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خوای خاص و متفاوت باشی مقدمه: یادمه یکبار گفتی که می

 .یدمدونستم اما اآلن فهماون زمان نمی

 خاص این کنی تقلید اینکه بخوای از کسی که خوشت میاد

 قوی همه از تراول باشی متفاوت داری دوست اگر نیست، بودن

 ...باش

 تو به دنیا اومدی که به چالش کشیده بشی وظیفه تو قوی

داری بزار بودن و شکست نخوردنه! وقتی در مسیری قدم برمی

بگن اون چقدر قویه اون قدرتمنده و از پس کارای سخت بر 

 .کنیمیاد اینجوری انگیره هم پیدا می

یک ویژگی که باید همه داشته باشند اما ندارن و ازش غافل 

 وموندن قدرتمند بودنه؛ نه اینکه مقام داشته باشند یا اصل 

نه نه اصال! فقط خودشون رو مثل یک سپر محکم کنند  نسب

 .در برابر هر اتفاقی و ازش گذر کنند

 ...و ن ،ناامیدنها افسردن، غمگینمعموال ضعیف

اونا توی زندگیشون موفق نبودن چون ضعیف بودن و از خیلی 
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چیزها گذشتند و کنار کشیدن وقتی بهش فکر کنی، این واقعا 

ست بده پس تو نباید مثل اونا باعث میشه حس بدی بهت د

 .کن قوی باشی فقط هی نق نزن و خودت رو

 

تسلط بر دیگران قدرت خوبیه ولی قدرت واقعی وقتیه که روی 

خودت تسلط داشته باشی. روی خاص خودت متمرکز شو 

تونی به تک تک اونا برسی، مهم اهدافتو ورق بزن و بگو تو می

ای درونی داری ت انگیزهنیست که چقدر ازت دور باشند در نهای

 .تر باشیکه باعث میشه توانا

تونه اینکارو تونی، تو امکان نداره هه، مگه دختر/پسر میتو نمی

بکنه، چشماتو باز کن دنیای واقعیو ببین، تو جوانی جاهلی 

گذره اآلن تو کفی، دو روز دیگه پشیمون میشی و... تموم می

نظرات دیگران رو  خوای فقط حرفای منفی وشد؟ تا کی می

بشنوی وقتی راجب آینده و رویاها و آرزوهات براشون میگی؟ 

ای هم داره وقتی فقط میخوان تو اونجوری مگه گفتنش فایده

بشی که اونا میخوان؟ اینجا مکث کن! با خودت فکر کن دوست 

داری آدم رویاهات باشی یا آدمی که آشنایانت ازت ساختن؟ 

ی هم با خودت میتونی انتخاب کنی، انتخاب با خودته و پشیمون
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 .چون حق مسلم توئه

ا هر کدومو که انتخاب کنی در نهایت نباید جا بزنی و باید ت

تهش بری به این میگن یک انسان قدرتمند؛ قدرتمند کسیه که 

پای حرفش بایسته، کسیه که تا ته خط رو انتخابش مصمم 

تموم باشه، قوی شخصیه که هیچ وقت جا نزنه چون مشکالت 

 !میشن درسته؟ پاییز آخرش قشنگه

 

 تسلیم که کسایی کنن؟می خودکشی کیا کردی دقت همیشه

 اذیت نهایت در و میبازن دنیا به خودشونو که کسایی میشن،

 که هستن این دنبال همیشه اونا. کنندمی خودکشی و میشن

 قادر تنهایی به کننمی فکر حتی یا باشند داشته گاهتکیه یک

یه که وراینط اولش چی همه دونننمی اما نیستن کاری انجام به

تا خودشون شروع نکن قرار نیست دیگران یاریگرشون 

 وسوسه اونا. بازندمی دنیا به آخرش و دونننمی اینو باشند؛

 قهرمان جایگاه به وقتهیچ و هستن بازنده و میشن تسلیم

 .کنندنمی پیدا دست بودن

ای برای تکیه دادن نیافتی به دیوار تکیه کن، اگر اگر شانه
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دستی برای بلند کردن به سویت نیامد دستت را به جای 

