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 افراد مثبت وموثر " بودنشونه. حاال افراد ارزش محوریک مولفه مشترک بین تمام افراد موثر در دنیا "

د افرادی بودند که یک ارزشی در زندگی داشتن . افراد موثر مثبت،دمحور بودنارزش  هر دو ،موثر منفی

  ند.ارزش شون رو تبلیغ کردند یعنی تحمیل نکرد د وزندگی کردنرو ارزش  و

 اومد "لنین"ند. مثال تحمیل کرد رو دنکه تو زندگی داشت یافرادی بودند که ارزش ،اما افراد موثر منفی

داشت این بود که همه  شدر زندگی ، ارزشی کهتحمیل کردبه دیگران  ارزشی که تو زندگیش داشت رو

تحمیل کرد چون ولی لنین داشت که  ههای انسانیبرابری و عدالت یکی از ارزش .ها باید برابر باشندانسان

 .شخصیت منفی باشه کی که ازش باقی میمونه تو جهان یباعث شد که این شخصیت این دیگران و به

ها انسان  گفت ایندونست، می می یهای غیر مفید انسان وفردی بود که یهودیان ر ، هیتلریا مثالً هیتلر

 هانسان سوزی را ، کورهرزشو برای این ا "دنیای عاری از یهود"یک ارزشی داشت  .نیستند ییدهای مف

 تحمیل کردن بر دنیا و گفت دنیا باید عاری از یهود ش روو این ارزش شانداخت و شروع کرد این تفکر

 !دنکنتبلیغ می ،دنکنکه ارزش مدار هستند و ارزش هاشون رو تحمیل نمی اندافرادی ،افراد مثبتپس  ه.باش

د مثل مثال حضرت زندگی کردن که ارزش مدار پیامبرانی. مکتب هستند افرادی که صاحب ،پیغمبران ما 

حضرت  ،حضرت عیسی مثلین داشتند قبل که آی پیامبران ،بعد از رسول هللا ، ائمه ی)ص( آقا رسول هللا

مثبت گذاشتند مثالً  یحضرت ابراهیم و افرادی که پیامبر نبودند و توی این دنیا اثرگذار بودن و اثر ،موسی

 .مثبت گذاشتند یاثر ااین شوا  فردی مثل یا فردی مثل ارسطو،  ،فردی مثل کنفسیوس بودا،فردی مثل 

به  که داشتند ثرگذاری مثبتیاما این ا ؟اینها خوب بودن یا نه کنم بگم خوام نقدشوننمی ،ی داشتنیهاارزش

 ه.بودنشونه و تحمیل نکردن ارزش هاشون به دیگران دارارزش مبحث  خاطر همین

 هامون روکه چطور ارزش کنیمصحبت می در مورد این زودیشما چه ارزش هایی تو زندگیتون دارید؟ ب

چطور ارزش هامون رو تبلیغ کنیم و تحمیل نکنیم به  و ؟زندگی کنیم ؟ چطور ارزش هامون روپیدا کنیم

 ؟دیگران

 


