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انسان اشرف مخلوقات

ھابیوحسین :نویسنده

!ھمھ قدرت ھستی درون شماست
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:مقدمھ

.بنام خالق انسان کھ نام او مایھ آرامش است

لوئیز ال ھی"خودمان گنجی ھستیم کھ می جوییم"

جابجاقدرتی در درون بشر نھفتھ کھ اگر آنرا بھ کار گیرد می تواند کوه ھا را "

"کند و ھر مانعی را پشت سر گذارد و ھر مشکلی را حل کند

دکتر ژوزف مورفی

یید و نگرانی بپرھیزید و ھمچون تختھ ای سبک مایھ کھ دستخوش امواج از ترد"

"انیدبلکھ کوه آسا برجا و استوار بم، بھ چپ و راست نلرزید،دریاست

)ع(حضرت علی

این اثر این بوده کھ بھ شما بگویم کھ برای دست یافتن بھ نگارشھدف من از

الزم نیست کھ در جستجوی کسی یا چیزی ....خوشبختی و موفقیت و آرامش و 

کافی ست بھ رازھای دست یافتن بھ .بلکھ ھمھ چیز در درون شما ھست.باشید

اره نیروی درونی آشنا شوید و سپس با توکل وا یمان بھ یگانھ قادر مطلق کھ ھمو

آماده کمک بھ ماست بھ پیش بروید و یک زندگی سراسر شادی و پر از موفقیت 

.را برای خود بھ ارمغان بیاوریم
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زیرا تو بھ این دنیا آمده ای تا با شادی و آرامش و خوشی زندگی کنی و از نعمت 

ھای روزگار کھ بصورت خوانی رنگین و دل افروز در برابرت گسترده شده 

دش سالم و پاک و روان پول را در زندگیت جاری سازی و بھره بگیری و گر

.عمر را بھ شادی و تندرستی بگذرانی

.این اثر با الھام گرفتن از چندین کتاب از نویسندگان معروف نگاشتھ شده است

امید می رود با خواندن این کتاب ،بیشتر بھ اعجاز و توانایی ھای خویش پی ببرید 

سازید کھ شما لیاقتش را دارید،زیرا تو،بلھ تو یگانھ واز زندگی خود یک شاھکار ب

.مخلوق عزیز خداوند حکیم ھستی

.در پایان ،لطفا اگر پیشنھاد ،انتقاد ویا نظری داشتید خوشحال می شوم آنرا بدانم

.می توانید از طریق ایمیل برایم ارسال کنید

.این اثر را بھ وجود الھی ھمھ شما عزیزان تقدیم می کنم

تا ھر یک از ما بھ انسانی تبدیل شویم کھ شایستھ خداوند رحمان و رحیم باشد 

.باشیم

EMAIL:hosseinw240@yahoo.com

١٣٩٠بھار
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!ای بند من
.مرا فرمان ببر تا تو را ھمانند خود گردانم

من توانگر .من زنده جاوید ھستم،و تو را نیز زنده جاوید خواھم ساخت

من بھ ھر .توانگر سازم کھ ھرگز نیازمند نشویمطلق ھستم،تو را نیز چنان 

چھ فرمان دھم انجام پذیرد و ایجاد شود،تو را نیز مانند خود گردانم کھ 

.ھرگاه چیزی بخواھی،بگویی باش و آن بشود

.مراقب افکارت باش،آنھا بھ گفتار تبدیل می شوند

.مراقب گفتارت باش،آنھا بھ رفتار تبدیل می شوند

.باش،آنھا بھ شخصیت تبدیل می شوندمراقب رفتارت 

.مراقب شخصیتت باش،آن شرنوشتت خواھد شد

)ع(امیرالمومنین علی 
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مباحث خودشناسی:بخش اول

سخنی در باب عظمت انسان-١

...."آن کس کھ خویشتن را نشناسد،بھ ھالک خویش بکوشد"

....."کسی کھ خودش را بشناسد،پروردگارش را می شناسد"

بزرگترین عالم در تو وجود کھپناری جسم کوچکی ھستی،در حالیآیا می"

)ع(علی"دارد

کھ در طول تاریخ بر سر انسان آمده ،ناشی از عدم شناخت تمام مشکالتی 

:امام رضا می فرماید.جوھر وجودی خویش است

"ارزنده ترین مرحلھ خرد،خودشناسی ست"

سعی در شناساندن این گوھر داشتند و اسالم بھ تمام ادیان و پیامبران الھی

اشرف (عنوان کامل ترین دین الھی؛انسان را با ارزش ترین موجود ھستی

.و نماینده خداوند در زمین توصیف کرده است)مخلوقات

ھنگامی کھ خداوند آسمانھا را با این عظمت آفرید،زمانی کھ 

ای آفریدن ھیچ کدام بھ گیاھان،جانوران و اشیاء بی شماری را خلق کرد،بر

فرین برآ:"اما زمانی کھ انسان را آفرید فرمود.خودش تحسین نگفت

و بھ این امر ھم بسنده نکرد و بھ "پروردگاری کھ بھترین خلق کننده ھاست

تمام فرشتگان حتی برترین آنھا مانند جبرائیل و میکائیل دستور داد کھ بھ 
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سابقھ عبادت فقط بھ جرم امتناع انسان سجده کنند و ابلیس با ھزاران سال 

.از درگاه الھی رانده شد،از سجده انسان

ھیچ فردی و .ھمھ افراد از نظر خداوند خاص ھستند و ھمھ لحظات طالیی

دوست عزیز،خودت را کمتر از .ھیچ لحظھ ای ویژه تر از دیگری نیست

.ھیچ کس ندان

را بھ عنوان ھدف خداوند از خلق شما موجودات زمینی،این بود کھ خود 
کھ شما خود را بھ عنوان تصویر بود در واقع مقصود او این .خدا بشناسید

خلق شده ای و روح زیرا تو،بصورت تصویر الھی .دگار بشناسیدرپرو
.الھی در وجود توست

بھ تو ھیچ آرزویی داده نمی شود مگر اینکھ قدرت برآورده :بھ خاطر بسپار

قدرت را داری کھ آرزویت را خودت کردن آن بھ تو اعطا گردد و تو آن 

.بدست بیاوری

مرکب از جسم،ذھن و .تو یک وجود سھ بعدی ھستی:فراموش نکن کھ

یعنی خداوند در تو متجلی گشتھ است.تو مظھر تجلی خداوند ھستی.روح

.او تجلی سھ در یک می باشد،

ق کردخداوند تو را خل.وند فراھم نمی شداگر تو نبودی؛ امکان معرفی خدا
.تا خودش را تجربھ کند
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راز بزرگ-٢

بھ نظر شما این راز چیست؟اسرار انرژی ھستھ ای و اتمی و یا 

پس کدام .نھبمب نوترون است؟اسرار سفرھای فضایی ست؟

پاسخ ساده است؟چگونھ می توان آنرا یافت و بھ خدمت خود درآورد؟

این راز سر بھ مھر با قدرت شگرفش در وجود خود شما نھفتھ .است

در زندگی قادر خواھید شد از شادمانی و تندرستی و رفاه و .است
آرامش و آسایش بیشتر برخوردار شوید مشروط برآنکھ بتوانید از 

این نیروی باطنی نھفتھ در ضمیر خویش بھ نحو احسن استفاده 
.کنید

دلیل این ھمھ احترام نسبت بھ انسان چیست؟-٣

و منشاء عظمت او در کجاست؟

از روح خود در : "ین سوال را در قرآن اینگونھ بیان می کندخداوند جواب ا

."او دمیدم

سپس خداوند ھمھ اسماء الھی را بھ انسان آموخت و آنگاه تمام ھستی را 

تمام مخلوقات از قبول این امانت کھ .نتی را بھ ایشان بسپاردافراخواند تا ام

..سانچیزی جز اراده و اختیار نبود شانھ خالی کردند بھ غیر ان
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گل آدم بسر شستند و بھ پیمانھ زدند /دوش دیدم کھ مالئک در میخانھ زدند

با من راه نشین باده مستانھ زدند         /ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت

قرعھ فال بنام من دیوانھ زدند/آسمان بار امانت نتوانست کشید 

بر مالئک دین دالیل بود کھ انسان تقدس و برتری یافت و سجده اوبو

.واجب گردید

می دانید کھ انسان دارای دو بعد مادی و غیرمادی است و برتری او 
بخاطر بعد روحانی و ذھنی ست واگر انسان این بعد الھی را نمی داشت، 

.تفاوتی با دیگر حیوانات نداشت و چھ بسا از آنھا پایین تر می بود

ناشناختھ مانده است و اما شگفتا کھ این نیروی عظیم درونی ھنوز بسیار 
ّ .دست بھ  دامن عوامل بیرونی گشتھ استانسان برای نیازھایش دائما 

وآنچھ خود داشت زبیگانھ تمنا می کردسالھا دل طلب جام جم از ما می کرد

طلب از گمشدگان لب دریا می کردگوھری گز صدف کون و مکان بیرون است

.است و قدرتی خدا گونھ داردانسان موجودی بسیار عظیم و نامحدود 

خداوند دو :"عظمت انسان را اینگونھ وصف می کند)ع(امیرالمومنین علی

."یکی آسمان را و از آسمان عظیم تر انسان را.چیز را بسیار عظیم آفرید

:ی کندره ماعارف بزرگ ایرانی عطار نیشابوری چھ زیبا بھ این حدیث اش

کز دل اگر برآید در آسمان نگنجداندر ضمیر دلھا گنجی نھان نھادیم

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



9

مباحث عرفانی:بخش دوم

:خداوند از چھ راه ھایی با انسان ارتباط برقرار می کند-١

.زبان روح است،احساس.متداول ترین شکل ارتباط احساس است

اگر می خواھی بدانی کھ این کار یا این چیز برای تو خوب است ، نگاه کن 

آن داری؛اگر احساس خوبی داشتی بدان کھ آن و ببین چھ احساسی نسبت بھ 

.در غیر این صورت بھ نفعت نیست.کار یا آن چبز برایت خوب است

افکار و احساسات .خداوند ھمچنین از طریق فکر ارتباط بر قرار می کند

.یکسان نیستند،اگر چھ ممکن است ھمزمان اتفاق بیفتند

از تصاویر و تصورات استفاده می برای ارتباط ذھنی ،  پروردگار اغلب 

عالوه بر افکار و احساسات ، خداوند از ابزار تجربھ بھ عنوان وسیلھ .کند

و نھایتا زمانی کھ احساسات،افکار و .ارتباطی مھم و عظیم استفاده می کند

.تجربھ شکست می خورند خداوند از کلمات استفاده می کند

:بھ یاد داشتھ باش

شفاف ترین .اری ھستند کھ حاوی نشاط و شادی می باشندباالترین افکار،افک

کلمات ،کلماتی ھستند کھ حاوی حقیقت می باشند و بزرگترین احساسات، 

.شادی ،حقیقت و عشق.احساساتی ھستند کھ تو عشق می نامی
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چگونھ می توانیم چیزی را بشناسیم؟-٢

خدا آمده در این مورد بھ حکایت روح کوچولو ،کھ در کتاب گفتگو با 

:توجھ کنید

او روح جدیدی .از میان ارواح ، روحی بود کھ می دانست نور است

با".نور ھستم"من".من نور ھستم"او می گفت .مشتاق کسب تجربھ.بود

ھمھ شناختی کھ از خود داشت و مرتب ھم آن را بیان می کرد، ولی 

و در اقلیمی کھ این روح از آن.ھیچ کدام جای تجربھ را نمی گرفت

ن اقلیم، ھر روحی عظیم آدر .نبود»نور«چیزی جز برخاستھ بود ، 

ھر روحی بدیع و جالب بود و ھر روحی با درخشندگی و شفافیت .بود

و بنابراین روح .ناشی از نور اعجاب انگیز پروردگار می درخشید

در بطن بدیع ترین .کوچک بھ منزلھ شمعی در مقایسھ با خورشید بود

ودش را او نھ می توانست خ-کھ خود جزیی از آن بشمار می آمد-نورھا

ّعنوان کھ و چھببیند و نھ خود را بھ  .بود ، تجربھ کندای کھ واقعا 

از قضا، این طور پیش می آمد کھ این روح مشتاق شد و مشتاق شد تا               

اشتیاق او بقدری شدید بود کھ یک روز خداوند                     .خود را بشناسد

باید بکنی تا آرزویت برآورده شود؟کوچولو  ، آیا می دانی چکار:گفت

خدایا استدعا می کنم بھ من بگو چکار باید «:روح کوچک پاسخ داد

».من ھر کاری کھ بگویی انجام می دھم.بکنم

تو باید خودت را از ما جدا کنی و بعد باید تاریکی را «:خداوند پاسخ داد
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».بسوی خود بخوانی

»ای رب مقدس تاریکی چیست؟«:روح کوچک سوال کرد

.و روح این را درک کرد».ھمان چیزی کھ تو نیستی«:خداوند پاسخ داد

روح کوچک، سپس ھمین کار را انجام داد و خود را از ھمھ،آری،از ھمھ 

و در آن سرزمین، روح کوچک .ری رفتجدا کرد و حتی بھ اقلیم دیگ

قدرت داشت کھ بھ تجربھ خود ھر نوع تاریکی و ظلمتی را فرابخواند و 

.ھمین کار را کرد

پروردگارا چرا «با وجود این، در میان آن تاریکی ھا آن روح فریاد کشید ،

»مرا رھا کرده ای؟

لیو.ایام انجام می دھیرین کاری کھ تو در سخت ترین و تلخ تھمان

او ھمیشھ در کنار تو ایستاده و .خداوند ھرگز تو را فراموش نکرده است

ھمواره آماده بوده "خود واقعی تو کیست؟"آماده بوده بھ تو یادآوری کند کھ 

.فرا بخواند"خانھ اصلیت"تا تو را بھ 

.ن را لعن و نفرین نکنبنابراین نقطھ ای روشن در قلب تاریکی باش و آ

از داستان باال می توان فھمید کھ ، چرا گاھی اوقات باید چیز ھایی را 

.تجربھ کرد کھ چندان خوشایند ما، نیست
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:بھ خاطر بسپار-٣

