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 مهاجرت معکوس استعدادهاي درخشان 

 

غلظت    ای(مانند فشار، دما    تغییر  کیکند اگر  یم  ان یاصل ب  این  .شدبیان   تعادل شیمیاییدرباره    1884  اصل لوشاتلیه در سال
به  واکنش  کی به گونه   ستمیس  کیدهنده)  به پیش  را  واکنش    ،جهت مخالف  در  يادر حالت تعادل اعمال شود، تعادل 

این اصلعده  .بردمی نیز  انسانیرا در    ترمودینامیک   اي  اقتصادي  علوم  ما   دانند. مد میآکار  ،و علوم  به  این اصل علمی 
  ،بر نباشدطور هزینهر کوچک شاید هم آنآن تغیی  توان مسیر حرکت را برعکس نمود.با یک تغییر کوچک میکه  آموزد  می
 باید ان را بیابیم و اعمال کنیم.میاما 

حفظ نیروي انسانی دانا است. دانایی، پرورش و  باید ایران را با ایرانی بسازیم، محور اصلی توسعه پایدار کشور  ما می
باید . در شرایط مشکل روزگار میمندي و شاد زیستن استیک اصل مهم براي ماندگاري، رضایت  توانایی و دارایی است.

 قدرت بزرگ براي انسان ایجاد توازن فطرت با طبیعت است.  .دریچه درون استبیرون  چون درون را آباد نمود
  ی از زندگ  تیرضابا آنها انس گرفت.    توانهاي سخاوتمند است که می یکی از زوایاي مهم زندگی، سبک زندگی با مولکول

مندي و رضایت   يهاعنوان هورمونبه  ن یدوپام  –  نیسروتون  –  نیتوسیمغز مرتبط است. اکس  یعصب-ییایمیش  ترکیباتبا  
کند.   افتیاز احساسات مثبت را در  یشود فرد موج یباعث م  یآن در روابط اجتماع  شی شوند که افزایشناخته م   يشاد
با کاهش سطح استرس   منظورههورمون چند  نیشود. ایم  ترشح  مغز  پوتاالموسیه  هورمون است که در  کی  نیتوسیاکس

  یرابطه چندوجه  .کندیدوستانه را فراهم م نوع   يسخاوت، اعتماد و رفتارها  نهیزم  یکیولوژیزیثبات ف  جادیو اضطراب و ا
 ییشناسا  يبرا  يکردیرو  ازمندیاست که ن  یجالب  اریموضوع بس   یاز زندگ  تیو رضا  يمعنو  ي باورها،  یستیز  يهانظام 
مختلف   نیافراد در سن  ی اجتماع  -فردي  يرفتارها  ییایمیش  -یعصب  ملکولی  یمبان  ییمختلف آن است. شناسا  يهاجنبه

 . هموار کند یستیو ارتباط آن با بهز ی از زندگ تیرضا جادیا یگروشن در چگون جیبه نتا  یابیدست يتواند راه را برایم
اعمال    با نگرش مثبتشود چیست و ان را  ن تغییر کوچک که موجب واکنش معکوس میآهر اندیشمندي بیاندیشد که  

 کند و یا به مراکز اثرگذار پیشنهاد نماید. 
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