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 مقدمه احمد حلت
  

از این سراغ دارید کـه کنـار یـک فـرد ناامیـد و افـسرده                تر    چیزي باشکوه 
ش همـه چیـز   نگـران نبـا  «:  بزنید و به او بگوییـد اش شانهبنشینید و دست بر     

 کـه فقـط بـا    شناسـم  می سرخورده را و مأیوس خیلی از افراد    »!شه  می درست
 ظـاهر شـد و بـرق امیـد در     شان چهرهلبخندي بر ،  شنیدن همین جمله ساده   

 که به شوق دیدن مکرر ایـن لبخنـدها   هاست سالو من   .  درخشید چشمانشان
  . دهم می نوید  و بهتر شدن اوضاع و شرایط راتر مثبت، پر امیدهاي  و نگاه

 براي برق انداختن چـشمان    گوید  میکتابی که در دست دارید به شما        
 بایـد دنیـا را متفـاوت      افـسرده  و سرد   هاي  دل گرم کردن    براي وبی فروغ   

 آن  هـا   خیلی. ام  گذاشته ها  »شه  می«اسم این دنیاي متفاوت را دنیاي       . دید
ت کـه دنیـاي   امـا حقیقـت ایـن اسـ       . داننـد   مـی  ها  را دنیاي مثبت اندیش   

دنیـایی اسـت کـه در آن       .  چیزي بیشتر از مثبت نگري اسـت       ها  »شه  می«
 و دهـد  می شدن به صورت پیوسته و دائمی رخ تر مثبتاتفاق بهتر شدن و  

 دیگـر از سـوي    . شـود   نمـی  اتفاق حتی براي یک لحظـه هـم متوقـف            این
یـک  » شـه   مـی «نگاه امید بخـش     انکار کرد که همیشه در مقابل      توان  نمی
هـم حـضور دارد کـه نـامی بهتـر از       کرد متفاوت و به ظـاهر متـضادي     روی
هـا  »شـه  مین«در این کتاب نگرش .  براي آن پیدا کردتوان  نمی» شه  مین«

با مقایسه این دو رویکرد متفاوت شما هـم         . گیرد  میهم مورد بررسی قرار     
 به شدت نیـاز  ها »شه می«قبول خواهید کرد که دنیاي امروز به شیوه نگاه   

  . رددا
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8  شه شه و نمی وگوهاي می گفت/ 

، در ایـن کتـاب  » شـه  مـی ن«و » شـه  مـی «هاي دو شخـصیت     وگو  گفت
 سـال  هـا  دهگلچینی از هزاران ساعت پرسش و پاسخی است که در طـول        

تدریس و سخنرانی در خصوص مثبـت اندیـشی و واقعیـت بینـی صـورت       
و حمید کـوثري کـه مـرا      خوبم فرامرزهمکاران واز همراهان . گرفته است

 یاري ها سخنرانیپراکنده هاي   و نوشته  ها  ادداشتی تألیفدر جمع بندي و     
ــز  ــدوین دررســاندند و نی ــشناسی  ت ــانی تفکــري و روان ــی« مب و » شــه م

  .با حوصله مرا همراهی کردند کمال تشکر را دارم» شه مین«
نیـاز دارد و شـک    » شه  می« من مطمئنم که دنیاي امروز به بی شمار         

   راهنمـا بـراي    هـاي   کتـاب ن   یکـی از بهتـری     توانـد   میندارم که این کتاب     
  . شدن باشد» شه می«

  

  احمد حلت
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