست که کلمات یهیبد

هستند که در  ییرفتارها، نظرات و باورها ی. نشان دهنده میبر یگفتگو با خود به کار م
پدر بزرگ ها و مادر بزرگها،  ن،یاز آنها را از والد یلی. خمیجمع کرده ا انیطول سال

از "لدرت  ییانتها یو فهرست ب ونیزیدوستان، کتاب ها، تلو ب،مذه ان،یمعلمان، مرب
داد(  میمجموعه انجام خواه نیآنها )که در ا ی. با بررسمیمان گرفته ا ی" زندگیها

 یرسد که جلو یباز هم به نظر م یاز آنها خنده دار هستند. ول یاریکه بس دید دیخواه

رندیگ یما را م شرفتیپ .  
هم  لیدل نی. ظاهرا به هممیخود دار یوارهاید یبر رو یمختلف یما نوشته ها یهمگ

من فرق  یها تیشما با محدود یها تی. محدودمیدار یمتفاوت یها تیهست که محدود
در  یمن نوشته شده اند. ول یوارهاید ی" هستند که بر رویمیدارند چون متفاوت از "حما

کردن بر  یزندگ یاند که برا ییفمط چهارچوب ها لکهب ستندیوالع آنها اصال "حمایك" ن
به ما  گرانیهستند که د ییباورها نهایباشند. ا یم یالیاز آنها خ یاریبس -و  - میا دهیگز

شناسانه از آنها  فهیما نوشته اند و از همان هنگام وظ یوارهاید یالما کرده اند و بر رو

باشدطور  نیکه ا ستیالزم ن ی. ولمیاطاعت نموده ا . 
آن بنا شده  ی هیکه کاخ فرصت ها بر پا میرس یم یاساس یاست که به مفهوم نجایا

 میمجموعه به آن خواه نیاست که در ا یزیهر چ یربنایمهم و ز اریمفهوم بس نیاست، ا
تا هر بار که چشمک  میکن یخال کوب مانیپلک ها یآن را بر سمت داخل دیپرداخت. با

 یپنهان م یلابل انکار است اما به لدر ریان غ متی. هر چند که حممینیآن را بب میزن یم

است که نی. منظورم امیگرفتن آن دار دهیبه ناد لیباشد که تما  : 
" میخود هست یوارهاید یرو یدائما در حال مشورت با نوشته ها ."  

 یطول روز با آنها مشورت م یمشاور ما هستند و در تمام نیتر ینوشته ها اصل نیا
 ی. همه میداشته ا یهستند که در زندگ یاتیتجرب یتمام ی ندهیو چرا که نه؟ نما م،یکن



ما  یدهایو نبا دیتوانم ها و با یو نم توانم ی. مرندیگ یما را هم در بر م ی"چطور "ها
که راجع به انصاف  یطور لطعاها و اصالها و نظر نیگردد. هم یرا هم شامل م

 یم یدر آنها جا زیغلط است ن ایدرست  ایدن نی. رفتار مناسب و آنچه که در امیدار
 -در آنجا است  زیدر آنانند، همه چ زیما ن یها و شکست ها تی. لضاوتها، موفمرندیگ

ما نوشته شده است یوارهاید یبر رو میدانیم تیکه آن را والع یزیهر چ .  
 یدانش ما )نوشته ها گاهیچون پا میخوریمثال سوپ را با لاشك و نه با چنگال م یبرا
کار به  نیدانم که ا ی. ممیکن نیکه چن دینما یم هیما( توص یذهن یوارهاید یرو

سوپ بخورم؟"  دیماند که بپرسم "چگونه با یم نیبه ا یول شودیانجام م یصورت پنهان
 یاست که در برخ لیدل نیلاشك بردار". به هم کی" ندیبگو وارهاید یرو یو نوشته ها

لباس شب بر تن  ای میزن یم اهیکراوات س گریو در موالع د میپوش یم نیموالع شلوار ج
 ی. کلماتمیخود هست یوارهایدر حال مشورت با د یانجام هر کار ی. دائما برامیینما یم

میگرفته ا ادی که" هستند یمی"حما یکه در آنجا نوشته شده اند نشان دهنده  .  
آنها از  ی. کلمات رومیینما یمشورت م وارهاید نیبا ا یانجام هر کار یبرا بایتمر

در تعارض هستند. مثال  گریکدی. اغلب هم با ندیگو یما م یها تیها و محدود تیمولع
ها. به دنبالش برو."  تیمولع نیاست. سرزم کایآمر نجایکه "ا ندیبگو دیدر مورد پول شا

که ندیممکن است بگو گرید یاز سو یول ...  
" ی( هستریپ ایجوان ) یلیانجام آن خ یبرا ." 

" یندار یکاف التیتحص ."  
" یمسدود شده ا یا شهیسمف ش کیو با  یتو زن هست ."  

" یها هست تیتو از الل ."  
" خورند یسرانجام شکست م ندینما یکه مخاطره م یکسان ."  

" کردن محتاج رابطه است شرفتیپ ." 
 ".پولدارها صدالت ندارند"

موارد بر  نیاز ا یبرخ ایانتها باشد. آ یتواند ب یم یالیفهرست خ نیاست که ا یهیبد
به نظرتان  ای - دیاز آنها را باور دار کیشما هم وجود دارند؟ اگر هر  یوارهاید یرو

خود  یرا برا یضرور ریو غ نهی" پرهزتی"محدود کیاحتماال  - دیآ یدرست م یتا حد

دیا دهیبرگز .  
توان  یاست. م یانرژ یهم نوع نیندارد. ا یبد ایخوب  یژگیو چیخود ه یبه خود پول

از آن عشك را  یریبا بهره گ ایاستفاده کرد  بیجنگ و تخر ی نهیهز نیتام یاز آن برا
به صورت  میبگذار ای میریآن را بگ انیجر یجلو میتوان یرساند. م ایدن یبه گوشه ها

توانم ها و  یم كیاز طر نهایا ی. همه ابدی انیما جر یرتوانگ یعیاز حك طب ینشانه ا

وندش یاند دستور داده م دهیما نوشته گرد یمال یوارهاید یکه بر رو ییتوانم ها ینم .  
به صورت هماهنگ در کسب و کار، ورزش،  یاف ت یکه ا دیخواهد رس یروز

به کار گرفته شود یو انواع امور انسان تیدانشگاه، معنو  