چیزی نیست کھ تو نتوانی باشی، چیزی نیست کھ تو نتوانی انجام بدی، 

.چیزی نیست کھ تو نتوانی داشتھ باشی

باید متوجھ بود کھ مسیح از مصلوب شدن نھ تنھا مشوش در ھمین رابطھ، 

ولی .او می توانست خود را کنار بکشد.نشد بلکھ انتظارش را ھم می کشید

او می توانست این روند را در ھر نقطھ ای متوقف .این کار را نکرد

چرا؟                 .معھذا این کار را نکرد.او این قدرت را داشت .سازد

اد بھ صلیب کشیده شود تا بعنوان نماد رستگاری جاودانی او اجازه د

آنچھ من می توانمبھ :او با این عمل گفت.بشریت، نامش در تاریخ ثبت شود
بدانید این کارھا وو .بھ آنچھ حقیقت است، توجھ کنید.انجام دھم نگاه کنید

شما بھ صورت خداوند چون.از آن را شما ھم می توانید انجام دھیدبیشتر 

.خلق شده اید، ولی متاسفانھ این را باور نمی کنید

وقتی جسم ، ذھن و روح با وحدت و ھماھنگی خلق می کنند ، جنبھ الھی 
.انسان تجلی پیدا می کند و خداوند تجلی می یابد
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انسان چیست؟تده خداوند در مورد خلقاار-۴

کامل اولین خواست پروردگار این است کھ خودش را در شکوه و جالل 

با آفرینش تو و دیگر کائنات اراده خدا در .خودش بشناسد و تجربھ کند

.معرفی خویش تحقق یافت

دوم اینکھ پروردگار می خواھد کھ بنده اش خود را بشناسد و گوھر الھی 

بھ ھر طریقی کھ مایل (اش را از طریق قدرتی کھ پروردگار بھ او داده 

.تجربھ کند)باشد

د کھ فرایند کل زندگی ،تجربھ ای لبریز از شادی سوم، خداوند می خواھ

شکوفایی کامل در ھر لحظھ از ،خالقیت پایدار، رشد پایان ناپذیر و 

.زمان حال بشد

چون از این پس اطرافیانت تو را .بنابراین ای روح مھربان آماده باش

تو را طرد می کنند و .مورد سرزنش، تحقیر و ناسزا قرار می دھند
ّ متھم ، محاکمھ و محکوم می کنند و این از لحظھ ای ست کھ تو رانھایتا 

.را بپذیری و اختیار کنی-تحقق خود الھی ات-تو آرمان مقدس خود
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در مورد عالم ھستی چھ باید دانست؟-۵

اولین چیزی را کھ باید در مورد عالم ھستی درک کنی این است کھ، 

بنابراین .وجود دارندشرایط فقط .ھیچ شرایطی ،نھ خوب است و نھ بد

.سعی نکن قضاوت ھای ارزشی بکنی

ھیچ .دومین چیزی کھ باید بدانی این است کھ ھمھ شرایط موقتی ھستند

اینکھ ھر چیز بھ چھ سمتی تغییر کند، بستگی .ی ماندمچیز ساکن باقی ن

.بھ تو دارد

:این نکتھ را در نظر بگیر

آبی وجود داشت اگر فقط یک رنگ وجود داشت،برای نمونھ فقط رنگ

و تمامی ھستی و ھر آنچھ در آن موجود است آبی بود،دیگر چیزی آبی 

باید چیزی کھ آبی نیست وجود داشتھ باشد تا آبی قابل تشخیص .نبود

.باشد، وگرنھ رنگ آبی مشخص نمی شود و وجود نخواھد داشت
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ھدف روح چیست؟-۶

باالترین .قلبی ست آنچھ روح بھ دنبال آن است، احساس عشق عمیق و

این .احساسی کھ ممکن است در ذھن مجسم کنی این آرزوی روح است

دانش، نھ، .روح در پی احساس است.در واقع ھدف و مقصود روح است

ولی دانش با عقل و فکر و ذھن .روح از پیش دانشی دارد.بلکھ احساس

روح مایل است خودش را .احساس ،تجربھ کردنی است.ارتباط دارد

.و بنابراین خودش را در تجربھ کردن بشناسد.کنداحساس

این بازگشت .عالی ترین احساس ، تجربھ وحدت با ذات یگانھ است

این .متعالی بھ حق و حقیقت است، کھ روح در آرزوی آن می باشد

.احساس عشق کامل است کھ روح در جستجوی آن است

است ھمھ بنابراین ،اگر روح بخواھد عشق کامل را تجربھ کند ،الزم

.را تجربھ کنداحساس ھای بشری 

ھدف روح این است کھ ھمھ چیزھا را تجربھ بکند، تا بتواند ھمھ آن 

.چیزھا باشد

چگونھ روح می تواند اوج بگیرد،اگر تا کنون ھبوط را تجربھ نکرده 

باشد؟گرم باشد اگر سردی را نشناسد؛ خوب باشد اگر بدی را انکار کند؟

ی چیزی را نشناسد،چگونھ می تواند عظمت بزرگاگر روح جز شکوه و 

وبزرگی خود را تجربھ کند؟
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راه رسیدن بھ ذات یگانھ چیست؟-٧

ھر قلبی کھ از روی نھایت خلوص و پاکی و خشوع از پروردگار راه 

بھ ھر جوینده ای .رسیدن بھ او را طلب کند، بھ وی نشان داده خواھد شد

از راه قلب و نھ عقل بھ سوی .شودحقیقت عمیق و صادقانھ آشکار می 

پروردگار را ھرگز از راه ذھن نمی توانی .خداوند بشتاب تا او را بیابی

.پیدا کنی

برای آنکھ پروردگار را بطور واقعی بشناسی ،باید خودت را فراموش 

.کنی

خداوند تو را خلق کرده و با آفرینش تو بصورت خود، بھ تو برکت 

و با زبان ساده گفتھ .وعده ھایی داده استو بھ تو قول و.بخشیده است

.است،چگونھ می توانی با او یکی شوی

تو می توانی مطمئن باشی کھ راه خداوند را در پیش گرفتھ ای و می 

چون نشانھ ھا، قرائن و تغییرات زیر .دانی پروردگارت را پیدا کرده ای

.را در خود مشاھده خواھی کرد

را با ھمھ قلب،ذھن و روحت تو احساس می کنی پروردگارت -١

تو .و کسی را ھمتای او قرار نمی دھی.احساس می کنی و می پرستی

پول یا قدرت یا ھر نماد دیگری را دیگر عشق بشری ، یا موفقیت،

دنیوی را چون بچھ ای کھ تو آن سرگرمیھای .پرشتش نمی کنی
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نھ بھ سبب آن کھ دیگر ارزش .اسباب بازی ھایش را کنار می گذاری

.ارند، بلکھ از این جھت کھ دیگر تو را ارضا نمی کنندند

برای چیزھای تو نام خداوند را بیھوده بر زبان نمی آوری و ضمنا ّ-٢

تو از قدرت کلمات و از قدرت افکار .کوچک او را فرا نمی خوانی

خبر داری و ھرگز بھ خود اجازه نمی دھی نام پروردگار را بھ گونھ 

.زبان آورین او نباشد،بر أای کھ در ش

تو خود را موظف می دانی کھ روزی را بھ پروردگارت اختصاص -٣

.دھی و آن روز را،مقدس بنامی

تو با یاد خداوند بھ ھنگام ھر .تو بھ پدر و مادرت احترام می گذاری-۴

عمل و  ھر گفتار و پنداری نشان می دھی کھ می دانی بنده خداوند 

.ھستی

ی زنی و شھادت دروغ نمی حرفی بر خالف واقع و حقیقت نمضمنا ّ-۵

.دھی

چون ھمھ انسانھا را .نگاه نمی کنیبھ ھمسر کسی بھ چشم بد-۶

.خویشاوند خود می دانی

چون دلیلی برای این کار نمی .بھ مال ھمسایھ ات چشم طمع نداری-٧

.تو می دانی مال ھمھ می تواند مال تو باشد.بینی
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روند آفرینش توسط انسان-٨

بدون آنکھ این را احتماال ً.ھستیدواقعیت خوتو ھر لحظھ مشغول خلق

.در زیر علت و چگونگی این امر توضیح داده شده.بدانی

.تو بر صورت رحمان و بھ صورت خداوند خلق شده ای-١

.خداوند خالق جھان آفرینش است-٢

تو چند وجود ھستی در یک جسم، کھ آنرا ھر طور کھ بخواھی می توانی -٣

ذھن،جسم و .روح القدسپدر ، پسر و .نام گذاری کنی

.فراھوشیاری،ھوشیاری و نیمھ ھوشیاری.وحر

اسباب و .خلقت فرایندی ست کھ از این سھ بخش وجود تو ناشی می شود-۴

.فکر،کلمھ و عمل:لوازم خلقت عبارتند از 

کل خلقت ).اصلی،خداوند استمبدأ(کل خلقت از فکر شروع می شود-۵

بخواه و بھ تو .دریافت کنبپرس و پاسخ «(.سپس بطرف کلمھ حرکت می کند

و کلمھ ھستی یافت و «.(کل خلقت در عمل تحقق می یابد.)»داده خواھد شد

.)»بین ما ردو بدل شد

ھر آنچھ بھ ذھن تو می رسد ولی بر زبان نمی آوری در جای دیگر -۶

آنچھ بھ ذھنت می رسد و درباره آن صحبت می کنی و بھ آن .ثبت می شود

.تجلی و تظاھر پیدا می کندعمل می کنی در واقعیت تو 

امکان ندارد تو بھ چیزی فکر کنی و یا درباره آن صحبت کنی، و بھ آن -٧

بنابراین فرایند خلقت باید .عمل کنی در حالیکھ بھ آن باور نداشتھ باشی

این .این بصیرت قلبی است.این ایمان کامل است.شامل باور یا آگاھی باشد
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لقت ھمواره آگاھی و دانایی را در بنابراین بخش عملی خ.یقین مطلق است

.بر داشتھ و شامل یقین کامل و قبول کامل واقعیت ھاست

نعمت .این مرحلھ از آگاھی مرحلھ سپاس و ستایشی شگفت و عمیق است-٨

از .تواین شگفت ترین کلید خلقت اس.ھا را پیشاپیش سپاس گفتن است

وشن و رقبل برای نعمت ھا سپاسگزار بودن و سپاس را امری بدیھی 

.یید می شود بلکھ تشویق ھم می گرددتلقی کردن ،نھ تنھا در دین تأ

ھر گوشھ ای از .ستایش کن و از آنچھ خلق می کنی و خلق شده لذت ببر-٩

ھر آنچھ در حال .عالم آفرینش را نفی کردن بھ منزلھ نفی خودت می باشد

ھ آن را ب.حاضر بھ عنوان بخشی از خلقت، بھ تو عرضھ شده ،مالک شو

سعی نکن آن را .زار باشمقدس بشمار و از آن سپاسگ.خود اختصاص بده

چون محکوم کردن آن بھ منزلھ محکوم کردن خودت می .محکوم کنی

.باشد

اگر چیزی در بخشی از آفرینش ھست کھ تو از آن لذت نمی بری ، -١٠

واقعیت .چیز دیگری انتخاب کن.بھ آن احترام بگذار و آن را تغییر بده

کلمھ جدیدی بر .بھ چیز جدیدی بیندیش.سوی خود فرابخوانجدید را بھ

ونھ ای این کار را با نھایت دقت و بھ گ.هکار جدیدی انجام بد.زبان آور

ھمھ را دعوت کن و .ی خواھند کردبدیع انجام بده و بقیھ عالم از تو پیرو

».من زندگی و راه ھستم از من پیروی کنید«:وبگ

راده پروردگار را برروی زمین متجلی این چنین مظھر تجلی و ظھور ا

.ساز ھمان گونھ کھ در آسمان ھا تجلی دارد
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:بھ یاد بسپار

و .ھمھ فکرھا خالق ھستند و ھیچ فکری بھ اندازه فکر نخستین قوی نیست

.بھ ھمین دلیل است کھ گاھی این فکر، گناه نخستین نامیده می شود

:یک نکتھ

انرژی را جابجا می کنی،انرژی وقتی تو .ھیجان،انرژی در حرکت است

اگر بھ اندازه کافی انرژی جابجا کنی؛ ماده بوجود می .ایجاد می کنی

چنانچھ بھ .ماده انرژی متراکم شده و بھ آن فشار وارد شده است.آوری

اندازه کافی و بھ گونھ ای خاص انرژی را دست کاری کنی،ماده بدست می 

.ل زندگیستاین رمز ک.این کیمیای عالم ھستی است.آید

:الزم است این را بدانی

آنچھ تو در این دنیا تجربھ می کنی،نتیجھ فکری است کھ در مورد آن 

.داری

از آنھا بھ عنوان ھنگامی کھ افکارت کامال روشن و استوار شد،

از قدرت عظیمی .آنھا را با صدای بلند بیان کن.حقیقت سخن بگو

."من ھستم:"خواند،استفاده کنکھ نیروی خالقھ را بھ جلو می 

قوی ترین عبارت خالق "من ھستم."بودنت را بھ دیگران اعالم کن

آنچھ بھ آن می اندیشی،آنچھ را پس از عبارت .در عالم ھستی است

می گویی،این عبارت ،تجربیات را بھ حرکت در می "من ھستم"

