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خودتان  می شود،  شما  ماندن  عقب  باعث  که  کسی  تنها 
آن  زمان  است.  تغییرات  وقت  کافی ست.  بهانه  هستید. 

رسیده که طور دیگری زندگی کنید.

بهترین روزهای زندگیتان هنوز نیامده 
منتظرش باشید



9راتفگشیپ

پیش گفتار
دوست	خوب	نو	جو	ا	نم!

تو	یک	انسان	فوق	العاده	هستی	با	هدف	ها	و	آرزوهای	بسیار.
این	کتاب	می	خواهد	تو	را	به	اهداف	بلندت	برساند	و	آرزوهای	تو	را	

دست	یافتنی	کند.
به	تو	قول	می	دهم	که	این	کتاب	اتفاقی	به	دست	تو	نرسیده	است.	زیرا	
معتقدم	هر	آن	چه	در	این	دنیای	پر	رمز	و	راز	اتفاق	می	افتد،	دلیلی	دارد.
از	خدا	 کافی	ست	خوب	فکر	کنی.	شاید	طی	همین	روزهای	گذشته	

برای	رسیدن	به	هدفی	یا	آرزویی	کمک	خواسته	بودی.
باید	 کجا	 از	 به	هدف	هایت	 رسیدن	 برای	 فکر	می	کردی	 داشتی	 شاید	

شروع	کنی.
به	 تا	 بگیری	 از	چه	کسی	کمک	 این	فکر	می	کردی	که	 به	 شاید	هم	
خواسته	هایت	برسی	و	در	آخر	شاید	می	اندیشیدی	از	کجا	شروع	کنی	

و	از	کدام	مسیر	بروی.
کتابی	که	اکنون	در	دستان	توست،		راه	را	به	تو	نشان	می	دهد.

تنها	وظیفه	ی	تو،	اراده		کردن	است.	اراده	برای	پا	گذاشتن	در	یک	راه	
پر	هیجان.	راهی	که	سراسر	تجربه	و	لذت	است.
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برای شروع
دستان پر توانت را گره  کن و

با خودت تکرار  کن:

من می توانم 

چون می خواهم



از زندگی امن و راحت خودت 

بیرون بیا

جستجو کن

آرزو کن

کشف کن

فصل اول( نوجوان و ویژگی های دوران 

نوجوانی
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نو جو ا ن و ویژگی های دوران نو جو ا نی
در	ابتدا	می	خواهم	که	با	هم	تعریفی	از	نو	جو	ا	ن	و	دوران	نوجوانی	داشته	
تا	 تو	کمک	می	کند	 به	 آن	 ویژگی	های	 و	 از	مشخصات	 آگاهی	 باشیم.	
بدانی	اگر	در	مسیر	حرکت	دچار	پستی	و	بلندی	هایی	شدی	ناشی	از	

ویژگی	های	تو	ست	یا	راهی	که	قدم	در	آن	گذاشته	ای.
اگر	از	ویژگی	دوران	خودت	باشد	با	درایت	کنترلش	می	کنی	و	اگر	از	
مسیر	باشد	می	توانی	مسیر	را	عوض	کنی	تا	به	اهدافت	برسی.	در	هر	دو	
حالت	برای	تویی	که	قدم	در	این	راه	گذاشته	ای،	نگرانی	ایجاد	نمی	کند؛	

چون	تو	تصمیم	گرفته	ای	و	تا	رسیدن	به	هدف	ادامه	خواهی		داد.

نو جو ا نی
نو	جو	ا	نی	به	دوره	ای	گفته	می	شود	که	بین	دوران	کودکی	و	دوران	
جوانی	قرار	گرفته	است.	محدوده	سنی	نو	جو	ا	نی	را	بین	12	سالگی	تا	
19	سالگی	تعریف	کرده	اند.	نو	جو	ا	نی	دورانی	بسیار	مهم	در	زندگی	هر	

انسانی	است.	این	دوران	ویژگی	های	منحصر	به	فردی	دارد:
نو	جو	ا	نی	سن	ایجاد	تغییرات	است؛	تغییرات	عاطفی	و	جسمی.

نو	جو	ا	نی	سن	شروع	تقاضاهاست؛	تقاضای	داشتن	استقالل	فردی.
نو	جو	ا	نی	سن	شروع	آرمانگرایی	است.

نو	جو	ا	ن	 تفکر،	درک	و	فهم	 تغییرات	زیادی	در	نحوه	ی	 این	سن	 در	
صورت	می	گیرد.	نو	جو	ا	ن	در	طی	این	دوران،	ابتدا	از	مرحله	ی	کودکی	که	
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مرحله	ی	گشت	و	گذار	در	زمان	حال	و	دنیای	واقعی	است	خارج	می	شود	
و	قدم	به	دنیای	تخیالت	و	احتماالت	و	آرزوها	می	گذارد.	همین	ویژگی	
باعث	می	شود	تا	نو	جو	ا	ن	در	برابر	واقعیت	های	امروز	واکنش	نشان	دهد	و	

برای	رسیدن	به	آینده	ی	بهتری		که	در	ذهن	دارد	تالش	کند.	
من	در	طی	مدتی	که	با	نو	جو	ا	نان	همصحبت	می	شدم	و	نیز	االن	که	
با	آنان	در	مسیر	رسیدن	به	هدف	هایشان	همقدم	هستم،			دریافته	ام	که	
هر	نو	جو	ا	ن	در	طول	گذران	این	دوران،	حداقل	یک	نوع	فعالیت	اجباری	

و	حداقل	دو	یا	چند	فعالیت	اختیاری	انجام	می	دهد.

فعالیت اجباری
و	 دانایی	 سطح	 افزایش	 و	 خواندن	 درس	 رفتن،	 مدرسه	 وظیفه	ی	
آگاهی	تا	پایان	دوران	تحصیل	روی	دوش	هر	نو	جو	ا	نی	سنگینی	می	کند.	

وظیفه	ای	که	بیشتر	به		یک	توفیق	اجباری	شبیه	است.
از	کلمه	اجباری	مشخص	است	که	نو	جو	ا	ن	چاره	ای	جز	طی	کردن	آن	
سال	ها	ندارد،	پس	چه	بهتر	که	این	ایام	به	بهترین	شکل	سپری	شود.

فعالیت اختیاری
و	 هنری	 ورزشی،	 مختلف	 کالس	های	 به	 رفتن	 مانند	 فعالیت	هایی	
آموزش	های	متفرقه.	این	فعالیت	ها	همان	طور	که	از	نامشان	پیداست	

به	اختیار	خود	فرد	انتخاب	می	شوند.


