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اکبرنژاد، حميد، ١٣٣۵ سرشناسه : 
٢٣۵ نکته برای رسيدن به آرامش/تاليف حميد اکبرنژاد. عنوان و نام پديدآور : 

تهران: خانه روشنا، ١٣٩٣ مشخصات نشر : 
١٣۶ ص.؛ ١١ × ١٧ س.م مشخصات ظاهری : 

شابک :   0  -91-939۵-۶00- 978    ٧۵٠٠٠ ريال
فيپا وضعيت فهرست نويسی : 

دويست و سی و پنج نکته برای رسيدن به آرامش. عنوان گسترده : 
آرامش ذهنی -  کلمات قصار موضوع : 

نکته گويی ها و گزينه گويی ها موضوع : 
    BF ۶١٣٩٣   ٧الف  ۴آ/٣٧ رده بندی کنگره : 

رده بندی ديويی :  ١  /١۵٨
شماره کتابشناسی ملی :  ٣۶٠۶٠٩۴

تالیف: حمید اکبرنژاد

ناشر: 

 چاپ اول: 

آماده سازی قبل از چاپ: 

مدیرتولید و ناظر فنی چاپ:

طراحی جلد:

قطع و تعد اد صفحات: 

شمارگان: 

قیمت: 

شابک: 978-600-93959-1-0

خانه روشنا

1393

 ماهنامه خانه تاسیسات - آتلیه روشنا

نرگس فرقانی

آتلیه روشنا

جیبی - 136

1100 نسخه

7500 تومان

ISBN: 978-600-93959-1-0

 دفتر نشر و منایشگاه دائمی

 تهـران - خیابـان مطهـری - بین سهـروردی و شریعتـی - خیابان وزوائـی - کوچه بخشـایش - پالک 2 - واحد 1 
 کد پستـی: 1566846311        تلفن:   88429064- 021     دورنگار:  88446381-021    سامانه پیامک: 100066422122

وب سایت و فروشگاه اینترنتی خانه روشنا: 

کلیه حقوق چاپ و نشر این اثر محفوظ و مخصوص ناشر است. به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 
1348/10/11 و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب 1350، کلیه حقوق این اثر به هر نحو برای ناشر محفوظ است. 
هرکس تمام یا قسمتی از این کتاب را بدون اجازه مکتوب ناشر، نشر، پخش و عرضه کند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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پیشگفتار 
بهنامآرامشدهندهقلبها

کرده فراهم را شرایطی ماشینی زندگی امروزه،
استکهبا»آرامش«زندگیکردندرآنچندانکار
آسانینیست.انجاماعمالسازگارورفتاربامتانت
وانجامهرفعلیباعالقهورغبت،درشرایطیمیسر

خواهدبودکهدر»آرامش«قرارگرفتهباشیم.
شمابهترینهستید،چراکهخداوندشمارابهعنوان
نمایندهخوددراینکرهخاکیمعرفیکردهاست)او
...(؛ و است کمال او است، بینیاز او زیباست،
شماهمبایدالگوونمادیازاوباشید.پیشنیازهر



حرکتتکاملی،وجود»آرامش«درشماست.
روشهایپیشنهادیدراینکتابتجاربیهستند
کهمیتوانندبرایرسیدنبهحالتتعادلوزندگی
تصادفی مرور شوند. گرفته کار به »آرامش« با توام
تعدادیازایننکاتدرزمانهایمختلفنیزخالی

ازلطفنیست.
مدرنیته با توام زندگی در موجود مشکالت درک
امروزوتنشهایعدیدهایکهتعارضاتاینعصر
بههمراهداردبریافتههایمولفافزودهکهدرمیان
نتایج به فهرستوار صورت به کتاب این نکات

پندآموزآنهااشارهشدهاست.
مطمئنباشیدحداقلبرخیازموارداشارهشدهدر
اینکتاب،برایشمانیزچارهسازخواهدبود.بهتراز
همهآناستکهالزمنباشدزمانوانرژیخودرا

برایتجربهمجددازدستبدهید.
چندینساله تجارب مبنای بر کتاب این مطالب
درشغلمعلمیوشناختازمردموشرایطزندگی



تحریر رشته به مختلف اقوام و ملیتها در آنها
این در که نکاتی به هم شما قطعا است. درآمده
این اما دارید، علمی اعتقاد شده آورده کتاب
نکاتتنهازمانیکاربردیخواهندبودکهباتکرارو
یادآوریدرزمانهایمختلف،عملیشوندوعملبه
آموختههازمانیرخمیدهدکهاشتیاق،انگیزهواعتقاد
بهیافتههایخودداشتهباشیمودرعینحالشرایط
الزمبرایپیادهنمودنآنهانیزمهیاباشدتابدین
طریقفاصلهبیندانستنوتوانستنکوتاهترشود.

مرورمکررایننوشتارکهبالغبر235پاراگراف
استودرجمالتآنسعیشدهاستازمخاطب
شود، استفاده تناوب به »شما« و »خود« دادن قرار
»آرامش« به سریعتر و بهتر رسیدن برای میتواند

باشد. تاثیرگذار
بهامیدآنکهاینکتاببتوانددرایجاد»آرامش«

بیشتربرایشماموثرواقعشود.




