
 نمودار خوشبختی

 

محور افقی بیانگر  ،محور عمودی داره و یک محور افقی این نمودار یک .خوام که یه نمودار تصور کنیدازتون می

 میشهنقطه پایانش میشه حال مناسب و نمودار عمودیمون پایینش میشه آینده نامناسب و باالش حال نامناسب تا 

  .آینده ی مناسب

، دارند سختی می یعنی حال حاضرشون ، بعضی افراد هستند که فعلشونتا حالت داریم 4ما با توجه به این نمودار 

 .این نمودار قرار میگیرن که میشه باال سمت چپ نمودار 1ی در قسمت شماره وی روشن د اما برای آیندهکشن

اما دارند درس کسایی که پشت کنکورن اصال از زندگی چیزی نمیفهمن  ؟کیا ،حالشون خرابه اما آیندشون روشنه

 . ای که بهتر باشهمیخونن برای آینده

رادی که بدون هدف دارند زندگی نده خوشایندی هم منتظرشون نیست، افتند که حالشون خرابه آییک عده هس

که  دکنن کار می ،کار کنند دوننخورند که بت غذا می .کنند و صبح میر شب د،کنن و شب میرصبح  ،کنند می

، اینا هم حالشون خرابه .کنند ناراحت می هم یه مدت میگذره بعد سرو میزارن میرن یه عده رو د.غذا بخورن دبتونن

  جا دارند. قسمت دوم نمودار شون و تویه دهم آین

یعنی خوش هستند اما فعال اند، خوش افرادی هستند که الکی ،شون خرابهه تند حالشون خوبه اما آیندیه عده هس

معموال فرزندان کسایی که . اهل خوش گذرونی و عیش و نوش اند اما هیچ برنامه ای برای آینده ندارند و خوشن

پدر و مادر  ای برای رشد این فرزند ندارند،هیعنی پدر و مادر برنام .اندران رسیدن از لحاظ مالی اینطوریتازه به دو

بیرون  ،کنه ر داره عیش و نوش میفقط از جیب پدر و مادد این فرزند و این فرزند اصال کاری نکردن برای رش

 با میخوره و این اتفاقات رخ میده.میره از جیب با

 و اما قسمت چهارم 

 شون برنامه دارند. استاد ما میه قسمت چهارم افرادی هستند که هم االن دارند لذت میبرند و هم برای لذت آیند

، بیا با دوتا از چنجه بخوری بریمثال حالت پول نداری  یلحظه یعنی اینکه اگه االن تو گفت که خوشبختی

 .برید سه تایی باهم یه سیخ چنجه بخورید دوستات هماهنگ شو؛

هم االن باید لذت ببری و هم در  .های در دسترستو فراموش نکن و از دست ندهلذت ،یدرپول ندارید االن لذت بب

 .آینده برنامه داشته باشی برای لحظه حالت لذت ببری و هماز  هم آینده یعنی

 .مباحث دیگه است ،یا لذت در عبادت است یا نیست یا هرچیزی دیگهحاال اینکه لذت معناش چی میشه و آ



اما اینکه ما در قسمت چهارم این  .ضع دیگه است که باید بهش دقت کنیملذت هامون رو خدایی کنیم یک مو

ای برای حال  ای برای لذت داشته باشیم برنامهیعنی در حال حاضر برنامه، یم این خیلی مهمهنمودار قرار بگیر

 .باشیم که خوشایند زندگی کنیم ای داشتهنامهبرحال خوشایند داشته باشیم و برای آینده هم  ،خوب

 شما االن تو کدوم قسمت از این نمودار هستید؟


