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ھسته واساس اعتقاد اين مکتب :
 نکته اين به روانی ھای نابسامانی ھمه
 زندگی برای معنايی شخص که گردد برمی
 درسر زندگی برای وھدفی يابد نمی خود
.ندارد

 بيماری  انواع ھمه درمان برای  بنابراين
 به بايد ای تغذيه عوامل کسر به روانی
    کنيم وھدف معنا القای بيمار شخص



رباست آھن به آھن معنامانندوضع به مانسبت وضع
 آن ذرات که را آھن قطعه شود می گفته فيزيک در

 در موجود وجنوب شمال يعنی است پراکنده خيلی
   است وآشفته نيست ويکسويه متمرکز ان ذرات
 يکسويه را آھن ذرات ھمه ربا آھن يک با توان می
 نمود خارج آشفتگی از را آنھا وجنوب وشمال کرد
.ساخت منظم و

 ووضع رباست آھن مثل زندگی در معنا حالت
. دارد را آھن ذرات اين حالت ما روانی



 ھر نيست معنايی درزندگيمان وقتی
 مخصوص ساز وجودمان از بخش
 معنا ورود با زنداما می خودرا به

 يک به ما وسلوک خواستھا ھمه
 وجودمان وسراپای معطوف ھدف
.شود می چيز يک طالب



چرا ساقه درختان را می شکنی؟
چون می خواھم اينھا را تکه تکه کنم

چرا تکه تکه می کنی؟
بخاطر اينکه به خانه ببرم
برای چه به خانه ببری؟
برای ريختن دربخاری

برای چه دربخاری می ريزی؟
برای روشن شدن وگرم شدن

ثمره اين گرما چيست؟
کنارش بنشينم ولذت ببرم

برای چه لذت ببری؟
دومی ديگرجوابی نداشت



 ممکن اگرچه باشد داشته وضعيتی چنين کس ھر
 به اما کند عمر سال ھفتاد زيستی لحاظ به است
.است مرده روانی لحاظ
 زندگی معنای باره در سوال چند به انسانی اگر
 البته پاشيد خواھد او زندگی بماند يکی ودر بدھد
 می بين زودتراز داند نمی را  اول جواب که کسی
.را بعدی سوالھای جواب تا رود
 آخر تا که بيابيم ھدفی مان زندگی برای بايد

بماند پايدار مان زندگی



کنيد توجه اريکسون ھشتم مرحله به
 احساس(روانی بحران - )پيری سالھای(مرحله
     مطلوب پيامد - )وحرمان ياس برابر در انسجام

 ومواجه عمر از واقناع رضايت احساس (
)مرگ با شجاعانه

 که کنيم انتخاب ھدفی مان زندگی برای بايد پس
 را سال نود تمام ھست ھم سال نود عمرمان اگر

 60 دربرگيرد را سال سی ھدفمان اگر .دربرگيرد
  .ميشويم محسوب مرده روانی لحاظ از الباقی سال



زندگی مرد، که پيرزن کردند می زندگی باھم زنی وپير مرد پير
سوال چند او از کشيد جنون به وکارش شد معنا بی پيرمرد برای
بوده وابسته و داشته دوست خيلی خود ھمسر به وديدم کردم
او يا مردی می زودتر تو يا نيست خارج حالت دو از امر :گفتم او به
وخرم خوش الھی رحمت جوار در االن مردی می زودتر تو اگر
وخوش مرده زودتر او حاال اما داشت روانی بيماری  زنت اما بودی
است؟ بھتر کدام ای کرده پيدا روانی بيماری وتو است وخرم
راحت او چون است بھتر فعلی حالت اين وگفت کرد فکر پيرمرد
را او پريشانی تحمل من و است من برای ھست پريشانی واگر است
عاطفی وابستگی ، مرگ اميد، ، عشق باره در درمانی معنا . نداشتم

  دارد سخنھا وموجودات اشياء به ديگر انسان به



معنا يابی رنج  -1
  گذشت و فداکاری “رنج بردن وقتی معنايی چون 

”  لوگوتراپی” . يافت، ديگر آزاردھنده نيست” 
روشی است که کمتر به گذشته توجه دارد و به 

در عوض .درون نگری ھم ارج چندانی نمی نھد
توجه بيشتری به آينده، وظيفه،مسئوليت و ھدف و 
معنی دارد که بيمار بايد زندگی آتی خود را وقف 

.آنھا کند



عشق) الف 
زمانی که . رھايی انسان از راه عشق و در عشق است

انسان نمی تواند نيازھای درونی اش را به شکل عمل 
مثبتی ابراز نمايد، تنھا کاری که از او برمی آيد اين 

است که در حالی که رنجھايش را با شيوه ای راستين و 
شرافتمندانه تحمل می کند، می تواند از راه انديشيدن به 

.  معشوق و تجسم خاطرات، خود را خوشنود گرداند
عشق از جسم معشوق ھم بس فراتر می رود و معنای 

ژرف تر خود را در ھستی معنوی شخص ديگر و 
.دردرون وی می يابد



شوخی يکی ديگر از اسلحه ھای روح است که می 
تواند ذھن را به خود مشغول داشته و انسان را از 

شرايط سخت موجود جدا سازد و به او توانی بخشد تا 
در برابر سختيھا و زشتيھا برخيزد ولو اينکه برای چند 

شوخ طبعی تحمل شرايط زيستی پيرامون . ثانيه باشد
چون رنج مثل عملکرد گاز .فرد را راحت تر می کند

است که ھرگاه از مقدار معينی بيشتر شد، بايد اتاق را 
.خالی از آن کرد
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