فرصتهای طالیی ()1
"توصیه هایی برای کسب آرامش بیشتر در زندگی
از بزرگان معاصر"
تدوین:حمید رضا کهپود

 -1کمتر بگوییم و بنویسیم و بیشتر بشنویم و بخوانیم.
 -2عدالت و انصاف را فدای عقیده نکنیم.
 -3خود را بدهکار هستی بدانیم نه طلبکار آن.
 -4هیچ عدالت کوچکی را قربانی رسیدن به عدالت بزرگتر نکنیم.
 -5با دو گروه بحث نکنیم آنان که از عقیده خویش منفعت می برند آنان که از عقیده خویش پیشه ساخته اند.
 -6آرزو را فدای مصلحت نکنیم.
 -7از فلسفه آن که سر به هوا دارد را انتخاب نکنیم.
 -8عمر را پای خوردنی ها و پوشیدنی ها قربانی نکنیم.
 -9هیچ ظلمی را سخت تر از تحقیر دیگران نشماریم.
 -11هر چیزی را با ترازوی وجدان وزن و میزان کنیم.
 -11از هر عقیده ای بگریزیم مانند گنجشک از چنگال عقاب ودر پی هیچ عقیده و ایمانی ندویم  ،بدانیم ایمانی که
سزاوار ماباشد حتی اگر خانه نشبین باشیم سراغمان را خواهد گرفت.
 -12از سیاست زده گی پرهیز کنیم .سیاستمداری که یا دروغ را به راست می آراید و یا راست را به دروغ ،کار باطل
می کند.
 -13رازگشایی از معمای هستی را به کودکان کهنسال بسپاریم.
 -14هیچ گنجی را باور نکنیم جزء گنج گهربار کوشش و زحمت و علم.
 -15برای خشنودی منتظر اتفاقات خوشایند نباشیم.
 -16بخاطر کتابهایی که نخوانده ایم غمگین باشیم.
 -17خود را دوست بداریم ،اگر به خودمان توجه نکنیم نمی توانیم برای دیگران منشاءخیر باشیم.
 -18نجات دنیا وظیفه ما نیست .
 -19روزهای خوب گذشته تمام شده به رویا پردازی در باره آن خاتمه بدهیم .درباره آینده فکر کنیم! اگر فکر کنیم
بهترین روزهای زندگی را پشت سر گذاشتیم بعید است آینده روزهای خوبی برایمان داشته باشد.
 -21لزوماً اهدافی را در مخیله خود پرورش ندهیم که توان رسیدن به آن را داریم،بدانیم آرزوهای بزرگ " انسان را
بزرگ " می کنند.

فرصتهای طالیی ()2
"توصیه هایی برای کسب آرامش بیشتر در زندگی
از بزرگان معاصر"
تدوین:حمید رضا کهپود

 -21از اخبار بد و همنشین بد اخبار دوری کنیم.
 -22با افراد نادان مدارا کنیم و در ذهن خود آنها را درک کنیم.
 -23کارهای خوب بکنیم و منصفانه آن را تبلیغ کنیم.
 -24در رابطه با موضوعات و افراد متناسب با شرایط سخن بگوییم.
 -25کارهای خوب و بد در ترازوی عدل سنجیده می شوند و پاسخ می گیرند.
 -26در جایی که تخریب شخصی مطرح است حضور پیدا نکنیم.
 -27زندگی فرصتی است برای توسعه فردی.
 -28بخش عمده زندگی ما کار است ولی در سکوت کار کنیم.
 -29راز نگهدار خودمان و دیگران باشیم (اگر سر سفره خود کسی را دعوت نمی کنیم سفره دلمان را هم برای هر
کس باز نکنیم).
 -31رانتخواری ،انحصارطلبی بد و مذموم است.
 -31برای رسیده به آرامش درونی تمرین کنیم.
 -32اسم خوب و بد برای آدمها نگذاریم .انسانها گشته و ناگشته ،پخته و ناپخته  ،دانا و نادان،قابل تحمل و کم قابل
تحمل هستند.
 -33رقیبمان هم حقوق دارد.
 -34با واژه های احساسی عوام فریبی نکنیم.
 -35بدون چشم داشت کارمان را انجام بدیم تا غصه تشکر نکردن نداشته باشیم.
 -36حتی المقدور از کسی چیزی نخواهیم.
 -37خوب باشیم ولی نمی خواهد به سادگی آن را ثابت کنیم.
 -38تقریباً همه دارای ضریب هوش یکسانی هستند از کلک زدن و ناجوانمردی در ذهن و عمل بپرهیزیم.
 -39قدر دوستان خوب را خوب بدانیم.دوست کم ولی با خاصیت و نگهداری و مراقبت از آن را با دقت و همیشه در
نظر داشته باشیم.
 -41تاریخ را از ابتدا بخوانیم ولی نه گزیده گزیده.

فرصتهای طالیی ()3
"توصیه هایی برای کسب آرامش بیشتر در زندگی
از بزرگان معاصر"
تدوین:حمید رضا کهپود

 -41انسانها دارای بیولوژی پیچیده ای نیستند ولی رفتارهای پیچیده ای دارند سرگذشت آنان ،رمان نویسندگان
بزرگ،کتاب و فیلم دیدن کمک می کند تا آنها را بهتر بشناسیم.
 -42اگر راستگو باشیم و امین همه در کنارمان احساس امنیت و اعتماد می کنند.
 -43حداقل به جای دروغ گفتن سکوت کنیم.
 -44ریشه جهل در نادانی و عدم مطالعه است.
 -45منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیانمان باشیم.
 -46حتی با داشتن اطالعات کافی ( از نظر خودمان ) بازهم نمی توانیم کسی را قضاوت کنیم.
 -47رفتارمان ثابت باشد ولی افکارمان دائم در تکامل .تا می توانیم از حسادت خشم و کینه پرهیز کنیم.
 -48از تغییر در رفتار دیگران اجتناب کنیم  ،تالش و تمرکز در تغییر رفتار خودمان داشته باشیم.
 -49به ندای درونمان با دقت گوش دهیم.
 -51همیشه راه مستقیم کم هزینه ترین راه نیست.
 -51با احساس و انرژی باشیم ولی حرکتمان در گرو عقل و خردمان باشد.
 -52وقتی کسی اذیتمان می کند بجای اینکه متقابالً بهش صدمه بزنیم سعی کنیم موقعیت عمل آن را
درک کنیم و سپس تصمیم بگیریم.
 -53از عذرخواهی هیچکس کوچک و پشیمان نشده است.
 -54مردم را به همان شکلی که هستند بپذیریم.
 -55بدانیم هر کسی در آن جایگاهی که قرار گرفته از نظر خودش درست و منطقی عمل می کند.
 -65هیچ چیز در این دنیا غیر از خودمان و خانواده مان اهمیت ندارد.
 -65هر چه انجام می دهیم فقط برای آرامش گرفتن خودمان است،کاری نکنیم که بعد پشیمان بشویم.
 -58از اثبات هوش و خردمان به دنیا دست برداریم.
 -59فقط ویژگی های مثبت دیگران را بینیم،حداقل برای این کار تمرین کنیم.
 -61به دنبال تایید خودمان توسط دیگران نباشیم.