و آنھا را بھ تو جلب می .واندآنھا را بھ سوی تو فرا می خ.آورد

.ندک

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



21

موتور خلقت را روشن می »من«کلمھ :این گونھ بھ موضوع فکر کن

آنھا دستوراتی .دارای قدرت خالقھ عظیم تری است»من ھستم«کلمات.کند

.ھستند کھ بھ عالم ھستی داده می شود

.آید، واقعیت فیزیکی پیدا می کندمی»من«آنچھ بھ دنبال کلمھ 

-کلماتی را بارھا و بارھا تکرارکنیچنانچھ فکری را از ذھنت بگذرانی، یا 

نسبت بھ قدرت خالقھ آن -بلکھ ده ھا،صدھا و ھزارھا بارنھ یکبار و دو بار،

.کلمات تردیدی نداشتھ باش

:اگر بیشتر می خواھی بدانی

آنچھ تو می بینی .عقیده،ادراک و تجسم.فرایند خلقت از فکر شروع می شود

.ورد عالم ھستی نیز صدق می کنداین در م.زمانی عقیده و فکر کسی بوده 

.فکر اولین مرحلھ خلقت است

آنچھ بیان می کنی فکریست کھ بیان می .بعد از آن نوبت کلمھ می رسد

کلمات .کلمھ خالق است و انرژی خالق را وارد عالم ھستی می کند.شود

چون کلمات،سطح متفاوتی از ارتعاش فکر .پویاتر از افکار ھستندد

تغییر،تبدیل .(لم ھستی تاثیر بیشتری بر جای می گذارندآنھا روی عا.ھستند

)و تاثیر

.کلمات،مرحلھ دوم خلقت ھستند

.و بعد از آن نوبت عمل می رسد

کلمات،افکار بیان شده .اعمال،کلمات در حال حرکت می باشند

عقاید،انرژی ھای بھم پیوستھ می .کلمات،عقاید شکل گرفتھ شده ھستند.ستندھ
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نیروھا ،از عناصر موجود پدید .نیروھای رھا شده می باشندانرژی ھا، .باشند

.عناصر ،ذرات عالم،اجزاء کل خمیرمایھ ھمھ چیز می باشند.می آیند

.امیدوارم خوب یاد گرفتھ باشید

:ھدف از خلقت انسان چھ بوده-٩

از ابتدا ، ھدف از خلق شما انسان ھا این بود کھ خود الھی تان را آنطور کھ 

-تجارب کسب شده در جسم فیزیکی ، در دنیای نسبیھست، از طریق

.بشناسید-ھمانطور کھ بارھا گفتھ شده

تنھا حقیقت-١٠

چون .او نمی خواھد او را رھا کند.پروردگار بنده اش را رھا نمی کند

.هللا استمخلوق،آفریده دست خالق،بنده و خلیفھ

)کارما(قانو بازگشت-١١

تمامی دستورات خداوند بر اساس بزرگترین قانون کائنات است کھ بھ خواست 

این .خودت آن را بھ عنوان پیامد اعمالت در دنیای نسبی و مادی قرار داد

قانون می گوید ھر چھ انجام دھی، ھرچھ بگویی، ھرچھ بشنوی و ھر احساسی 

ئ یرجع الی کل شی(داشتھ باشی، دقیقاً عین ھمان بھ خود تو بازمی گردد 

من اسم این اصل را .این قانون، در عین حال آسان ترین قانون دنیاست).اصلھ
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اما در اصل حقیقتی است کھ خود بھ خود از درون .قانون بازگشت می گذارم

پس ھر عملی با ھر .ھر چھ در عالم است، در واقع خود توست.درک می کنی

و آن عمل وارد روح تو می .ایکھ و با ھر چھ انجام دھی،با خودت انجام داده

تو از ازل تا قبل از این کھ بھ این دنیای .شود و بعد بھ جسمت منتقل می شود

اما .مادی بیایی این اصل را کھ ھمھ چیز انعکاس درون خود توست می دانستی

وقتی بھ این دنیا آمدی،چون دچار این توھم شدی کھ تو از آن چھ در عالم وجود 

.نون روحت را زیر پا گذاشتیدارد جدا ھستی، قا

ھمیشھ بھ یاد داشتھ باش کھ طبق خواست خودت، در ھر ثانیھ، نتیجھ کامل اعمالت 

شادی .خدمت کن.عشق بورز.شکر کن.پس خوبی کن.بھ سمتت باز می گردد

.نیایش کن.لذت ببر.کمک کن.یکتا پرست باش.شکرگذاری کن.دوست بدار.کن

.ا بھ خدا نشان بدهعشقت ر.با خدا حرف بزن

بھ وضوح این ندا را در دل خود می شنید کھ بھ مردم بگو )ص(حضرت محمد

دوست .خوبی کنند تا خوبی ببینند، صداقت ورزند تا بھ آن ھا صداقت ورزیده شود

تمامی مفاھیم قرآن، .کمک کنند تا بھ آن ھا کمک شود.بدارند تا دوستشان بدارند

کمک بھ مردم و صداقت و خوبی و نیکی و گذشت .تزیرمجموعھ ھمین قانون اس

و بخشندگی و مھربانی و تمامی صفات نیک انسانی کھ در قرآن بھ آن ھا سفارش 

شده است، دقیقاً عین خود را بھ فاعل آن ھا بازمی گرداند و این آسان ترین قانون 

.کائنات است
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راز موفقیت-١٢

نی کھ روحت با آنھا پیروی از قوانیتو می توانی با .راز موفقیت خیلی ساده است
.کار می کند، در ھمھ زمینھ ھا بھ موفقیت برسی

قوانین روحانی این جھان برعکس قوانین مادی، ھمیشھ ثابت و پایدار و تغییر 

با قانون عشق .با قانون شکرگزاری بھ قانون خوشبختی می رسی.ناپذیر است

رک لذت و عظمت درونت میورزی بھ ھمھ ی انسان ھا و خدمت و کمک بھ د

با.با قانون یکتا پرستی، بھ آزادگی و شجاعت باور نکردنی می رسی.رسی

لذتی کھ با رعایت قوانین .قانون ایمان ،بھ فتح تمام خواستھ ھایت می رسی

روحت، با یکتاپرستی و شکرگذاری و با عشق ورزی با ھمھ انسان ھا می توانی 

کلید خوشبختی، رعایت قوانین روحت .استببری، صدھا برابر انزال جسمی 

.باغچھ وجودت را باغبانی کن تا سرشار از گل ھای معطر شود.است

رھایی یا توکل -٤ایمان بھ هللا -٣شکرگذاری -٢یکتاپرستی -١:قوانین روحت
دعا و زیستن در آگاھی -٧عشق یکسان بھ کل کائنات -٦بخشش -٥یا تسلیم 

کھ در اثر افکار درست و (احساس خوب-٨درونت ھمیشگی بھ حضور خدا در

ھمھ اعمال و سخنان و (اخالص-٩.)تصویرسازی درست در ذھن ایجاد می شود

اندیشھ ھایت بھ ھدف عشق بھ خدای درونت و بر اساس وجود الھی حقیقی ات 

اعتقاد بھ کارما یا بازگشت صد در صد اعمال در ھمین (نیکی کردن -١٠)باشد

.ندھست)دنیا
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و نیایشدعا -١٣

تحقق بزرگترین آرزوھای خودت را، برای دیگران ھم دعا کن و ھمانقدر کھ 

مشتاقی بھ خواستھ ھایت برسی، مشتاق باش کھ دیگران ھم بھ خواستھ ھایشان 

ھمان طور کھ آسایش و خوشبختی خودت را خواھانی، برای دیگران ھم .برسند

با ایمان، جزر پر لذت ترین اعمالی دعای .آسایش و خوشبختی را خواھان باش

راھی را کھ روح ابدی تو انتخاب کرده برای این .است کھ می توانی انجام دھی

.کھ واقعیت ھای تمام عالم را آن گونھ کھ می خواھد خلق کند، دعا کردن است

ھنگامی کھ برای انسان .دعا اتصال بیشتر ھر آن چھ در عالم وجود دارد، است

آرزوی سعادت و خیر می کنی، نیروی درونت بھ تمامی ھای روی زمین، 

انسان ھای پاک طینت متصل می شود و راھی برای عبور تمامی دعاھای خیر 

کھ از تمامی مردم جھان فرستاده می شود، می شوی و انرژی دعاھای خیر و 

دعا قدرتی شگرف .برکت انسان ھای روی زمین، وارد زندگی ات می شود

رت دعا را آزموده اند، می دانند کھ دعا کردن و با ایمان از کسانی کھ قد.دارد

فقط کافی است .خداوند درخواست کردن، حتماً ما را بھ مراد دلمان می رساند

.آرزو و ھدف خود را با خداوند بازگو کنیم و از او بخواھیم

یعنی .تجسم ذھنی مثبت و تمرکز برروی نتیجھ نھایی الزمھ استجابت دعاست

.ر کنید ھم اکنون مستجاب شده استاینکھ دعا می کنید،چند دقیقھ تصوبعد از

بسیار عملی برای دعا کردن است و بطور این روشی":دکتر پیل می گوید

.."خارق العاده عمل می کند
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این فرمول روحانی بھ ما می گوید کھ در خواست کنیم و بی درنگ تصور کنیم 

در این مورد می )ص(رسول اکرم.ایمکھ پاسخ درخواست خود را گرفتھ 

اگر در حین دعا ایمان داشتھ باشی کھ در ھمان لحظھ دعایت برآورده :"فرماید

."می شود،،حتما مستجاب خواھد شد

وقتی دعا و آرزویی داری،پس تجسم کن :"نیز می فرماید)ع(امام جعفر صادق 

."کھ یقینا خواستھ تو دم در است

چرا دعا نمی کنیم؟
در یک صبح سرد زمستانی مردی وارد .شھری بود بھ نام شھر پابرھنھ ھا

وقتی کھ از قطار پیاده شد، متوجھ شد ایستگاه قطار آنجا، .این شھر شد
ن می کوشند ھمانند ھمھ ایستگاه ھای قطار مملو از جمعیت است و مسافرا

مرد .از میان جمعیت راه خود را باز کنند و بھ قطار مورد نظرشان برسند
ھیچ کس کفش بھ پا .در نھایت شگفتی متوجھ شد کھ ھمھ آنھا پابرھنھ ھستند

در تاکسی متوجھ شد کھ .او از ایستگاه بیرون آمد و سوار تاکسی شد.نداشت
.راننده ھم کفش نپوشیده است

ببخشید، چرا مردم این شھر برخالف مردم شھرھای :اننده پرسیدبنابراین از ر
دیگر کفش بھ پا ندارند؟

بلھ، درست است، چرا ما کفش نمی پوشیم؟ چرا؟:راننده گفت

مدیر، صندوق دار، .مرد وقتی بھ ھتل رسید، دید کھ مردم آنجا ھم پابرھنھ ھستند
می بینم کھ شما :ز آنھا پرسیداز یکی ا.باربرھا، پیشخدمت ھا، ھمھ پابرھنھ بودند

آیا چیزی درباره کفش نمی دانید؟.کفش بھ پا ندارید

.چرا، ما کفش را می شناسیم:پیشخدمت گفت

پس چرا کفش نمی پوشید؟-
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چرا کفش نمی پوشیم؟.بلھ درست است-

نمی دانید کھ کفش پا را در برابر سرما محافظت می کند؟-

آیا آن ساختمان را می بینی؟ آن ساختمان یک .البتھ کھ می دانم:مرد گفت
ما از داشتن آن بھ خود می بالیم و ھر یکشنبھ آنجا .کارخانھ تولید کفش است

.جمع می شویم تا بھ سخنان مدیر کارخانھ درباره فواید کفش گوش دھیم

پس چرا کفش نمی پوشید؟-

آه درست است، چرا کفش نمی پوشیم؟ -

ھمھ ما ایمان داریم کھ دعا .مانند اھالی آن شھر ھمھ ما بھ دعا اعتقاد داریم!آری
می دانیم کھ دعا می تواند .می تواند بسیاری از خواستھ ھای ما را تحقق بخشد

ما از .ندکمعجزه بیافریند، ما را تغییر دھد، زندگیمان را متحول کند و ما را احیا 
چرا؟ .با این حال دعا نمی کنیم.نیروی اعجازانگیز دعا آگاھیم

چرا دعا نمی کنیم؟.سوال ھمین جاست

نیایش

وچون بندگانم از دوری و نزدیکی ام پرسش کنند

بھ آنھا بگو من بھ شما نزدیکم ھر کھ مرا بخواند

.دعای او را مورد اجابت قرار خواھم داد

١٨٦-بقره  )) ))
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:شنیای

خدایا مرا وسیلھ ای برای صلح و آرامش قرار ده

.بگذار ھر جا تنفر است بذر عشق بکارم

.ھر جا آزردگی است ببخشایم

س است امیدأھرجا ی،ھرجا شک است ایمان

.ھرجا تاریکی است روشنایی و ھر جا غم جاری استشادی نثار کنم

.ھمدردی کنم،الھی توفیقم ده کھ بیش از طلب ھمدردی 

.پیش از آنکھ مرا بفھمند دیگران را درک کنم

.پیش از آنکھ دوستم بدارند دوست بدارم

.زیرا در عطا کردن است کھ می ستانیم

.و در بخشیدن است کھ بخشنده می شویم

.و در مردن است کھ حیات ابدی می یابیم

سیفرانسیس آسی )) ))
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چند حکایت خواندنی-١٤

