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خالصه كتاب زن مثبت

اصوالً زن از ابتداي خلقت مظهر و تجلي جنبه شفقت و عطوفت
حضرت باريتعالي و مرد تجلي منطق و عقل بوده است .همچنين
احساس ترحم و دلسوزي سبب شده تا زن مثل شاخههاي نورسيده در
بهار كه نازك و انعطافپذيرند در مقابل طوفانهاي عظيم تاريخ
خم و راست شود ولي هرگز نشكند.
جامعه سرمايه داري ،زن را چنان ساخت كه به عنوان ابزار
سرگرمي و به عنوان موجودي كه جنسيت و جاذبه جنسي دارد به
كار گرفته شود تا نگذارد كارگر ،كارمند و روشنفكر در لحظات
فراغت به انديشه هاي ضد طبقاتي و سرمايهداري بپردازند و به
كار گرفته شد تا تمام خالء و حفرههاي زندگي اجتماعي را پركند
و هنر ،دست به كار شد تا بر اساس سفارش سرمايهداري و
بورژوازي ،سرمايه هنر را كه هميشه زيبايي ،روح و احساس عشق
بود به جذابيت جنسي مبدل كند .اين است كه مي بينيم يكباره
نقاشي ،شعر ،سينما ،داستان ،رمان و نمايشنامه بر محور تحريك
غرايز نفساني به گردش در ميآيند.
«جاذبه جنسي به جاي عشق نشست و زن به صورت يك اسير آزاد
در آمد .زني كه در تاريخ و تمدنها و مذاهب پيشرفته از نظر
الهام و احساس و خصوصيات روحي داراي مقامي بسيار باال و
متعالي در زمينهي عشق و احساس و هنر بود به شكل ابزاري در
آمد كه با غرايز جنسي در كار دگرگون كردن ارزشها است».
نويسنده كتاب زن مثبت با توجه به نتايج زيانباري كه
افكار منفي روي جسم و روان دارد و شواهد عيني و پزشكي كه
نشان ميدهد مثبت انديشي ،سيستم مصونيت و خود شفابخشي را
تقويت ميكند و خالقيت و يادگيري را به ميزان غير قابل باوري
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باال ميبرد و تأثيري كه مثبتبيني روي ميزان پيروزي ورزشكاران
و قهرمانان دارد ،كتاب فعلي را به رشته تحرير درآوردهاست.
اگر شما يك زن هستيد ،اين امكان وجود دارد كه گاه احساس
ناخشنودي كنيد.
نابسندگي و تبعيض ،افسردگي يا خيلي ساده،
روي جنبههاي منفي زندگي تكيه كردن ،كار بسيار آساني است ولي
از طرفي ،اين كار به رابطه شما در زندگي خانوادگي ،آينده
شغلي و حتي سالمتي شما صدمه ميزند و شما حتي ممكن است متوجه
كاري كه ميكنيد نباشيد .مثبت انديشي ،انقالبي در زندگي مردم
به وجود ميآورد .تا به حال حيطه ،حيطة اقتدار و قدرت صاحبان
صنايع و شركتهاي عظيم بازرگاني بود ولي اين سكه ،روي ديگري
هم دارد اثر فعلي ميتواند تاثيرات شگفتي روي زندگي شخصي شما
بگذارد.
اين كتاب به شما كمك ميكند:
 -1خود را از عادتهاي مخرب رها سازيد.
 -2به گونهاي مثبت و خالق بيانديشيد.
 -3به زندگي شخصي و اداري خود نظم بخشيد.
 -4بر عدم اعتماد به نفس غلبه كنيد.
 -5خود را از رنج و نگراني آزاد سازيد.
 -6روابط و پيوندهاي موفقيتآميزي بوجود آوريد.
 -7با قاطعيت عمل كنيد.
عزت نفس خود را دوباره بدست آوريد.