دیگری بند کن و بلند شو، تو همیشه خودت را خواهی داشت و 

 .تواند نجاتت بدهدکس جز خودت نمیهیچ

شاید مشکالت زیادی داشته باشی ولی اونقدرا قوی هستی که 

تکشون بر بیای و ازشون عبور کنی همینطور ز پس تکبتونی ا

شه که تااآلن اینکارو کردی. تسلیم نشو و قدرتمند باش تو همی

تونی توی زندگیت تغییر ایجاد کنی و بدون که قادر به می

 .انجام هرچیزی هستی فقط کافیه اراده کنی

وقت برای قوی بودن دیر نیست، قوی بودن تاریخ انقضا هیچ

 .نداره

 

تونه آرامشت رو چیز نمیوقتی محکم و قوی باشی دیگه هیچ

 .بهم بزنه و ذهنت رو درگیر کنه

خیلی سخته بخوای ادای محکم بودن رو دربیاری و نشکنی 

وقتی از درون پوسیدی، سخته که در ظاهر بخندی اما در اصل 

باید برای خودت زار بزنی، سخته که دیگران به خوشبختیت 

و حتی خوشبختی رو در چند فرسخی حسرت بخورن ولی ت
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ها پوچ و تو خالی باشند و تو به ی اینخودت هم نبینی و همه

ها به های قوی اینجوری نیستند اونزندگی کم بیاری! ولی آدم

کنند و این راحت عبور کردن از راحتی از هر چیزی عبور می

 .ها رو مدیون تالش کردن و تسلیم نشدن هستندپل سختی

های عاشق، عاشق و دلباخته کسی هستن به گفته راجب آدم

 ولی خودشون خب درست! شاد و خندان و سرحال اونم درست!

 میشن نهایت در کنند ترکشون یا بشه خیانت بهشون وقتی

 و بزنه صدمه خودش به راهی هر از خوادمی که ادمی همون

 ینا واقعی؟ عشق بود این و میارن کم راحتیبه کنه خودکشی

 یا بخندی دیگه یکی بخاطر بخوای اینکه نه؟ بود پایدار شادی

ته باشی همون بهتر که افسرده داش بودن باارزش حس

 کنی شروع باید خودت تو که اینجوریه همیشه اول اصل باشی!

 ایدب که کسی تنها کنه،می خوب حالتو که هستی کسی تنها تو

 خودش برای باید که کسی تنها بربیاد، خودش مشکالت پس از

 .توئه موفقیت اصل اولین این و... و بگیره تصمیم

تر از اون امیدوارم به کنی، ولی مهم پیدا رو عشق امیدوارم

اندازه کافی قوی باشی که از چیزی که عشق واقعی نیس، دور 
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 .بمونی

 

قوی بودن را یاد بگیر! قوی بودن مالک رسیدن به آرزوها و 

 .داشتن زندگی پر از آرامشه

های پر تالطم خواستن یا تورو به بازی گرفت و لغزشوقتی دن

بودن نشون بده که  و با اسلحه قویت تو رو از پا در بیارن

 تخود به اونقدر کنی،روبروش ایستادی و باهاش مبارزه می

 ازشون موفقیت با تا بدون ناممکن رو شکست و باش مطمئن

 !کنی عبور

تو در هم اگر محکم نباشی، اگر سالحی نداشته باشی 

 شکنی. روانت، آرامشت، ذهنت، قلبت همشون درون همهمهمی

ا غرق میشن و بدست آوردن دوباره اونا تقریبا ناممکن و واقع

 .سخته

کس در این قوی بودن اصل واجبی است که باید آموخت! هیچ

 .سوزهدنیا دلش برای تو و لحظاتی که از دستت در رفته نمی

که وقتی در گِل غرق شدی قوی زندگی کردن رو بیاموز 

 .حداقل خودت بتونی بلند بشی و به خودت سروسامان بدی
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خوای تحمل کنی و ازش بگذری یا گیری که میکم یاد میکم

