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 بیش از حد راضی نباشید! از شرایط 
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 سید محمد موسوی
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و مان رضایت کامل داشته باشیم؟  زندگی  کنونیکنیم که چرا نباید از وضعیت  کوتاه بررسی می  کتابچۀدر این  
 آید! اگر به این قانون توجه نکنیم، چه بالیی سرمان می

و راضی به رضای خدا باشد؛ هرچند    بودهاش قانع  گویند انسان همیشه باید در زندگیمی  ایم کهشنیده  از کودکی
من   و حتی  است  درست  گفته  گفته  هماین  نعمتبارها  باید شکرگزار  ما  که  خداوند  ام  همواره   بودههای  و 

»رضایت  ها با  ؛ اما این گفته دسترسی داشته باشیم  بیشتریهای  تا بتوانیم به نعمتبی داشته باشیم  احساس خو 
 بیش از حد از وضعیت فعلی« کاماًل متفاوت است!

 ی زندگ طینداشتن از شرا تیکردن با رضا شرفتیپ
وبی داشته باشیم  مان لذت ببریم، احساس خام که باید بتوانیم از شرایط فعلی زندگیمن بارها در مطالبم گفته

شرایط بهتری را در    روزروزبههایی که داریم، شکرگزار خداوند باشیم؛ چون در این صورت،  نعمت  خاطربهو  
 ... . خواهیم کرد زندگی تجربه 

کنند داشتن احساس فکر میاند، این است که  آن را درک کرده   اشتباهبهاما موضوعی که برخی از دوستان  
شان است؛ یعنی فکر  ات زندگی، به معنای رضایت کامل از وضعیت فعلی زندگی خوب و لذت بردن از لحظ

احساس خوب  شود  می  شان کاماًل راضی و خوشنود باشند، این موضوع باعثکنند که اگر از شرایط زندگی می
 . ببرندبیشتری ی خود لذت از زندگو  داشته باشند یبیشتر 

درست است که داشتن  تان بیش از حد راضی باشید؛  نباید از شرایط زندگی  هرگز  اما نکتۀ مهم این است که
تان همیشه زندگی   وضعیت موجوداینکه از  مهم است، اما    بسیار هایتان  احساس خوب و لذت بردن از داشته

 است! و برخالف قوانین جهان رضایت کامل داشته باشید، کاماًل نادرست

بمانید؛  باقی    تانزندگی   فعلیوضعیت    ایندر  که  قرار نیست  تغییر است و  جهان هر روز در حال  یادتان باشد که  
که پیشنهاد    امتوضیح داده تر  مفصل   صورتبه«  یک انتخاب است؟  کردن،  آیا تغییردر پست »این موضوع را  من  
 کنم آن را نیز مطالعه کنید.می
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 بیش از حد راضی بود؟ خود  نباید از شرایط زندگیچرا 
از شرایط کنونی زندگی باشید، دیگراگر همیشه    خاطربهو    بینیددلیلی برای پیشرفت کردن نمی  تان راضی 

انگیزه ندارید، حرکت هم نخواهید    ازآنجاکهای هم نخواهید داشت و  اینکه دلیلی برای پیشرفت ندارید، انگیزه
 کرد... . 

  و تکامل«  پیشرفت »  قانون   اما این موضوع با قوانین این جهان مادی در تضاد است؛ چون این جهان بر اساس
)یعنی محکوم به   پذیر نیست.خلق شده است و هر چیزی که با این قوانین در تضاد باشد، وجودش امکان

 ( .نابودی است 

؛ شودمیکند که باعث نارضایتی  تان میهایی را وارد زندگی طبیعی ناخواسته  صورتبهان  به همین دلیل، جه
 ! خواهد بودانگیزه برای حرکت و پیشرفت شما  باعث ایجاد ،هااین نارضایتی ،درنتیجه

 دهند یم  شرفتیپ  ۀزیها به انسان انگناخواسته
و اگر به   خواهداش نمیها را در زندگی طبیعی آن  صورتبه که انسان    اتفاقات و شرایطی هستند   ،هاناخواسته 