-8
شما در هر حالت روحي و جسمي كه باشيد ،رودخانه زندگي به
سير و جريان يكنواخت و دايمي خود بيتفاوت به آنچه در درون
شما و در دنيا ميگذرد ادامه ميدهد و اين روند تا ابديت
ادامه دارد .پس بياييد از امروز تصميم بگيريد به جاي اهميت
دادن به دنيا ،به افراد ،به موقعيتها به شرايط زماني و
مكاني ،به «خود» تان ،به وجود نازنيني كه تا چشم بر هم
بگذاريد بايد بار سفر را ببنديد ،اهميت دهيد و تصور نكنيد
عمر نوح داريد .تصور كنيد يك دهه بيشتر از عمرتان باقي
نمانده و سعي كنيد خونسرد و بيتفاوت به سختيها ،ناماليمات را
به سادهگيري و مثبتانديشي و با تلقين اين ايده كه ((پايان
شب سيه سفيد است)) پشت سر بگذاريد .با اين اميد قلبي كه
جوانان ايران عزيز ما به جاي تقليدهاي كوركورانه از واردات
غربي (مدهاي عجيب و غريب) و اعتيادهاي خانمانسوز كه فقط
براي منحرف كردن و به استعمار كشيدن ملتهاي در حال پيشرفت
است ،به فكر آباد كردن و اعتالي ملت و مملكت خود از طريق
باور كردن استعدادهاي بينظير و الهي خود باشند.
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اطمينان راسخ دارم كه اگر همهي نااميدهاي دنيا كمي با
خود خلوت كنند ،قرآن را بخوانند و اگر به خداوند اليزال
اعتقاد دارند حرف او را باور كنند كه او از «روح خود» به ما
«دميده» است ،پس ما از همه قدرتهاي الهي بدون كم و كاست
برخورداريم و مي توانيم با قدرت باور ،ايمان و مثبت انديشي
از هيچ ،همه چيز بسازيم و قبول كنيم كه باورهاي منفي ،اثرات
زيان بار محيطي ،ژنتيكي ،اعتقادي و صدها عامل بازدارنده
ديگر سبب شده كه گوهر ذات الهي ما را رسوبات و گل و الي
فراوان بپوشاند و اگر ما با قدرت توكل و توسل ،اميد و مثبت
بيني اين غبارها را بزداييم ،در درون صدف وجود ما ،گوهري
درخشان پر تالًلو و هميشه تابنده وجود دارد كه تا پايان عمر
ميتوانيم از بارقههاي الهي ،ازلي و ابدي آن استفاده كنيم و
بهره بجوييم.
اين كتاب به گونهاي به رشته تحرير در آمده است كه هم به طور
فردي و هم گروهي قابل استفاده ثمربخش باشد ساختار كتاب در
بخشهاي مختلف به شرح ذيل قابل تفكيك براي مطالعه ميباشد:
بخش اول سنگ بناها :به روشهايي اشاره ميكند كه به كمك آن
ميتوانيد از بن خود را با:
 گسترش و رشد خودشناسي و خودآگاهي بيشتر تقويت كنيد.
 با افكار احساسات و عادتهاي رفتاري منفي خود مبارزه
كرده و آنها را تغيير دهيد.
بخش دوم مجهز شدن :به روشهاي عملي نگاه ميكند كه به وسيلهي
آنها خود را با:
 بهبود قدرت جسماني
 پيداكردن يك تصوير ذهني مناسب
 به دستآوردن دانش و مهارتهاي سودمند بيشتر مجهز
ميسازيد.
بخش سوم ورود به مرحله عمل :پس از وارد شدن به مرحله عمل،
كتاب راهبردها و تمريناتي در اختيار شما قرار ميدهد كه به
كمك آن ميتوانيد نظريه و «خود» جديدتان را از طريق:
 حيات مجدد بخشيدن ،به روابط شخصي خود و
 تغيير سبك زندگي با اتخاذ روشهاي بهتر وارد مرحله عمل
كنيد.
بخش چهارم حمايت عملي :روشهاي جديدي را معرفي ميكند كه به
شما در برنامهاي كه داريد ،براي تغيير و تحول خود ،كمك و
پشتيباني ميكند .از جمله:
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 راهبرد عمل مثبت
 تمرينهاي آرامش ،تمركز و تصوير ذهني
 استفاده از تلقينهاي مثبت و نوشتارها
 مطالعه فهرستي از مواردي كه بيشتر به شما كمك و
راهنمايي ميكنند.
طول زمان مطالعه اين كتاب و انجام تمرينهاي آن در درجه اول
بستگي به انگيزه شما و در درجه دوم به ابعاد مشكلي كه با آن
روبرو هستيد و در مرحله سوم به وقتي دارد كه حاضريد براي
رشد فردي و شخصي خود صرف كنيد .عقيده نويسنده بر اين است كه
حتي زيركترين شما هم به حداقل ،هشت هفته براي مشاهده تغييري
فاحش در خود نياز دارد.

پايان
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