 .باهاش خرد بشی

 

ایی برای قدرتمند شدن شما نیاز به امید و انگیزه داری و یجور

 .مکمل قوی بودنه

من نه  ود بیاد و نهوجطبیعیه که انگیزه باید از درون خودت به

تونه اونو به تو ببخشه، پس از درون بخواه و بدستش کسی می

 .کشه اما ارزشش رو دارهبیار. درسته کمی زمان بره و طول می

های دیگران، از تونی از تجربهولی برای بدست آوردن می

 !های بزرگ استفاده کنیانسان

خوام ت: من میشناسم که بیمار و ناتوان بود اما گفکسی رو می

رویامو واقعی کنم مهم نیست اگر حین تالش کردن بمیرم من 

 اآلن ولی نداشت سن بیشتر سال 20رسم. اون زمان بهش می

 یهمه با برسه خوادمی که چیزی به تونست اون سالشه 29

جایگاهی رو داره  اآلن و شد موفق بازم داشت مشکلی و بیماری

که خیلی ها در حسرت اون هستند. حتی تونست به چیزی 

خواد برسه؛ با باریکه نوری که به سمتش باالتر از اونچه می
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اومده بود حرکت کرد و االن منبع نور بزرگی برای 

 .هاستخیلی

قلبت بخوای اگر واقعا اگر رویایی داشته باشی و چیزی رو از ته

 مان دیگه برای توست و رویات از حقیقتو واقعا بخوای اون ز

 !پیشی میگیره و بدستش میاری

خوای طی کنی از ی اینا رو گفتم تا اگر اآلن مسیری رو میهمه

همین االن شروع کنی و براش تالش کنی اول انگیزه رو بدست 

بیار و بعد با جرئت و قدرت به جلو پیش برو و برای خودت 

داره، هم امید داره و یک  کسی شو که هم قویه، هم انگیزه

 .انسان موفق باش

 

همه چیز این نیست که قوی باشی، اما قوی بودن هم هیچ چیز 

قدم برای رسیدن به یک نیست. در اصل قوی بودن یکی از صد

زندگی پرآرامش و خوبه؛ هرچقدر هم بیشتر تقویت بشه 

 .اثرگذارتر خواهد بود

های ترقیه! اما پلههرگز نمیشه گفت قوی بودن قدم چندم این 

رو گفت که حداقل توی نودوهشت پله همراهته و نیاز میشه این
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 !کنیمهمی است که قطعا بهش احتیاج پیدا می

ها رو بخوای باال بری، اما قدرتمند و قوی تک پلهفکر کن تک

کنی یا ها یا سقوط مینباشی مطمئنا توی هر کدوم از پله

نی به پله آخر هم برسی بتوبینی. حتی اگر به سختی آسیب می

جای هت رو حفظ کنی و بهمدت زیادی طول نمیکشه که جایگا

 !تر نزول کنی درجا در چاه عرق میشیکه به پله پاییناین

 !کم نگیرحواست رو خوب جمع کن و خودتو دست

کنم ناتوان باشی، القل من اشکالی در درونت پیدا فکر نمی

 .بشه نتکنم که بخواد مانع قوی بودنمی

 

زندگی با هر اتفاق کوچیک و بزرگش مدام در حال یادآوری 

ش اینه که قوی باشیم و زندگی رو زندگی کنیم. اما باز ما از

دونیم اگر اونو داشته کنیم، ازش رد میشیم و نمیفرار می

دونیم کنه. هیچی نمیباشیم دنیامون زمین تا آسمون فرق می

ن ندانم کاری و ادعا یم و ایکنیم خیلی باال هستولی ادعا می

ها و بارها اشتباه کنیم و مسیر درست رو انتخاب باعث میشه بار

 !نکنیم
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که به هر جا که بنگریم اونو  زیبایی قانون قوی بودن به اینه

