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ها به دلیل وابستگی یا به دلیل عادت و اعتیاد، بسیاري از ما ایرانی
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176...........................................................انسان اصوالً موجود راضی نیست

178....... ................................ ................................ ................................ پذیرش- 34اصل 
کنیم اما نتیجه را ما در دنیایی هستیم که کار و کوششمان را می

179...................................................................................................پذیریممی
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دانیم بسیاري از ما در زندگی بزرگترین مشکلمان این است که نمی
179.........................................تا کی باید چیزي یا موضوعی را نگه داریم

بسیاري از ما خبر نداریم که باید بگذاریم تا از آن موضوع بگذرد.
(Let go)....................................................................................................179

181........ ................................ ................................ ................................ شجاعت-35اصل 
هاي کودکی با ترمز روانی زندگی بسیاري از ما به دلیل آسیب

182..................... ................................ ................................ ................................ .کنیممی
هایی است هاي ترسو نیست، بلکه متعلق به آدمدنیا متعلق به آدم

روند نه به هزینه دیگري، نه با مسئولیت دیگري، نه که به پیش می
183...................................................................با گناه و تقصیر دیگري بلکه

184.................... (Friendship And Intimacy)دوستی و صمیمیت-36اصل 
185.............................................................................درجات مختلف دوستی
گویند چرا آن دوست براي من این کار را ی از دوستان میلخی

187...........................................................................نکرده است در حالی که
187.......داند ما چه انتظار و توقعی داریمخیلی از اوقات دوستتان نمی
187.....................واقعیت این است که قرار نیست کسی این کار را بکند

188....................... ................................ ................................ بهداشتتغذیه و -37اصل
192.......... ................................ ................................ ................................ خواب- 38اصل 
192.............کنند هر شب رأس یک ساعت مشخص بخوابیمتوصیه می
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 رسید و خوابید و به کارش میساعت می3ادیسون کسی بود که
توانست کار خوابید، نمیساعت نمی12انیشتن کسی بود که اگر 

194...................... ................................ ................................ ................................ .کند
194............................................مهم این است که یکسره تا صبح بخوابیم
 کسی که خواب خوبی ندارد بیداري خوبی هم ندارد و باید بدانیم

195............................................................................ وقت خواب، شب است
195......................... ................................ ................................ (Sport)ورزش- 39اصل 
199............................. ................................ ................................ روابط جنسی- 40اصل 
202................... ................................ ................................ خوشحالی و شادي-41اصل 
حظ و کیف(Enjoyment).....................................................................204
204.................. :شود، عبارتند ازاي که موجب حظ و کیف میچهار مرحله
 204..........................................................................................خالقیتمرحله
204...............................................................................................شانسمرحله
204.................................................................................................نوعی رقابت
 204......................................................................و احساسیحسیتغییرات
205..............................................................................خوشنودي و خرسندي

206........ ................................ ................................ تفریح، بازي و سرگرمی-42اصل 
20 نظر احساس سال اول عمر که با توجه به مسئله گذشت زمان از

208.....................................................سال دوم است60درونی مساوي با 
 اگر به فرزندانمان بگوییم وظیفه شما و کار شما و تنها چیزي که

208..................باید به آن توجه کنید درس خواندن است، فاجعه است
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 دل ما خوش است که به دنیا آمده ایم تا کار کنیم، در حالی که
208........................................................................آمده ایم که زندگی کنیم

209............................. ................................ ................................ تخیل و آرزو- 43اصل 
210................رسدرسد، اما به آرزوهایش نمیهایش میانسان به هدف
ریزي براي کامپیوتر مغزمان شب از قبل از خواب و بهترین برنامه

210........................................... صبح به مجرد بیداري تصویرسازي کنیم
215................. ................................ زندگی فردي و شخصی و خصوصی- 44اصل 
 محیط خانواده یا در ارتباط با شما با یک آدم عجیب و غریب یا در

215.....................................رو نیستیدبههمسر یا فرزندان یا با دیگران رو
215...................................................زندگی اجتماعی و جمعی خوبی دارند

217............................ (Self Actualization)خود بودن یا خود شدن-45اصل 
اي است که باید به درختی تبدیل شود و میوه انسان مانند دانه

218............................................................................................................بدهد
 ،خود شدن معنایش این است که هر کسی باید همه استعدادها

218.کمال خودش برساندها و امکاناتی را که دارد به ها، قابلیتتوانایی
219.پیچیده بودن موضوع انسان و تضاد و تعارضی که در انسان است
 عامل پرورش و تعلیم و تربیت در طول تاریخ، ترس و تنبیه و

219.................................................................................................کنترل بوده