خدا کجاست؟

حکایت جالبی درباره امپراتور ھاردین آمده -کتاب مقدس یھودیان–در تلمود 

تو از «:جاشوا گفت-عنوان روحانیون یھودی–امپراتور روزی بھ رابی :است

خدا می گویی،اما او کجاست؟اگر واقعا وجود دارد ، آیا می توانی او را بھ من 

»نشان دھی؟

»!این غیرممکن است«:رابی پاسخ داد

چگونھ می توانم بھ خدایی ایمان داشتھ باشم کھ نمی «.امپراتور پافشاری کرد

»توانم او را ببینم؟

بھ خورشید «:رابی گفت.یک روز گرم تابستانی بود.رابی،امپراتور را بیرون برد

».نگاه کنید

».نمی توانم«:امپراتور پاسخ داد

نمی توانید بھ خورشید کھ خدمتگزار خداوند است نگاه اگر شما «:رابی گفت

»کنید، پس چگونھ می توانی بھ خدا نگاه کنید؟

از چھ می ترسی؟

در کنار ساحل دریا ایستاده بود وبھ زیبایی  خیره کننده طلوع خورشید )ع(مسیح 

نسیم .او زیر درختی ایستاده بود و از آرامش محیط لذت می برد.می نگریست
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ل انگیزی از سوی دریا می وزید و سرشاخھ ھای درختان بھ آرامی خنک و د

.تکھ آبرھایی بر قلھ کبود کوه ھا پراکنده بودند.در باد تکان می خورد

،در حالی کھ پرسشی در چشمانش موج نزدیک شد )ع(یکی از حواریون بھ مسیح

چھ تردیدی پریشانت کرده :"بھ او نگریست و گفت)ع(مسیح.می زد

"م؟است،فرزند

سرور من،شما چگونھ می توانید روی آب بھ ھمان آسانی :"حواری پاسخ داد

"سطح زمین راه بروید،اما ھنگامی کھ ما وارد آب می شویم،در آن فرو می رویم؟

آنانی کھ در قلبشان ایمان و در چشمانشان نور یقین وجود دارد، :"گفت)ع(مسیح

."راه بروندمی توانند بھ سادگی یک قایق ماھی گیری روی آب

آقای من،از نخستین باری کھ شما را دیدم،ھرگز ایمانم را از :"حواری گفت

اعتقاد باعث می شود کھ اینان اندازه شما ایمان دارم وممن بھ.دست نداده ام

."احساس اطمینان کنم

حواری از پس .."پس با من بیا تا با ھم از روی آب  عبور کنیم:"گفت)ع(مسیح 

.شد و آن دو روی آب گام نھادندروان )ع(عیسی

بر موج سوار شد، اما حواری در آب )ع(مسیح.ناگھان موج بزرگی برخاست

.غوطھ ور شد و با سراسیمگی تقاضای کمک کرد

"فرزندم؛چھ بر سرت آمد؟:"بانگ برآورد)ع(مسیح

آقای من،وقتی آن موج عظیم را دیدم کھ بھ سویم :"حواری با صدای لرزان گفت

حساس کردم کھ مرا می بلعد و وحشت قلبم را فرا گرفت و در آب فرو می آید،ا

!"و گرنھ غرق خواھم شد!آقای من،نجاتم بده.رفتم

!ھنگامی ترس بھ قلبت راه یافت ،ایمانت نابود شد:"گفت)ع(عیسی 
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تو ایمان خود را از دست دادی و یقینت ھمچون مھ پیش از طلوع خورشید ناپدید 

"تو از امواج ترسیدی،اما آیا از خدای امواج نمی ترسی؟افسوس فرزندم کھ .شد

!از مالنصرالدین یاد بگیر

از او .روزی مالنصرالدین را دیدند کھ بیرون از خانھ خود دنبال چیزی می گردد

»دنبال چھ چیز می گردی؟«:پرسیدند

».دنبال کلیدم«:مال گفت

»کجا گم کرده ای؟کلیدت را «:پرسیدند

».خانھدرون «:مال گفت

»پس چرا اینجا دنبال آن می گردی؟«:پرسیدند

».چون داخل خانھ تاریک، اما اینجا روشن است«:مال پاسخ داد

دمان واما تا زمانی کھ بھ درون وج.ما ھم در بیرون بھ جستجوی خود برآمده ایم

یعنی ھمان .پس باید بھ درون خود بنگریم.رجوع نکنیم نمی توانیم خود را بیابیم

.تاریک استجایی کھ
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!آنچھ دنیا بھ آن نیاز دارد عشق است

پیرمرد ،چرا با «:کسی از او پرسید.پیرمرد فقیری مشغول کاشتن درختان انبھ بود
تو آنقدر عمر نخواھی کرد کھ از میوه این سن و سال درخت می کاری؟مطمئنا ّ

»!آنھا بھرمند شوی

ھایی خورده ام کھ حاصل کاشتن من انبھ «:مرد سال خورده با متانت پاسخ داد

بگذار ثمره انبھ درختان من ھم نصیب کسانی شود کھ پس از من .دیگران بوده اند

»!می آیند

ما در جھان شگفت آوری زندگی می کنیم کھ در آن ھمھ کس و ھمھ چیز 

پس از چھ .درختان،زمین،رودھا،ماه،خورشید و ستارگان ھمھ و ھمھ بخشنده اند

ن بھ دست آوردن،انباشتن،گرد آوردن و ذخیره کردن باشید،اما رو شما باید نگرا

بھ کاشتن نیندیشید؟

ما می توانیم اندیشھ .ھر کس ھراندازه فقیر ھم باشد،می تواند چیزی ببخشد

عشق؛واژه ای شیرین،لبخندی درخشان ،نغمھ ای روح افزا ، دستی یاریگر،ویا 

.دھد،ببخشیمھر آنچھ  را کھ ممکن است بھ قلب شکستھ ای آرامش

.دنیا بیش از پول بھ عشق و ھمدلی نیاز دارد
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تعالیم معنوی

درباره سکون و سکوت-١

ر سکون بھ درخت یا انسانی می نگری،این کیست کھ می ھنگامی کھ د
.نگرد؟وجودی عمیق تر از شخص؛آگاھی بھ آفریده اش  می نگرد

.خوب استھان را آفرید و دید کھکتاب مقدس می گوید کھ خدا ج
ھنگامی کھ بدون فکر از درون سکون نگاه می کنی،تو نیز ھمان را می 

.بینی

شعور، در سکوت عمل می کند و خالقیت و راه حل مسائل در سکون 
.یافت می شود

در ورای ذھن متفکر-٢

.مردم چھ ساده در زندان ھای ذھنی خود گرفتار می شوند
کنترل کردن،عقاید و دیدگاه ھایش ذھن انسان با آرزوی دانستن ،فھمیدن و 
!این،این گونھ است:را با حقیقت اشتباه می گیرد و می گوید

وی در صورتی کھ زندگی خود یا باید از فکر فراتر باشی تا متوجھ ش
ی و رفتار دیگری را بھ ھر شکل تفسیر کنی و ھر وضعیتی را زندگ

ر نخواھد بھ ھر حال چیزی بیشتر از یک نقطھ نظ.ھرگونھ قضاوت کنی
بود،دیدگاھی در میان بیشمار دیدگاه ھای ممکن کھ بیش از یک توده فکر 

اما حقیقت،یک کل یکپارچھ است کھ در آن تمامی چیزھا در ھم تنیده .نیست
فکر .خودی خود و بھ تنھایی وجود نداردھاند،جایی کھ در آن ھیچ چیز ب

ھای ذھنی قسمت د؛آن را بھ ذره ھا و پارهکردن،حقیقت را تکھ تکھ می کن
.می کند
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.بیداری معنوی ، بیدار شدن از رویای فکر است

لحظھ حال-٣

ی کھ با لحظھ حال دوست می شوی،ھر کجا باشی احساس منگاھ
بروی کجاھنگامی کھ در حال آسوده نباشی،بھ ھر.آسودگی داری

.ناآرامی را ھمراه خود خواھی برد

متصل حال زنده بودن را در بدنت حس کن، این احساس تو را بھ 
.می کند

یک تمرین معنوی ساده اما اساسی آن است کھ ھر آنچھ را در 
.بپذیری-از درون و بیرون-حال پدید می آید

وجود حقیقی تو-۴

ھنگامی کھ خود را بھ صورت آن ھشیاری کھ جھان نمود در آن 
بستگی بھ نمودھا آزاد می شوی و شکل می گیرد بشناسی ، از وا

از جست و جو در بی وضعیت ھا،مکان ھا و شرایط رھا
.می گردی

یا نمی دھد دیگر آن ھمھ برایت آنچھ رخ می دھد ،بھ بیان دیگر

در این حالت از سنگینی و جدیت امور کاستھ می شود .مھم نیست

کھ ،نوعی بازیگوشی بھ زندگیت وارد می شود و درک می کنی 

این جھان یک رقص کیھانی است،رقص اشکال ، نھ بیشتر نھ 

!کمتر
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پذیرش و تسلیم-۵

خود را ھر لحظھ بھ کالم یاگر قرار بود واقعیت درون

نمی خواھم در جایی کھ «:بیاوری،چند بار در روز باید می گفتی

ھنگامی کھ در جایی کھ نمی خواھی باشی، ھستی »ھستم، باشم؟

چھ احساسی -بندان،سالن انتظار یا کنار اطرافیانتترافیک،راه –

داری؟

ست کھ خوب است از برخی مکان ھا خارج شوی و االبتھ درست 

شاید برخی اوقات مناسب ترین کار برایت ھمین باشد،اما در 

در ھمھ آن .موارد بسیاری این انتخاب را نداری کھ خارج شوی

ی فایده بلکھ مخرب نھ تنھا ب»من نمی خواھم این جا باشم«موارد،

.است و موجب ناشادی تو و دیگران می شود

تو ،رعبارت دیگبھ .کھ ھر کجا کھ بروی،آنجا ھستیدمی گوین

این ھمھ دشوار است؟آیا پذیرفتن این موضوع .ینجا ھستیھمیشھ ا
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طبیعت-۶

ی زنی یا می آرامی،بطور کامل در ھنگامی کھ در طبیعت قدم م

ساکن شو، بنگر و گوش .را محترم بشماررومنجا باش و آن قلآ

آنھا برخالف.ببین چگونھ ھر حیوان و ھر گیاه خودش است.بسپار

آنھا از طریق تصاویر ذھنی .دانسان ھا خود را دو شقھ نکرده ان

ای کھ از خود دارند،زندگی نمی کنند و در نتیجھ مجبور نیستند 

وزن خودش گ.نگران تالش در راه حفظ و تقویت آن تصاویر باشند

.گل نرگس خودش است.است

بلکھ با کل تمامی پدیده ھای طبیعت نھ تنھا با خودشان یکی ھستند،

آنھا با این ادعا کھ موجودی مجزا ھستند، خود .نیز یگانگی دارند

.و بقیھ جھان»من«آنھا نمی گویند.را از بافت کل جدا نکرده اند

.ا رھا سازدفتنھ گرھ»من«مشاھده طبیعت می تواند تو را از 

روابط-٧

برای شناخت ذات دیگری واقعا الزم نیست چیزی درباره او 

ما دانستن .الزم نیست گذشتھ؛پیشینھ و داستان او را بدانی.بدانی

درباره فرد را با شناخت عمیق و غیرذھنی آن شخص اشتباه    

یکی .کامال متفاوت ھستند»شناخت«و »دانستن درباره«.می گیریم
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یکی از .شکل است و دیگری در ارتباط با بی شکلیدر ارتباط با 

.طریق فکر عمل می کند و دیگری از طریق سکون

دانستن درباره یک فرد برای اھداف عملی مفید است و در آن 

اما ھنگامی کھ دانستن،مشخصھ اصلی روابط .سطح الزم می باشد

افکار و .ویرانگر می گرددیمی شود،بسیار محدود کننده و حت

مفاھیم،مانعی تصنعی ایجاد می کنند و بین افراد جدایی می 

آنگاه روابط تو از وجودت نشات نمی گیرند،بلکھ بر مبنای .اندازند

بدون موانع ذھنی،عشق بطور طبیعی در تمامی روابط .ذھن ھستند

.انسانی حضور دارد

مرگ و ابدیت-٨

مدید بھ ویژگی رویاگونھ وجود فرزانگان و شاعران طی دورانی 

آدمی پی برده اند کھ در ظاھر چنان محکم و واقعی و در عین 

.حال چنان ناپایدار است کھ در ھر لحظھ امکان دارد ناپدید شود

ھمچون در زمان مرگ،داستان زندگی تو بھ راستی ممکن  است

اما حتی در رویا نیز باید .رویایی رو بھ پایان بھ نظرت رسد

باید آگاھی ای وجود داشتھ باشد .حقیقی وجود داشتھ باشدجوھری

.کھ رویا در آن روی دھد و گرنھ امکان وجود رویا نیست

آیا بدن آن آگاھی را می آفریند یا آگاھی ،رویای بدن یعنی رویای 

شخصی را می آفریند؟
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چرا بیشتر افرادی کھ تجربھ نزدیک بھ مرگ داشتھ اند،ترس از 