 .ز ته قلبمون حسش کنیماتونیم ببینیم و می

ب تا حاال به این فکر کردی که چقدر باید قدرتمند باشی؟ جوا

خیلی اکثرا جواب همگی ما هست! ولی اون خیلی تو چیه؟ 

یعنی چقدر؟ معیاری برای اندازه گیری قدرت وجود نداره و 

تونیم ببینیم قدرت قوی نخواهد داشت؛ تنها چیزی که می

گذاره نه اندازه اون رو و این باعث میشه بودن رو به نمایش می

 .بخوای تو هم تالش کنی تا قوی بشی

بریم بیاموزیم و با سالح قوی نجی که میزندگی رو باید از ر

 .بودن از شر همش خالص بشیم

 اگر این قوی بودن نیست، پس چیه؟

 

کنه چقدر کم گرفته بشی فکر میاینکه توسط دیگران دست

بینن قطعا به این دلیله مهمه؟ من مطمئنم اگر تو رو توانا نمی

اصل که خودشون نتونستن به آرزوها و رویاهاشون برسند. در 

تو اصال هم ناتوان نیستی ! اونها بر اساس شناختی که از 

کنند ولی خب خودشون دارن برای تو حد و مرز مشخص می
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 بهترین حتی آخر در باوره؛ قابل غیر واقعا این عقالنی لحاظ از

 قدری رو تو تونننمی هم دنیا هایدرمان روان و روانشناس

 .میشناسی خودت که بشناسند

هست که دنبال شناخت  روانشناس کمک به افرادیوظیفه یک 

بیشتر خودشون و نیازمند انگیزه و امیدن هست نه چیز 

 شغل برات تا هاروانشناس پیش نمیری وقت هیچ تو ای!دیگه

 دلتعا عالقت مورد هایشغل بین تا میری بلکه کنند، انتخاب

 .ترهسودمند تو برای که کنه انتخاب رو اونی و کنی برقرار

 تصمیم که تویی این خالصه میشه، چیز در ذهن و قلب توهمه

 قلبت در و بگذره ذهنت از که هرچیزی. هستی نهایی گیرنده

. بیای بر پسش از و کنی قبول رو مسئولیتش باید کنه، نفوذ

 مطمئن کن سعی پس توئهکنترل تحت چیزهمه که گفتم

 !بگیری تصمیم

مردم دوست دارن راجب همدیگه حرف بزنن و حقیقت اینو 

قدر به زندگی همدیگه اهمیت میدن، اما دونیم که چرا ایننمی

من متاسفم! چون باید سرشونو از زندگی من بکشن بیرون و 

 !ربطی به اونها ندارهتنهام بزارن چون تصمیمات من هیچ
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یامه قدم کنم و محکم به سمت آنچه که رودارم کار خودمو می

 .تر میشمنیازتر و قویدارم هر لحظه بیمیبر

 

 :گفتای خوندم که میمدتی پیش جمله

 !اجازه نده

هایى که نرفتن پى رؤیاهاشون، تو رو هم از دنبال کردن اون

 .رؤیاهات منصرف کنند

رویای تو هرچی هم که باشه اگر در برابر مشکالتی که سر 

وقت قرار نیست نهایت هیچراهت وجود داره مقاومت نکنی در 

 !بهش برسی

دونی که چقدر باید مشکالت رو تحمل کنی و دردش رو تو نمی

به جون بخری ولی باید تحمل کنی، باید نشون بدی اون که 

 .چیزی نیست، باید در هم بشکنیش و ازش عبور کنی

 خرج مقابلش در شجاعت و قدرت باید چقدر دونیتو حتی نمی

ورو نوری در دونی باالی سیاهی پیشیم رو این ولی کنی؛

داری میانتظار توست. وقتی ازش مطمئنی پس براش قدم بر

ای ببینی برای بدست درسته؟ پس برای تحقق رویات اگر نشونه
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 بشه؟ مانعت چیزی کنی و با قدرت نمیذاریاوردنش تالش می

