
هنگامی که شخصی بیشعور می شود، این بیماری بر کل زندگی او رخنه می کند و تمامی 

است که از بدن  انگلیاعمال و رفتار او را تحت تأثیر قرار می دهد، در واقع این بیماری مثل 

قربانی اش تغذیه می کند. مثل بیماری زوناست که شرایط نامطلوبی را برای فرد مبتال 

محض اینکه متوجه شوید می توانید با حقه بازی یا زورگویی پیروز میدان   ایجاد می کند. به 

 می گیرید که درهم شکستن آنها مشکل خواهد بود. شوید، شما در دور باطلی قرار

کارهایی را انجام دهید.   در مورد خودتاناگر می خواهید از شر بیشعوری خالص شوید، باید 

ل بودنشان نمی توانند کاری برایت انجام دهند. حتی مهم نیست دیگران به خاطر ناالیق و رذ

کثریت مردم بیشعور هستند. اگر شما یک بیشعور هستید، خودتان دشمن  مهم نیست که ا

هستید که می توانید بر بیشعوری خود غلبه کرده و آن   خودتانواقعی خودتان هستید. تنها 

 را از بین ببرید! 

 درمان بیشعوری

ی می تواند جالب و سرگرم کننده باشد. برای یک بیشعور معمولی  مراحل درمان این بیمار 

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما زندگی بدون خشم و عصبانیت، حقه و نیرنگ، دروغ و 

 ریا و توطئه چینی که همه بیشعورها در آنها تبحر دارند قشنگ تر و لذت بخش تر می شود. 

ا چیزی که برایش آشکار می شود اینست که  در آغاز، بیشعور سردرگم و گیج می شود. تنه

زندگیش چقدر پوچ و بی معنا بوده. اما بعد حس پوچی و بی معنایی کم کم تقلیل می یابد و 

 می گیرد. -حس انسانیت  -جایش را حس تازه هدف و انگیزه 

در نهایت روزی فرا می رسد که بیشعور در آینه به خودش نگاه می کند و واقعا می تواند  

را می بیند و پی می برد   انسانیت، استعداد و مهارتی جز پوچی و بی معنایی ببیند. او چیز

 که او چیز بسیار مهمی را دوباره کشف کرده است.

 مختلف  افراد در  بیشعوری   میزان  و شدت

است، باد می تواند با تمام قدرت یا به در حقیقت، بیشعوری از جهات زیادی شبیه به باد 

آهستگی، به طور مداوم یا گهگاهی شروع به وزیدن کند. باد ممکن است موهای ما را آشفته  



کند یا با بی رحمی به صورت طوفان حمله کند. هراز گاهی همچون طوفان مهیب یا گردبادی  

 ظاهر می شود و خرابی های زیادی را به بار می آورد.

و هیچ کس را اذیت نمی کنند. اما وقتی   اغلب رفتار مؤدبانه ای دارندهمانند باد بیشعورها 

زمانش برسد، با بی رحمی و وحشیگری هولناکی به دیگران حمله می کنند. بنابراین برای  

درک بیشعوری، توانایی برای پی بردن به شدت و میزان بیشعوری افراد و اینکه بیشعورها 

ابراز وجود و خودخواهی شان را منطقی جلوه دهند و حتی در پشت چگونه یاد می گیرند که 

 نقاب نزاکت و شرم و حیا پنهان شوند حائز اهمیت می باشد. 

در میان انواع بیشعورها، بیشعور عصبی و بددهن همانند طوفان شدید یا تندباد است. این  

عوری که به طور  نوعی از بیش -نوع بیشعور نفرت انگیزترین و خودنماترین بیشعور است 

، شر و یکدنده نمایش داده رذلمرتب در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی به صورت یک آدم 

 می شود. 

بیشعور عصبانی و کفری ظاهرا منبع بی پایان خشم و عصبانیت، پرخاشگری و نابودی  

شخصیت است. در حقیقت، هنگامی که در روی صحنه تلویزیون ظاهر می شود، معموال  

  سبب نابود شدن خودشخشن و آشوب طلب است که در پایان نمایش خودش  بقدری

 میشود. او به گونه ای می میرد که تنها یک بیشعور سزاوار آن است.

 ید جد  عصر بیشعور 

آدم حیله گر و حقه باز جاهل، متعصب و کسل کننده ای که   -این است بیشعور عصر جدید 

ه آیا آنها بالموسانی هستند که می توانند  به محض دیدن آدمها می تواند تشخیص دهد ک 

برایش منفعتی داشته باشند یا نه؛ سپس از آنها سوءاستفاده کرده و فلنگ را می بندد. یک 

سال ممکن است در کالس های اموزش اعتماد به نفس شرکت کند و سال بعد ممکن است 

ت شادمانی و  در سمینارهایی در خصوص یاد آوری زندگی گذشته با هدایت شدن به سم

آنها به  اشتیاقسرشت انسان ها و  ساده لوحیدوران کودکی شرکت کند. اما او به راحتی از 

 تبدیل شدن به انسان های بهتر و خوشبخت تر سوءاستفاده می کند. 
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 به سایت ما وارد شوید و بهترین و به روز ترین کتاب ها را از همه جا ارزان تر تهیه کنید  

 

 بیشعور  دولت

در هر کشوری، دولت بیشعورهای زیادی را به سمت خود جذب می کند؛ دلیل این امر بسیار 

لت قدرت زیادی در شکل دهی روش زندگی انسان ها دارد. بیشعورها تشنه ساده است. دو

هستند، به ویژه قدرتی که به واسطه آن به مردم دیگر بگویند که چکاری انجام دهند،  قدرت

چطور آن را انجام دهند و کی آن را انجام دهند. به این دلیل است که بیشعورها وارد 

 سازمانهای دولتی می شوند. 

 ن با بیشعور ها کار کرد 

مگر اینکه استقالل مالی داشته باشید، بازنشسته باشید یا بیکار باشید، در غیر این صورت 

احتماال مجبور خواهید شد که برای یک بیشعور کار کنید. با این حال افراد خیلی کمی می  

ده نشده  دانند که چطور با یک بیشعور کنار بیایند. در مورد این مسأله مهم آموزشی به ما دا

 است؛ صرفا تصور بر این است که ما می توانیم به تنهایی از پس آن برآییم. 

البته، بسیاری از مردم می پرسند که آیا می شود با بیشعورها کار کرد و در عین حال عزت  

 . امکان پذیر استنفس خود را حفظ کرد. این کار آسانی نیست اما خوشحالم که بگویم 

 نتیجه گیری

سازی واقعی خصایل و رفتارهای بیشعورگونه و جایگزین کردن آنها با رفتارها و عملیات پاک

عملکردهای بهتر، فرایندی پیچیده و طوالنی مدت می باشد. به منظور تسهیل کردن این 

یعنی پرهیز   -نگاه کنید  روزه گرفتنفرایند بهتر است که به این روند پاکسازی به عنوان نوعی 

 اینکه سیستم جسمانی شما کامال پاک و تطهیر شود. کامل از غذا خوردن تا

 هستید که می توانید بر بیشعوری تان غلبه کنید. خودتانبه یاد داشته باشید: تنها 
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