!شتھ اند؟در این باره بیندیشیدمرگ  را کنار گذا

رنج و پایان رنج-٩

.آیا رنج کشیدن بھ راستی الزم است؟بلھ و نھ

انسانیت تو عمقی نداشت، اگر این اندازه رنج نکشیده بودی،

.تواضع و ھمدلی نداشتی و اکنون این مطالب را نمی خواندی

در الک منیت شکاف ایجاد می کند،اما سپس در ،رنج کشیدن

رنج کشیدن الزم .مرحلھ ای، دیگر رنج کشیدن فایده ای ندارد

.است تا زمانی کھ متوجھ شوی کھ دیگر الزم نیست

ر وضعیت، انسان یا شرایطی کھ ھدر پس :معجزه این است

خیر .بھ نظر می رسد،خیر عمیق تری پنھان است»شر«یا »بد«

از درون و -طریق پذیرش درونی آنچھ ھستاز–عمیق تر 

.بیرون،خودش را بھ تو نشان می دھد

در برابر شر مقاومت «:یکی از باالترین حقایق بشر این است

»!نکن
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ھیچ چیز غیرممکن نیست-١٠

مینھ ھدف خدا این نیست کھ ز.ا آگاه استخدا بھ ظرفیت شم

وان خود آگاه این خود شمایید کھ گاه بھ ت.شکست شما را فراھم کند

خود رسیده اید)توان(شاید فکر کنید کھ بھ باالترین ظرفیت .نیستید

و بیش از این انجام کاری برای شما ممکن نیست ؛اما باید بدانید 

یت عکھ اگر واقعا توان آن را نمی داشتید،خداوند شما را در آن موق

.شما را بھتر از خودتان می شناسدخدا .قرار نمی داد

اگر بھ توانایی ھا و استعدادھایی کھ خداوند در شما بھ متاسفانھ 

اما .ودیعھ گذاشتھ،شک داشتھ باشید خداوند یاریتان نخواھد کرد

اگر ایمان شما کامل باشد ھیچ چیز غیرممکن نخواھد بود،ھیچ 

پس بیاموزید .ذھن ناخالص و خود بین،مانع رشد ایمان است.چیز

ھر آنچھ :"اد کنید و بگوئیدبھ خدا اعتم.کھ فارغ از خودتان باشید

را کھ سزاوار آن ھستم بھ من خواھد داد وھر چیزی را کھ 

ھر آنچھ را کھ .شایستگی آن را نداشتھ باشم از من خواھد گرفت

بدان نیاز داشتھ باشم خدا برایم محفوظ نگھ خواھد داشت و ھر 

."ان کھ نیازم بدان چیز پایان یابد،آن را بازپس خواھد گرفتزم

چنین اعتقادی داشتھ باشیم،ھمواره  صلح و آرامش خود را اگر 

.حفظ خواھیم کرد
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!در ھر سوراخی مار نیست -١١

تنھا چشم ھا نیستند کھ می بینند .ما باید دید خود را اصالح کنیم

بنشینید و بھ مراقبھ .و بھ عبارتی نفس آدمی ھم می بیند"من"بلکھ

ون تعصب می نگرممردم و محیطم را بدآیا من ،"از خود بپرسید

"یا انعکاس تصویر خود را در آنھا می بینم؟

ما معموال بھ ھنگام مشاھده یک فرد دیگر،نھ تنھا او، بلکھ اندیشھ 

ود را نیز می بینیم و این امر در نحوه خھای مستقر در ضمیر 

این یک جریان بسیار طبیعی است و .بینش ما اثر می گذارد

تفاق رخ می دھد وقتی این ا.دآن بسی دشوار می باشگریختن از

"چرا آن شخص را این طور می بینم؟:"باید از خود بپرسید

در ھر سوراخی مار :"یک ضرب المثل روستایی می گوید

."نیست

شاید بطور اتفاقی ماری را ببینید کھ بھ درون سوراخی می خزد، 

پس خوب است بخاطر بسپارید کھ ممکن است در ھر سوراخی 

،اما نھ آنکھ در ھر سوراخی کھ می باشدماری وجود داشتھ

گرچھ "سوراخ"و"مار"پس مقولھ ھای .بینید،بھ دنبال ماری بگردید

گاه با ھم مرتبط میباشند،اما از نظر منطق دو مقولھ جداگانھ می 

.باشند
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دل ، پیروز است -١٢

نھ تنھا در .دل در ھمھ جا و ھمھ کار نقش مھمی بر عھده دارد

زندگی زناشویی بلکھ در ھمھ روابط؛ با دوستان،ھمکاران،بستگان 

از عقل اگر فرد دیگری کھ در برابر شماست .و حتی بیگانگان

.استفاده می کند شما بیشتر باید  دل خود را بکار گیرید

.کھ پیروز خواھد شدبخاطر بسپارید کھ سرانجام این دل است

البتھ شاید مدتی بطول انجامد ولی سرانجام پیروزی با دل 

اگر واقعا بخواھید دل خود را بکار گیرید،خود بھ خود بھ .است

.ھمان سو ھدایت خواھید شد و این ھدف،امری خدایی است

و بیش از پیش دعا کنید و بھ آن نیروی برتر و باالتر از ھمھ چیز 

.شتھ باشیدایمان داھمھ کس 

رسی بھ منابع دانش چندان ھم دشوار نیستدست-١٣
کتاب را با یادگیری عمیق تر بھ کمکھرگز نمی توان یاد گیری 

.درونی مقایسھ کرد

اگر ذھن،پاک و .در درون طبیعت،منبعی از دانش نھفتھ است

روشن باشد براحتی می توان این منبع دانش را شناخت و براحتی 
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این منبع دانش در انحصار .لی پیدا کردبرای ھر مشکلی راه ح

.ھیچ کس نیست و ھر کسی می تواند بھ آن دست یابد

دست خدا را بیبنید -١۴
اگر بھ خدا اعتقاد کامل داشتھ باشید،می آموزید کھ ھر چھ را پیش 

:ھیچ چیزی را طلب نخواھید کرد زیرا می دانید.می آید بپذیرید

باشم،خدا برایم فراھم خواھد ھر چھ را کھ استحقاقش را داشتھ "

خدا آن را از من خواھد نمود و اگر لیاقت چیزی را نداشتھ باشم

."گرفت
ّ او شخص دیگری .از شما نخواھد گرفتخداوند چیزی را شخصا 

تو برو و آن چیز را :"مور این کار خواھد کرد و خواھد گفتأرا م

.می دھدخداوند بوسیلھ کس دیگری این کار را انجام."از او بگیر

بدون اینکھ حتی آن کس خودش از این موضوع مطلع 

بنابراین آنگاه کھ از شما چیزی گرفتھ می شود بھ گیرنده آن .باشد

او چطور می تواند این کار را با من :"نگاه نکنید و نگوئید کھ

در عوض دست خداوند را ببینید کھ از طریق     "انجام بدھد؟

.دست ھای دیگران عمل می کند
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خود را با فرکانس الھی تنظیم کنید -١۵

و جسم، بھ نحو توام و بھترین روش برای پاک کردن ذھن

فقط یکی از اسماء الھی را کھ .ھمزمان ،استفاده از صوت است

بگذارید بدنتان .دوست دارید انتخاب نموده و بھ تکرار آن بپردازید

در ابتدا الزم است از درون .با آن فرکانس ارتعاش داشتھ باشد

اما پس از مدتی ، تمام سلول ھای .برروی آن ارتعاش تمرکز نمود

و بعد تمام .ن شما شروع بھ تکرار مانترا و دعا خواھند نمودبد

تمامی شخصیت،ذھن و بدن  و ھمھ چیزتان برروی وجودتان ،

آن کلمھ الھی مانند .طول موج آن ارتعاش تمرکز خواھند یافت

وقتی بھ شما مانترایی داده می شود .امواج رادیویی عمل می کند

این .تنظیم می کندشما شخصیت تان را بر روی فرکانس خاصی 

کھ از سر منزل یموسیقی کیھان.مثل تنظیم نمودن رادیو است

خداوند .تم در ھمھ جای کیھان در حال پخش اسالھی می آید،مدا

بعضی ھا رادیوی دل .ھرگز پخش چیزھای زیبا را قطع نمی کند

و از این رو امواج .خود را با آن فرکانس درست تنظیم نمی کنند

شما در اثر تمرین قادر خواھید بود .می کنندمزاحم را دریافت 

شما بھ گیرنده خوبی تبدیل خواھید .رادیوی دل خود را نتظیم کنید

شد و در آن صورت است کھ ارتباط درست با خداوند امکان پذیر 

راه مارتباط درست ، انسجام و اتحاد را بھ.می شود
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شماکھ انسجام واقعی،تنھا زمانی امکان پذیر خواھد بود.می آورد

.را با فرکانس الھی تنظیم نمائیدشخصیت تان

راز -١۶

اگر مدام بھ .بھ ھرچھ فکر می کنید بھ ھمان تبدیل خواھید شد

بگذارید از کاری کھ می .شکست فکر کنید شکست خواھید خورد

شادی واقعی زمانی بدست می آید کھ نھ برای .کنید لذت ببرید

ی برای خودتان کار می وقت.خودتان بلکھ برای دیگران کار کنید

و وقتی برای .کنید،اضطراب، نگرانی و ترس بوجود می آورید

کارما "این.و خوشحالی داریددیگران کار می کنید، آسایش 

اگر می خواھید واقعا ّ.خدمت خالصانھ بھ غیر از خود.است"یوگا

مستقیم (برای خدا کار کنید:لذت ببرید،این تنھا راه آن خواھد بود

ھمیشھ مفھوم این گفتار .بھ نام خدا و خلقت او).یمیا غیرمستق

من کاری برای خودم انجام نمی :"کارساز را بھ خود تلقین کنید

نباید کاری برای خودم انجام دھم ومیل ھم ندارم کاری برای .دھم

."من فقط برای خدمت بھ دیگران زنده ھستم.خودم انجام دھم 

بھ خدمت شما داشتھ از دیگران مواظبت کنید و اگردیگران نیاز

نیازی نیست کھ شما .باشند ،مواظبت از شما وظیفھ آنھا می باشد

بھ یاد داشتھ باشید،اگر تصمیم بگیرید .نگران وضعیت خود باشید

کھ مواظب خودتان باشید،ناچار ھستید خودتان بھ تنھایی این کار 
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را بکنید،حال آنکھ اگر بھ دیگران ھم اجازه دھید کھ از شما 

.کنند ،اشخاص بسیاری این کار را انجام خواھند دادمواظبت

نگران مراقبت از خودتان نباشید ، فقط     :راز کار در این است

آن وقت دیگران خود بھ خود از شما مواظبت .بھ دیگران فکر کنید

.خواھند کرد

ذره ای ایمان -١٧
اگر ایمان داشتھ باشید .ایمان و ترس ذره ای با ھم سازگاری ندارند

خود ھمواره بھ .موردی برای ترسیدن وجود نخواھد داشت

ین جھان آورده و این اوست کھ مرا اخدا مرا آفریده و بھ :"بگوئید

خدا .زنده نگھ می دارد و بھ ھمھ کارھای من رسیدگی می کند

باشم را بھ من عطا می کند و آنچھ آنچھ را کھ بھ آن احتیاج داشتھ 

اگر چیزی .بازپس می گیرداز من را کھ بدان نیاز نداشتھ باشم را 
ّ مورد نیاز من نباشد،خداوند حتی با گریھ و زاری نیز آن را واقعا 

ّ.بھ من نخواھد داد برای من چرا؟ برای اینکھ ممکن است اساسا 

ر بھ مشیت الھی بنابراین بھترین کار،سپردن زمام امو.نباشدمفید

فقط ایمان داشتھ .و تکیھ و اتکال و ایمان بھ خداوند است و بس

ذره ای ایمان شما را بھ خیر و سعادت و خوشی رھنمون .باشید

.خواھد شد
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اگر بخواھید با خدا ارتباط برقرار کنید -١٨
در واقع آفرینش گر ناپیدا، .اولین آوایی است کھ خلق شد"ام"

قابل درک آدمیان باشد ، اول بصورت برای تجلی و تجسمی کھ

بنابراین اگر بخواھید با خدا ارتباط پیدا کنید، .آشکار می شود"ام"
بھ ارتعاش در می آید، "ام"در ھمین صدای ھمان خدایی کھ ظاھرا ّ

نمایید ، می بایست دستگاه گیرنده قلب خود را با آن ارتعاش تنظیم 

بھ بیان ساده تر، .تا بھ خوبی قادر بھ دریافت آن ارتعاش باشید

رادیوی وجود شما باید با آن فرکانس ایستگاه فرستنده تنظیم شده 

در حال انتقال مواھبی ھمچون "ام"خداوند از طریق فرکانس .باشد

.انرژی،عشق،زیبایی و دعای خیر و برکت بھ سوی شما می باشد

این مواھب آسمانی را دریافت کنید،باید گیرنده حال اگر بخواھید

بھ ھمین .تنظیم نمایید"ام"وجود خویش را با ھمان فرکانس آوای 

دلیل است کھ مدیتیشن و مانترا ،تمرینی بسیار با اھمیت تلقی 

در مقایسھ با تمرین تکرار مانترا تمام تمرینات دیگر .می شوند

وسیلھ ای )ذکر نام خداوند(را تکرار مانت.اھمیت ثانوی پیدا می کنند

.است مستقیم برای ھماھنگ کردن وجود خویش با ارتعاش کیھانی

حتی اگر ھیچ یک از تمرینات دیگر را انجام نمی دھید،نباید خود 

این تمرین حتی بھ تنھایی بھ شما .را از تکرار مانترا محروم کنید

روزی حداقل سھ بار،صبح،ظھر .کمک زیادی خواھد نمود

را ایجاد و "ام"و حتی بیشتربا تکرار مانترای خود آوای وعصر 

دین طریق است کھ ھمواره خواھید توانست گیرنده ب.احساس کنید
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درونی خویش را بر روی طول موجی خاص تنظیم کنید کھ 