 و داری هم تبریک میگم تو قدرت، شجاعت، انگیزه و اراده رو با

 !کنه متوقف رو تو تونهنمی کس و هیچ چیزی هیچ

 

تر از آنی ها نیست و مسئله پیچیدهقدرت فقط برای ما انسان

 !کنیاست که تو فکر می

مند ریزد، درخت قدرتباره نمیمند است که به یکدیوار قدرت

مند است که ابرها قرش کند، هوا قدرتاست که رشد می

که شخصی را تحت تاثیر  مند هستندکنند و کلمات قدرتمی

 .دهندقرار می

 ای؟آیا تا به حال درباره قدرت کلمات چیزی شنیده

ی خودشون قدرتی دارند وصف نشدنی که کلمات هم به نوبه

اش سادگی انسانی را از پا در آورد و یا به زندگی تواند بهمی

 .بهبود بخشد

گویی، فکری است چه میآن"کلمات چی هستن؟ به عبارتی 

 ذهن و داری قوی ذهنی تو که معنی این به "شود.که بیان می

 چیدنشون با میشه باعث که پرباری کلمات از شده پر مندقدرت
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 !باشه بخش اثر و بگذاره تاثیر دیگران روی هم کنار

 هاسال که ستنده اثراتی کلمات  هایی اثر پذیریم؛ما انسان

دیم. ها هم کالم شآن با و کردیم برقرار ارتباط هاآن با پیش

کنیم کنیم و باور میشنویم، حس میراحت بگم کلمات رو می

آوریم و این نشان را برای دیگری به زبان میحتی گاهی آن

 .دهد کلمات بسی قدرت دارندمی

 

هایی که در این دنیا وجود دارن ها مانند تمام چیزتک کلمهتک

تونه با این دارای ضرر و سود هستند، کسی برنده است که ب

 !کلمات بازی کنه

کنی، کنی و برای دیگرام بازگو میوقتی رویاتو انتخاب می

شنوی! موافق و مخالف هر دو گروه سعی های زیادی میفحر

کنی و قرار نیست حمایت دارن با کلمات به تو بگن اشتباه می

گیری. نباید... تو نباید تحت بشی یا مورد حمایتشون قرار می

کدومشون قرار بگیری، چون مستقل بودن شرط اول چتاثیر هی

تونی ازشون کمک بگیری گاهی ولی نه همیشه قوی بودنه! می

کدوم حساب باز نکن، نه اونی که موافقته نه اونی پس روی هیچ
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 !که مخالفته

 ای ندارند تو قدرت دیدن به ایعالقه که افراد زیادی هستن

 دوسش و میخوان هاونا که بدی انجام رو کاری اون خوانمی

وارد این بازی میشن و با کلمات خاص خودشون  پس دارن

 .سعی در گول زدن و زمین زدنت دارند

خوای طی ها و ادامه دادن به راهی که میاهمیت ندادن به اون

 !بودنه قوی هایکنی، یکی از راه

 

کسی است که از پل مشکالت عبور  قانون شماره یک: قوی

 .کندمی

ن شماره دو: قدرتمند کسی خواهد بود که به خود باور قانو

پنجه نرم وتواند به تنهایی با مشکالت دستداشته باشد می

 !کند

 شوی، بلند دوباره  و  قانون شماره سه: هر چقدر بیشتر ببازی

 .تری قوی

قانون چهار: برای یک قدرتمند هرگز باختی وجود ندارد او در 
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 !است  هر صورت برنده

 .پنج: اگر دوست داری قدرتمند باشی، پس بدستش بیاور قانون

 قانون شش: تا قدمی برای قوی بودن برنداری در جایگاه فعلی

 !مانیمی  ات

ت قانون هفت: شجاعانه بگو که قوی هستی، تا دیگران نیز باور

 .داشته باشند

آوری پس هرچیزی و قانون بعدی: فراموش نکن که تو شگفت

 .از تو بعید است

در آخر، تو قوی هستی... اما خسته شدی! و این کامال و 

 ( :  طبیعیه
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