 کند آن را برطرف کند.هر شکلی آن را در زندگی خود تجربه کند، سعی می

گویند و خداوند  کنند، به زمین و زمان ناسزا می شان برخورد میهای زندگی خیلی از افراد، وقتی با ناخواسته اما  
در ذات طبیعتی این جهان    هااین ناخواستهوجود  است که  حقیقت این    ولیدانند؛  ها میرا مقصر آن ناخواسته 

 هایمان را بهتر بشناسیم.شوند که خواسته ایجاد می ما به این دلیل در زندگی و  استنهفته 

ناخواسته این  از  باشیم،  باهوشی  انسان  ما  اگر  میو  اهرمی  به ها  رسیدن  و  کردن  پیشرفت  برای  سازیم 
 های بیشتر! موفقیت

شوند! خیلی از  هایمان« ایجاد می های زندگی برای »شناختن خواسته البته منظورم این نیست همۀ ناخواسته
گاه از قوانین جهان هستی به ضرر    صورتبهشوند که ما  مان ایجاد میها به این دلیل در زندگیناخواسته  ناخودآ

 کنیم!خودمان استفاده می 
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قوانین   از  یکی  که  این  جهان هستی  مثاًل  تجربه است  را  خوبی  اتفاقات  باشید،  داشته  خوبی  احساس  اگر 
 کنید.تان تجربه می کنید و اگر احساس بدی داشته باشید، اتفاقات بدی را در زندگیمی

نمی را  طبیعی  قانون  این  افراد  از  اهمیت  خیلی  دارند  روز  طول  در  که  احساسی  به  دلیل  همین  به  و  دانند 
؛ این اتفاقات  دهدی ناخواسته برایشان رخ میات اند، اتفاقاحساس بدی که داشته  اطرخبه  در نتیجه،  دهند ونمی

گاه به جهان هستی ارسال نموده است صورتبههایی است که فرد فرکانس نتیجۀناخواسته،  ؛ بنابراین ناخودآ
 ود.شها نمیشناخت بهتر خواسته  ای جدید و یاگیری خواسته شکل باعث هااین نوع از ناخواسته 

  شوند مان ایجاد میجهان هستی در زندگیسیستم  طبیعی توسط    صورتبهها هستند که  اما بعضی از ناخواسته 
خواسته ناخواسته این    تجربۀ  له  یوسبهتا   بگیرد.ها،  شکل  وجودمان  در  جدیدی  ما    چون  های  حقیقت،  در 

 ت کرده و گسترش یابد.شویم که جهان هستی پیشرف های خود، باعث میواسطۀ رسیدن به خواستههب

شود که نامناسبی قرار بگیرد، این شرایط ناخواسته، باعث می  از نظر مالی در وضعیتاگر فردی    برای مثال،
گسترش   پیشرفت خودش و  دهد، باعثوسیلۀ خدماتی که ارائه می به فکر کار کردن و کسب درآمد باشد و به

 جهان هستی شود.

ها وجود خواهد افتد، اما قطعًا و بدون شک، برای تمام انسانندرت اتفاق می ها به ناخواسته هرچند که این  
 داشت؛ این، یک قانون است.

 بندی نهایی جمع
دلیلی   چون در غیر این صورت،؛  داشته باشید نتان رضایت کامل  وضعیت و شرایط فعلی زندگی بنابراین لطفًا از  

 ! اهید داشتو پیشرفت نخو  جلو روبه برای حرکت 

آن  مکانیزم  ازآنجاکهو   جهان  کند،  پیشرفت  نخواهد  فردی  اگر  است،  پیشرفت  پایۀ  بر  جهان  قدر  این 
مجبور به تغییر  فشار بسیار زیاد،    در  سختی و  با  کند که آن فرداش ایجاد میهای مختلفی در زندگی ناخواسته 

 .و پیشرفت شود
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؛ لطفًا از احساس خوبتان حفظ شود کافی است  کهی  حد   تا،  گویم داشتن رضایت از اوضاع زندگیدر پایان می
سطح زندگی خود   یارتقاتان بیش از حد رضایت نداشته باشید و هر روز به فکر پیشرفت و  شرایط فعلی زندگی 

 باشید.

که هستید، در پناه الله یکتا، شاد، پیروز، سالمت، ثروتمند و   شاءالله هرکجاها را برایتان آرزومندم، انبهترین
 سعادتمند در دنیا و آخرت باشید.

 دوستدار شما،
 سید محمد موسوی
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