دریافت کننده پیام ھای تعالی بخش روحانی از درگاه الوھیت 

.باشد

ھمھ ما درسطح روح با یکدیگر پیوستھ ایم -١٩

تنھا وظیفھ ما .ھمھ ما متحد ھستیم.ھمھ ما با یکدیگر وابستھ ھستیم

ھمھ ما در روح با .این نکتھ آن را تجربھ کنیماین است کھ با درک 

این تنھا رابطھ ای است کھ با ھم داریم و .یکدیگر متحد ھستیم

حتی اگر دو نفر .کسی قادر نخواھد بود بھ آن خللی وارد نماید

بقیھ روابط .کنند ،قادر بھ این کار نخواھند بودبخواھند آن را قطع 

آن روابط چون .چیزی غیر از روابط معنوی و روحی ھستند

.ی بر عوامل متغیرند،ھمیشھ در معرض تغییرقرار دارندنمبت

وقتی دو نفر با ھم ازدواج می کنند شما پیوند آن دو را صرفاّ در 

مفھومی دارد؟واقعاّ چھ .محدوده روابط زناشویی قلمداد می کنید

از دیدگاه و مشرب ما،این ازدواج در واقع تجسم خارجی پیوندی 

است معنوی و روحی کھ در گذشتھ ھای دور،و در بھشت یگانگی 

ھمھ ما در سطح روح با .و اتحاد ارواح آدمی برقرار شده است

.یکدیگر ازدواج کرده ایم
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فقط عشق:بخش سوم

برھمھ موانع و مشکالت فائق تنھا این نیروی عظیم عشق است کھ 

.عشق یگانھ منبع قدرت الھی است.می آید

.گفتھ شده کھ خداوند محبت است

در فصل سیزده ام رسالھ اول پولس رسول بھ قرنتیان می خوانیم 

اگر بھ زبان ھای مردم و فرشتگان سخن بگویم و محبت :"کھ

و علم نداشتھ باشم،مثل سنج فغان کننده شده ام و اگر پیغمبر باشم

و اگر ھمھ .و ایمان کامل داشتھ باشم و محبت نداشتھ باشم ھیچم

مال خودم را صدقھ بدھم و بدن خود را بسوزانم و محبت نداشتھ 

."باشم باز فایده ای ندارد

ر است وصب.خشم و سوءظن نیز ندارد.محبت حسد و غرور ندارد

.و ھمھ چیز را باور می کند و امیدوار است

:ییک عبارت تأ کید

عشق الھی ھم اکنون در درون من و از طریق من،عالیترین کار "

عشق الھی ھم اکنون برای من و از طریق .خود را انجام می دھد

."من ،سالمتی،ثروت و خوشبختی زیادی می آورد

:"اما کورتیس ھاپکینز می نویسد

این .استھر چھ از آن توست و برای توست سرشار از عشق

را دوست دارد کھ تو آن را دوست موھبت بھ ھمان اندازه تو
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این موھبت تو را می جوید،پرواز می کند و بھ سوی تو .داری

اگر دریابی کھ آنچھ را کھ دوست داری،خود عشق .می آید

ھمھ مردم عوض می شوند،وقتی کھ بدانی آنھا خود عشق .است

وقتی بدانیم کھ ما نیز در نظر مردم عوض می شویم.ھستند

ھیچ چیز در جھان بھ .ھمھ چیز،یعنی عشق.ساختارمان عشق است

.براستی کھ چنین است."جز عشق وحود ندارد

نیز در کتابی بھ نام بازی زندگی و شیوۀ فلورانس اسکاول شین

سیارۀ ھمھ انسان ھای حاضر در این :"انجام این بازی نوشتھ است

امتحانی شما ھرچھ باشد،مشکل .خاکی بھ عشق تمایل دارند

اگر این امتحان را از راه عشق پس .دربارۀ عشق است

اگر از طریق عشق آن را حل .بدھید،مشکل شما حل خواھد شد

نکنید،مشکل شما تا آن زمان ادامھ می یابد تا از راه محبت مسألۀ 

."خود را حل کنید زیرا مشکل شما تشرفی بھ سوی عشق است

ھر چھ بیشتر دربارۀ عشق حرف بزنیم، :"دچارلز فیلمور می نویس

جای بیشتری در ضمیر ناخودآگاه ما باز می کند و اگر در 

و عبارات اندیشیدن بھ افکار زیبا و دوست داشتنی اصرار کنیم 

دوست داشتنی بر زبان بیاوریم، بدن ترتید عشقی بزرگ را بھ 

تنھا با توسل بھ عشق می توان بر .درون خود دعوت می کنیم

عشق را فراخوانید و مشکالت خود را .کالت غلبھ کردمش
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اگر بھ نیروی عشق اعتماد کنید،انجام دادن ھیچ .برطرف کنید

."کاری دشوار نخواھد بود

":خلیل جبران می نویسد

با من از عشق حرف بزن،عشق برای رشد و پرورش تو مؤثر 

بھ این فکر کن .گمان نکن کھ می توانی عشق را ھدایت کنی.است

."ھ اگر الیق باشی،عشق تو را ھدایت می کندک

:جبران خلیل جبران در مورد نیروی رھایی بخش عشق،می گوید

بگذارید .بھ یکدیگر عشق بورزید،اما عشق را بھ اسارت نیاورید"

با.فضایی و فاصلھ ای برای کنار یکدیگر بودن وجود داشتھ باشد

را از ھم ولی تنھایی.یکدیگر بخوانید،برقصید و شادی کنید

."در کنار ھم بمانید ولی بھ ھم نچسبید.نگیرید

وقتی از کسی رنجشی بھ دل دارید، حلقھ :"امت فاکس گفتھ است

ای آسمانی شما را بھ او وصل می کند ، کھ تا ابد اسیر او می 

از ھرچھ .این اسارت ھرچند روحی است ولی واقعی است.شوید

اگر در ھمھ .سیر آن می کندمتنفر باشید ،این حلقۀ جھانی شما را ا

دنیا حتی از یک نفر متنفر باشید ،این حلقھ شما را اسیر آن      

."می کند
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یکی از قوانین روحانی این است کھ اگر می خواھید بر مشکالت 

خود غلبھ کنید و بھ پیشرفت واقعی در زندگی نائل شوید ، حتماً 

بسیاری از مردم واژه عفو و بخشش را دوست .باید عفو کنید

در حالی کھ معنای .ندارند و بھ نظرشان کلمھ ای ناخوشایند می آید

زین کزدن چیزھای بد با جایگآن ،آزاد کردن ، رھا ساختن و

.چیزھای خوب است

تو را .تو را آزاد می گذارم تا مسیر خیر و صالح خود را بیابی"

ھر کسی کھ سعادتمند .رھا می کنم تا بھ سوی زندگی دلخواه بروی

و خوشبخت می شود ، برای ھمھ اطرافیان خود سعادت و 

."خوشبختی می آورد

نفرت ھا و خصومت ھا را ادھا ، بھ راحتی می بخشم و ھمھ انتق"

بھ خداوند متوسل می شوم تا این کھ بارھای گران را .رھا می کنم

نیروی سعادت بخش عشق مرا رھا می سازد تا .از دوشم بردارد

موھبت ھای زیادی را بھ دست آورم و آن ھا را با دیگران تقسیم 

."کنم

رت خش شادی را بھ این صوباما کورتیس ھاپکینز نیروی شفا

شادی و سرور آھن ربایی است کھ تمام نعمت ھای :"شرح می دھد

افسردگی و اضطراب نیز .دنیا را بھ سوی شما جلب می کند
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ی ارد کھ ھمھ مشکالت را جلب و بھ سوخاصیتی مغناطیسی د

در حالت افسردگی ، شفا و بھبودی وجود .شما ھدایت می کند

رای طبیعی زیکی جھان و ماوبرای آنکھ از نظر متافی.ندارد

."بتوانید پیروز شوید ، الزم است شاد و سرحال باشید

برای آنکھ نیروی شفابخش عشق را زنده کنید ، عبارت زیر را تکرار 

:کنید

با استفاده از نیروی الھی درونم زندگی من می تواند بھ ھمان خوبی باشد "

در چراغ معبد جسم خود روغن عشق می ریزم و بھ بدنم .کھ می خواھم

با دیگران نیز بھ خوبی حرف  .جامھ ای از ستایش و تحسین می پوشانم

می زنم و شکر می کنم کھ ھمھ ما بزرگیم و بزرگی ما بر اثر فطرت الھی 

."ماست

.در ژرفای وجودم چشمھ الیزال محبت ست"

اکنون می گذارم این محبت بھ سطح آید و قلب

.کندو تن و ذھن و آگاھی و ھستی ام را لبریز 

و از من بجوشد و بھ ھر سو روان شود و دیگر

ھر.بار چندین برابر بھ سوی خودم باز گردد

چھ بیشتر این محبت را بکار می برم و می بخشم،

بخشیدن.این خزانھ الیتناھی است.فزونی می یابد
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محبت ، بھ من احساسی نیکو می بخشد؛ زیرا

من خود را دوست.تجلی شادمانی درون من است

.از این رو ،خانھ ای راحت برای خود می آفرینم.رمدا

از زندگی.خانھ ای کھ ھمھ نیازھایم را برمی آورد 

محبت می آکنم تااتاقھا را از امواج .در آن شادکامم

این عشق –از جملھ خودم –ھر کس بھ آنھا پانھد 

من خود را دوست.را احساس کند و از آن نیرو گیرد

ی زنم کھ براستی از پس بھ کاری دست م.دارم

شغلی کھ ھمھ توانایی ھا و .انجامش لذت ببرم

با کسانی.خالقیت و استعدادھایم را بھ کار گیرد

و برای کسانی کھ دوستشان دارم و دوستم می دارند

.من خود را دوست دارم.و برایم درآمدی نیکو دارد

از این رو ، نسبت بھ ھمھ ، بھ شیوه ای مھرآمیز

زیرا می دانم ھر چھ.و می اندیشمرفتار می کنم

.از من آشکار شود ، چندین برابر بھ خودم باز می گردد

من تنھا مردمانی نازنین را بھ جھانم جذب می کنم،

.من خود را دوست دارم.زیرا آنھا بازتاب خودم ھستند

از این رو، گذشتھ را می بخشم وھمھ تجربھ ھای 

.من خود را دوست دارم.گذشتھ را رھا می کنم و آزادم

پس کامالّ در این لحظھ زندگی می کنم و می دانم کھ

آینده ام درخشان و شادمان و ایمن است؛  چرا کھ فرزند
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از اکنون–محبوب کائناتم و کائنات بھ شیوه ای مھرآمیز 

براستی کھ.از من مراقبت می کند-تا ابداآلباد

".چنین است

من حقیقت را دیده ام"

.مثل آنچھ با ذھنم ساختھ ام نیست

من آن را دیده ام ، دیده ام

و تصور زندگی کردن با آن

.روحم را برای ھمیشھ تسخیر کرده است

اگر یک روز ، یک ساعت

ناگھان ھمھ چیز بخواھد بھ یک چیز تبدیل شود ،

."برترین آنھا عشق و محبت است

»سکیفئودور داستایو«

عشق .عشق سرآمد ھمھ چیز در زندگی است:"داستایوسکی می نویسد

.چسبی است کھ ھمھ چیز را با ھم نگھ می دارد.جوھر کیھان است

یک جملھ دو طرفھ "خدا ھست عشق. "ماده خود واالتر شماست

خوانده شود ، ھمان معنا رازیرا اگر از طرف دیگر ھم .است

."عشق ھست خدا."می دھد
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یک نظریھ برای اینکھ بتوانید عشق را جانشین ترس کنید

رونوشتی »برگ ھای علف«بھ نام »والت وایتمن«از این نوشتھ 

اگر .بردارید و آنرا روی آینھ تان بچسبانید و ھر صبح آن را بخوانید

گوش کنید ، بھ برطرف شدن ترس مایل باشید بھ توصیھ ھای شاعر 

:و باز شدن درون شما جھت پذیرش عشق کمک می کند

.من ھمان طور کھ ھستم وجود دارم و ھمین کافی ست«

اگر در جھان کسی از این موضوع باخبر نباشد ، من راضیم و اگر 

یک جھان کھ برای خودم بزرگ .ھمھ ھم باخبر شوند باز من راضیم

ر است و این خود من است و اگر ھمین ترین جھان است ، باخب

امروز یا ده ھزار سال یا میلیون ھا سال دیگر بھ خود آیم ، می توانم 

».با خوشحالی آن را پذیرفتھ یا با ھمان شادی منتظر بمانم

بھ خودتان خاطر نشان کنید کھ خداوند شما را با عشق کامل کھ 

ھن شما تغییر می بدن و ذ.تغییرناپذیر و جاودانی است آفریده است

کند ، شما نھ بدن و نھ ذھن ھستید شما بھ صورت روح کھ عشق 

خالص است آفریده شده اید و این ھمان نقطھ ای است کھ می خواھید 

.بر آن متمرکز شوید
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:جبران خلیل جبران

و اکنون با تو بگویم کھ کار با عشق چیست؟

کار با عشق آن است کھ پارچھ ای را ببافی بدین امید کھ معشوق 

کار با عشق آن است کھ خانھ ای را .تو آن را بر تن خواھد کرد

با خشت محبت بنا کنی بدین امید کھ محبوب تو در آن زندگی 

کار با عشق آن است کھ دانھ ای را با لطف و .خواھد کرد 

لذت درو کنی چنانکھ گویی مھربانی بکاری و حاصل آن را با

و باالخره کار با عشق آنست .معشوق تو آنرا تناول خواھد کرد

کھ ھر چیز را با نفس خویش جان دھی و بدانی کھ پاکان و 

.قدیسان عالم بھ تو می نگرند

:عشق را نشانھ ی حضور خداوند می داند و می سراید"اشو"

.در ھر سو حاضر است ،آن گاه کھ عشق ورزی خدا

ابلیس در ھر سو ،آن گاه کھ نفرت وجودت را تسلیم خود سازد

.حاضر است 

!جایگاه توست کھ خود را بر واقعیت تحمیل می کند
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تعالیم زندگی:بخش چھارم

راھکارھای اصولی برای متحول کردن زندگی

اگر .رشد و پیشرفت نتیجھ ایجاد تغییر و تحول در زندگی است

ھمچنان در وضعیت فعلی خود بمانید، ھیچ گاه بھ رشد و تعالی 

شیوه تفکر و عملکرد خود را تغییر دھید تا بتوانید بھ .نمی رسید

باید توجھ داشت کھ تغییر و تحول .اھداف خود دست پیدا کنیدکلیھ 

بھ .ه و ھیچ گاه متوقف نمی شوداز یک روند ممتد پیروی کرد

محض متوقف شدن تغییر و تحول ،رشد و پیشرفت شما ھم متوقف 

.می شود

من قصد دارم تا مھم ترین تکنیک ھای موجود در زمینھ ایجاد 

.تغییر و تحول در زندگی را بھ شما معرفی کنم

ریتم زندگی خود را آرام کنید-١

کنید و افکار خود را در شما نیاز بھ زمان دارید تا بتوانید فکر 

اگر تمام مدت سرتان شلوغ باشد، .زندگی فردی بازتاب دھید

بھ اھداف خود ندارید چھ برسد بھ وقت کافی برای فکر کردن

پس .ھیدر داینکھ بخواھید دست بھ عمل بزنید و زندگیتان را تغیی
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ریتم زندگی خود را آرام و مالیم نمایید و برای تغییر در زندگی 

.ایجاد کنیدخود فضا

سعی کنید آھستھ بھ جلو پیش بروید تا در عین حال بیش از پیش 

مشغولیت ھای بی مورد نھ تنھا لذت .از زندگی لذت ببرید

تماشای مناظر بی نظیر زندگی را از شما می گیرند بلکھ باعث 

می شوند کھ شما ھیچ حسی نسبت بھ اینکھ کجا ھستید،بھ کجا 

.ی دھید نیز نداشتھ باشیدمی روید و چھ کاری انجام م

خواستار تغییر باشید-٢

این زندگی شماست، ھیچ کس نمی .ضروری است"تمایل داشتن"

اگر خودتان خواستار .تواند در آن تغییر ایجاد کند مگر خود شما

تغییر نباشید، آنگاه ھیچ چیز در این دنیا نمی تواند شما را 

.مجبور بھ تغییر نماید

ابتدا باید بھ خود بگوئید کھ با ایجاد تغییر، بھ این منظور در 

اصالّ مھم نیست کھ .زندگی من از شرایط فعلی بھتر خواھد شد

بھ ھر حال باز ھم جای .زندگی شما تا چھ اندازه خوب است

وی دیگر اگر تصور می کنید از س.پیشرفت و ترقی وجود دارد

شھ ھمی.ی تان اصالّ خوب نیست، باز ھم ناامید نشویدکھ زندگ

بھ خودتان .جای امیدواری برای بھبود اوضاع وجود دارد

یی ایجاد تغییرات مناسب در زندگی را ابقبوالنید کھ ھمیشھ توان

.دارید
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مسئولیت پذیر باشید-٣

دیگران را بخاطر اتفاقات .است"باید"قبول مسئولیت ھای زندگی یک 

انگشت سرزنش .بدی کھ در زندگی تان رخ می دھد سرزنش نکنید

را بھ سوی خانواده، دوستان، کارفرما و یا وضعیت بد اقتصادی خود

خوبی و بدی موجود در زندگی مستقیماّ بھ .جامعھ نشانھ نگیرید

مسئولیت این موارد را ھزمانی ک.عملکرد فردی شما بستگی دارد

پذیرفتید، آنگاه می توانید انتظار ایجاد تغییرات شگرفی را در زندگی 

د تصمیم بگیریم کھ خودمان و نھ اوضاع و احول بای.خود داشتھ باشید

با این روش می توانیم خیلی مؤثرتر عمل .پیرامونمان را تغییر دھیم

.کنیم

ارزش ھای اصلیتان را مرور کنید-۴

لی وجود دارد کھ وی بھ شدت بھ در اعماق قلب ھر فرد اصو

چیزی کھ در از خود سؤال کنید ارزشمندترین .آنھا معتقد است

ان وجود دارد، چیست؟احساس می کنید برای داشتن زندگی ت

یک زندگی موفق باید چھ اصولی را رعایت کنید؟

این ھا ارزش ھایی ھستند کھ خودتان باید نسبت بھ آنھا آگاھی 

.آنھا را پیدا کنید و بھ خودتان یادآوری کنید.داشتھ باشید
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دالیل مھم زندگی تان را پیدا کنید-۵

چرا کھ شما باید بر سکون حاکم .ای نیستایجاد تغییر کار ساده 

درست مثل یک شاتل فضایی کھ برای .بر زندگی خود غلبھ کنید

شما.غلبھ بر جاذبھ زمین نیاز بھ یک موشک پر قدرت دارد

ھم برای غلبھ بر سکون موجود در زندگی نیاز بھ یک منبع پر 

دلیل شما برای تغییر درست ھمان منبع .قدرت انرژی دارید

برای پیدا کردن این دالیل ببینید چھ چیزھایی .ی استانرژ

.برایتان مھم ھستند

افکار نیروبخش را جایگزین افکار محدود کننده کنید-۶

ستند کھ شما را ھافکار محدود کننده جزء بزرگ ترین موانعی 

ابتدا باید آنھا را پیدا کنید .از پیشرفت در زندگی محروم می کنند

بھ منظور تشخیص این قبیل .ھا غلبھ کنیدتا بعداّ بتوانید بر آن

افکار در ذھن خود بھ دنبال افکاری باشید کھ شامل عبارات 

:زیر ھستند

......"من نمی توانم"

...."قادر نیستم کھ"

......."من ھیچ وقت نتوانستم"

........"ھیچ راھی وجود ندارد کھ"
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دید، ھر زمان کھ در ذھن خود بھ یکی از این افکار برخورد کر

آن را یادداشت نمائید و یک تفکر نیرو بخش را جایگزین آن 

.در مقابل ھر جملھ منفی یک جملھ مثبت بنویسید.نمایید

عادات خوب را جایگزین عادات بد کنید-٧

شما می بایست عالوه بر افکار محدود کننده، عادات بد خود را 

.نیز پیدا کنید

اقدام کردن باز می آیا عاداتی ھستند کھ ھمیشھ شما را از 

دارند؟

آنھا دست بکشید؟بھتر است کھ آیا رفتارھایی ھستند کھ باید از

.لیستی از آنھا تھیھ نمایید

سپس بھ جای اینکھ سعی کنید آنھا را ترک کنید، یک سری 

.عادات مثبت برای جایگزین نمودن آنھا در نظر بگیرید

دازه فرض کنید یکی از عادات بد شما تماشای بیش از ان

بھ جای اینکھ مدت زمان تماشای تلویزیون را کم .تلویزیون است

بھ .بھ انجام کاری فکر کنید کھ جایگزین تلویزیون شودکنید، 

.عنوان مثال مطالعھ کردن را انتخاب کنید

برای خود الگو و مربی انتخاب کنید-٨

پیدا کردن یک الگو در زندگی کمکی بزرگ در راه تعالی 

او می تواند شما را راھنمایی کرده .می شودآرمان ھا محسوب 

با.تان را یاد آوری کندمشکالت و موانع موجود بر سر راھو
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این کار می توانید در وقت و انرژی خود صرفھ جویی 

البتھ پیدا کردن یک مربی خوب ساده نیست و در ابتدا شما .کنید

در سعی کنید.باید بھ او ثابت کنید کھ فرد مستعد و قابلی ھستید

در کارھا کمکش کنید تا ثابت کنید .نظر او فرد مفیدی جلوه کنید

شاگرد زرنگی ھستید و این ارزش را دارید کھ بر روی شما 

.سرمایھ گذاری کند

انتظارات منطقی داشتھ باشید-٩

.باید از ابتدای راه انتظارات منطقی را در ذھن خود بپرورانید

ساده تر است و ھر چھ کار شما در مراحل ابتدایی بھ مراتب 

تغییر و .جلوتر می روید موانع و مشکالت ھم بیشتر می شوند

انتظارات منطقی، شما را در شرایط سخت ھمچنان پا بر جا 

.نگھ می دارند

پیوستھ در حرکت باشید-١٠

زمانیکھ شروع کردید، آن .مسئلھ اصلی آغاز نمودن کار است

درست مانند .رویدوقت می توانید با سرعت دلخواه بھ جلو پیش ب

ا راه ھل دادن ماشین، در ابتدا باید نیروی زیادی بھ آن وارد کنید ت

.نیاز بھ انرژی کمتری داردبیفتد، اما وقتی راه افتاد،
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سعی کنید ھر روزتان .ھمیشھ در حال بھبود زندگی خود باشید

ھمانطور کھ قبالّ ھم گفتم تا تغییر و تحول .بھتر از دیروز باشد

.ری از رشد و پیشرفت ھم نخواھد بودنباشد، خب

...معجزه عبارات جادویی باور نکردنی است

افکار و اندیشھ ھای ما و عبارات یا کلماتی کھ بر زبان جاری می 

اگر بخواھیم در زندگی خود فرد .سازیم، از نیروی عظیمی برخوردارند

موفقی باشیم و بھ نتایج مفیدی دست یابیم، باید الگوی تفکر و گفتارمان 

را آیا مایلید گفت و گوی درونی خود .را تغییر داده و آنھا را مثبت کنیم

بھ عبارات تاکیدی مثبت تغییر دھید؟ بد نیست بدانید ھر موقع کھ فکری 

می آورید، در واقع بھ در سرتان است و ھر زمانی کھ سخنی بھ زبان 

.ت تاکیدی مشغول ھستیدگفتن عبارا

تکرار عبارات تاکیدی مثبت و یا منفی، نقطھ آغاز است و راه را برای 

:ال بھ ضمیر ناخودآگاھتان می گوییددگرگونی باز می کند، بھ عنوان مث

.»من از زندگی خستھ شده ام«یا »من مسئولیت پذیرم«
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وقتی عبارات تاکیدی را بھ کار می برید، در واقع بھ از بین بردن برخی 

برخی چیزھای تازه در زندگی تان کمک آفرینشچیزھا از زندگی یا بھ 

می کنید؛ 

عبارات را بھ شیوه مثبت بھ کار پس بھتر است عادت کنید این جمالت و 

.ببرید، تا آنچھ می آفرینید سالمتی، شادمانی، موفقیت و سعادتمندی باشد

اگر .کلماتی کھ در عبارات تاکیدی بھ کار می روند نیز باید مثبت باشند

، ضمیر ناخودآگاه ما بیشتر کلمھ »دیگر نمی خواھم مریض باشم«:بگوییم

آنچھ کھ بھتر است بگوییم .منفی استمریض را می شنود کھ یک کلمھ

من«یا »من بھ طور شگفت آوری احساس سالمتی می کنم«:این است

.»نور سالمتی و نشاط را می بینم کھ از من ساطع می شود

ھیچ گونھ تخلف و .ضمیر ناخودآگاه انسان خیلی روراست و بی پرده است

اگر چیزی در .دھدپیچیدگی ندارد و ھر آنچھ را کھ می شنود انجام می

زندگی تان وجود دارد کھ آن را نمی خواھید، یکی از سریع ترین روش 

ھا برای رھا کردن آن این است کھ آن را با عشق و محبت متبرک ساختھ 

با دعای خیر برای تو رھایت می سازم و «:و رھایش کنید و بگویید

موقعیت ھا و این عبارت در مورد انسان ھا، .»می دھم کھ برویاجازه

جنبھ ھای مختلف زندگی بسیار موثر واقع می شود و حتی می توانید 

.عادات ناپسند خود را با این عبارت تاکیدی ترک کنید
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وقتی برای اولین بار یک عبارت تاکیدی را بھ زبان می آورید، ممکن است 

حقیقی بھ نظر نرسد، ولی بھ خاطر داشتھ باشید، تکرار عبارات تاکیدی 

وقتی شما دانھ ای را در زمین .ند کاشتن دانھ ھای گیاه در زمین استھمان

باید زمان معینی سپری شود .می کارید، روز بعد یک گیاه کامل نمی روید

ھمچنان کھ بھ گفتن عبارات تاکیدی ادامھ می دھید .تا موقع رشد دانھ برسد

ریج می بینید و آماده می شوید تا آنچھ را کھ نمی خواھید رھا سازید، بھ تد

کھ آن ھا بھ حقیقت می پیوندند و راه ھای تازه ای پیش روی شما گشوده 

گاھی ھم ممکن است اتفاق شگفت آوری روی دھد و یکی از .می شود

آیا تا کنون این ھا را امتحان کرده «:دوستان شما از راه رسیده و بگوید

رھنمون می و در این ھنگام است کھ بھ مرحلھ بعدی موفقیت خود»اید؟

.شوید و از امکانات موجود خود کمک می گیرید

می توانید آن ھا را بھ .عبارت تاکیدی خود را ھمیشھ بھ زمان حال بگویید

صورت آواز بخوانید تا بارھا و بارھا در ذھنتان تکرار شده و ملکھ ذھنتان 

بھ خاطر داشتھ باشید کھ نمی توانید با عبارات تاکیدی خود، روی.شوند

شما از قدرت ذھنی و معنوی دیگران آگاه .اعمال افراد دیگر تاثیر بگذارید

نیستید و حق ندارید در فرآیند زندگی دیگران دخالت کنید؛ ھمانطوری کھ 

پس بھتر است تنھا بھ .مطمئنا دوست ندارید با شما چنین کاری بکنند

.اصالح خود بپردازید و برای دیگران فقط دعا کنید

!ات تاکیدی ھمانند سفارش غذا دادن بھ آشپزخانھ کائنات استگفتن عبار

وقتی بھ یک رستوران می روید و پیشخدمت می آید و دستور غذا را از 
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شما می گیرد، شما وی را تا آشپزخانھ دنبال نمی کنید تا ببینید آیا آشپز 

بلکھ .فھرست غذای شما را می بیند یا این کھ او چگونھ غذا درست می کند

را میل .....حت روی صندلی تان می نشینید و پیش غذا و نوشیدنی ورا

کرده و یا با دوستانتان صحبت می کنید و مطمئن ھستید بھ محض این کھ 

وقتی سفارش خود را بھ .غذایتان آماده شد، آن را برایتان می آورند

آشپزخانھ کائنات می دھیم نیز، بھتر است در آرامش کامل بھ زندگی خود 

.مھ دھیم و مطمئن باشیم کھ درخواست ما در حال آماده شدن استادا

حال اگر غذایتان را بیاورند و مشاھده کنید کھ غذای سفارشی شما نیست، 

خیلی «:اگر اعتماد بھ نفس داشتھ باشید، آن را بر می گردانید و می گویید

بلھ »...متشکرم، ولی این سفارش من نیست، آنچھ من می خواھم این است

ممکن است در سفارش دادن غذا دقت کافی نکرده باشیم و در این زمان 

.فقط کافی است با دقت بیشتر و روشن تر از قبل سفارش دھیم

یکی از شیوه ھایی کھ موجب می شود فرآیند زندگی برایتان بھ طور مثبت 

.جلوه کند، این است کھ حقایق و اعتقادات فردی خود را با صدای بلند بگویید

بیایید افکار و عقایدی را کھ شما را محدود می کند و از رسیدن بھ جنبھ ھای 

عبارات تاکیدی زیر برای ایجاد .مثبت زندگی باز می دارد، دور بریزید

:تغییرات مثبت بسیار موثرند و وضعیت شما را سرو سامان می دھند

 آنچھ را کھ باید بدانم، برایم آشکار می شودھر.
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ھ نیاز دارم، در زمان و مکان مناسب و بھ شیوه ای نیکو بھ ھر آنچھ را ک

.نزدم می آید

من سالم و تندرست و سرشار از انرژی ھستم.

ھر کجا باشم کامیاب و توانگرم.

مشتاقم کھ دگرگون شده و رشد کنم.

در جھان ھم، ھمھ چیز مخلوق خداوند می باشد و نیکوست.

وی برگھ ھای کوچک جداگانھ ای جمالت تاکیدی مورد نیاز خود را ر

دیری .ا ھر شب مطالعھ کنیدشب، آنھا ر٣٠بنویسید و حداقل بھ مدت 

د پایید کھ در خود نوعی تغییر و دگرگونی مثبت احساس می کنید و بھ نخواھ

.خواستھ ھای نیکوی خود دست می یابید

"لوئیز ھی "بر اساس اندیشھ ھای 

!نیا مده ایمما تصادفی بھ دنیا :یادت باشد

!بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار :شجاعت یعنی 

!تو سزاوار بھترین ھا ھستی :یادت باشد 

!مشکالتت را در پاکتی بگذار کھ تھ آن سوراخ باشد:یادت باشد 

قطاری کھ از ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد ، اما:فراموش نکن 

!راه بھ جایی نخواھد برد
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.شناخت انسان بدون شناخت قدرت کلمات میسر نیست

کنفوسیوس)) ))

استفاده از عبارات تاکیدی
روزی یکی از مشتریان امیل کوئھ دانشمند و داروساز فرانسوی 
.اصرار داشت کھ بدون نسخھ دارویی را در اختیارش قرار دھند

او برای رھایی از دست این مشتری یک دنده و مزاحم چاره ساده 
ای اندیشید و چند قرص تقویتی را بھ عنوان دارویی موثرو معالج 

چند روز بعد ھمان بیماربا رضایت کامل از نتایج آن .بھ او داد
در حقیقت آنچھ .دارو برگشت و از ایمل کوئھ سپاسگذاری کرد

او در ذھن خویش .این بیمار را درمان کرد ایمان او بھ دارو بود
ی پنداشت و در نتیجھ تحقق این باور ھمان درمان را امر مسلم م
ھمین کھ امیل کوئھ اھمیت این آزمایش را .شد کھ او می خواست

تحقیقات خود را ادامھ داد تا آن را گسترش دھد و ,دریافت
اوبا خود اندیشید کھ اگر کلمھ ای بیماری را .عمومیت بخشد

ق بر جای درمان میکند مسلما در شخصیت انسان نیز تاثیری عمی
سرانجام با تحقیقات فراوان فرمول ساده ای را .خواھد گذاشت

ارائھ کرد کھ استفاده از آن تاکنون زندگی ھزاران نفر را دگرگون 
:کرده است

((  ((ھرروز وضع من از ھر جھت بھتر و بھتر می شود

نوشتن و تکرار اھداف عمده بھ صورت تلقینات مثبت یا جمالت 
تاکیدی دومین روش مھم پس از تخیل و تصویر سازی برای 

تنھا بھ یاد داشتھ .استفاده از نیروی شگفت انگیز مغزمان است
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رمز.باشید کھ این القائات را با ھیجان و باور زیاد ھمراه کنید
اثر بخشی در تکرار و ھیجان و باوری است کھ ھنگام استفاده از

اکیدی کھ بدون احساس خاص و جمالت ت.کلمات بروز می دھیم
.بھ صورت پراکنده بیان شود ھیچ گاه مفید و اثر بخش نخواھد بود

قدرت کلمات

ھای ساختمانی نشستھ و کاله و تابلویی را در کنار روزی مرد کوری روی پلھ
.من کور ھستم لطفا کمک کنید :پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده میشد

گذشت نگاھی بھ او انداخت فقط چند سکھ د ر نگارخالقی از کنار او میروزنامھ 
جازه او چند سکھ داخل کاله انداخت و بدون اینکھ از مرد کور ا.داخل کاله بود

ن را برگرداند و اعالن دیگری روی ان نوشت و آبگیرد تابلوی او را برداشت 
نروز روز نامھ نگار آر عص....نجا را ترک کردآتابلو را کنار پای او گذاشت و 

ن محل برگشت و متوجھ شد کھ کاله مرد کور پر از سکھ و اسکناس شده آبھ 
مرد کور از صدای قدمھای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او ھمان .است

ن چھ نوشتھ است؟روزنامھ آابلو را نوشتھ بگوید ،کھ بر روی کسی است کھ ان ت
بود،من فقط نوشتھ شما را بھ شکل دیگری چیز خاص و مھمی ن:نگار جواب داد

مرد کور ھیچوقت ندانست کھ او چھ .نوشتم و لبخندی زد و بھ راه خود ادامھ داد
:نوشتھ است ولی روی تابلوی او خوانده میشد
!!!!!امروز بھار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم
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تخیل و تصویر سازی

و فرانسھاولین زنی بود کھ کانال ارتباطی انگلستان »فرانسیس چادوویک«
کیلومتر با ساحل ٥در اولین تالش در حالی کھ تنھا حدود .را با شنا طی کرد

.فرانسھ فاصلھ داشت با شکست مواجھ شد
در آن ھنگام مھ غلیظی رویت فرانسھ را برای او غیر ممکن 

بوده است رانسھ رسیده وقتی چادویک متوجھ شد کھ تا نزدیکی ف.ساختھ بود
:،گفت

"( .رسیدم اگر فرانسھ را دیده بودم حتما بھ آن می "

:نتیجھ

.برای آنکھ بھ رویاھای خود دست یابید آنھا را ھر روز ببینید
.است»تخیل«بزرگترین دستور العمل برای تجربھ موفقیت استفاده از نیروی 

یا نا آگاھانھ از قدرت تصویر تمام بزرگان ،انسانھای موفق ودانشمندان آگاھانھ 
ھیچ چیز بھ این اندازه کھ ھر روز لحظاتی .سازی و تخیل خود استفاده کرده اند

را بھ تصویر سازی و تخیل اھدافتان اختصاص دھید بھ روند خلق آنھا کمک 
نست کھ مغز از بزرگترین کشفیات قرن حاضر ای.نخواھد کرد

.کنیم قایل نیستنچھ ما تصور میآن آنچھ در عالم واقع روی می دھد تفاوتی میا
در واقع مغز آنچھ را کھ در خیال خود میبینیم بعنوان یک واقعیت بیرونی 

.العمل نشان می دھدمحسوب می کند و نسبت بھ آن عکس

کارھایی کھ می توانیم یا نمی توانیم بکنیم و آنچھ راکھ ممکن 
یاغیر ممکن می پنداریم بندرت ناشی از توانایی واقعی ماست 

.بلکھ بیشتر از عقایدی کھ نسبت بھ خود داریم سرچشمھ می گیرد

"آنتونی رابینز"
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لحظھ جادویی

زندگی انسان داستانی واقعی است کھ اگر

دالورانھ بر صحنھ آید بھ لذتی بیش از آنچھ

.کھ از افسانھ ھا انتظار می رود منجر می گردد

امرسون )) ))

ھر روز خداوند ھمراه با خورشید لحظھ ای بھ ما ارزانی می دارد کھ در آن 
ھر روز ما وانمود می .امکان تغییر آنچھ کھ موجب بدبختی ماست وجود دارد

وانمود می کنیم کھ امروز شبیھ دیروز .کنیم کھ متوجھ وجود این لحظھ نیستیم
.وشبیھ فرداست

آن لحظھ جادویی را ،اما کسی کھ متوجھ روزی کھ در آن زندگی می کند ھست
لحظھ ای کھ در آن ھمھ اقتدار ستاره گان در ما نفوذ می کند و بھ .کشف می کند

لحظھ جادویی بھ ما کمک می کند تا تغییر کنیم.ما اجازه می دھد کھ معجزه کنیم
بدبخت کسی است کھ از .انگیزد تا بھ جستجوی رویاھایمان برویمما را برمی.

ناامید نمی شود و مانند کسی ،ھرگزسرخورده نمی شوداو .خطر کردن می ترسد
اما ھنگامی .رنج نخواھد کشید،کھ در جستجوی تحقق رویاھایش زندگی می کند

کھ بھ گذشتھ نگاه می کند چون ھمواره بھ جایی می رسیم کھ بھ گذشتھ نگاه می 
:قلبش بھ او خواھد گفت،کنیم

داده بود چھ کردی؟ آنھا را در ھایی کھ خداوند در مسیر تو قرار با معجزه«
اعماق چالھ ای بھ خاک سپردی چون می ترسیدی کھ از دستشان بدھی ؟ و حاال 

:این است،آنچھ برایت باقی مانده

اطمینان بھ اینکھ زندگیت را از دست داده ای ؟ بیچاره کسی کھ 
آنوقت بھ معجزه ایمان خواھد .این کلمات را از قلبش بشنود

».لحظات جادویی حیات او دیگر طی شده اندآورد اما 
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...این گونھ ببخشیم

او تصمیم.روزی مردی عقربی را دید کھ در آب دست و پا میزند

مرد.اماعقرب انگشت اورا نیش زد،گرفت عقرب را نجات دھد

اما عقرب ،ازآب بیرون بیاوردباز ھم سعی کرد تا عقرب را 

:رھگذری اورا دید و پرسید.بار دیگر اورا نیش زد

(( ((برای چی عقربی راکھ نیش می زند نجات می دھی ؟

:مرد پاسخ داد

ولی طبیعت من این،این طبیعت عقرب است کھ نیش بزند

چراباید مانع عشق ورزیدن شوم فقط بھ .است کھ عشق بورزم

کھ عقرب طبیعتا نیش می زند؟این دلیل

لطف و مھربانی خود را دریغ ،عشق ورزی را متوقف نساز
اگر امتحان کنی می بینی .حتی اگر دیگران تورا بیازارند،نکن

.کھ چھ احساس خوبی خواھی داشت
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پاره آجر

دراتومبیل جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان از روزی مرد ثروتمندی 
.خیابان كم رفت و آمدی می گذشت

ناگھان از بین دو اتومبیل پارك شده در كنار خیابان یك پسربچھ پاره آجری بھ 
مردپایش را روی ترمز .د كردپاره آجر بھ اتومبیل اوبرخور.سمت او پرتاب كرد

بھ طرف .ومبیلش صدمھ زیادی دیده استو سریع پیاده شد و دید كھ اتتگذاش
.پسرك رفت و اورا سرزنش كرد

،اده رویپسرك گریان باتالش فراوان باالخره توانست توجھ مرد را بھ سمت پ
.جایی كھ برادر فلجش از روی صندلی چرخدار بھ زمین افتاده بودجلب كند

:پسرك گفت

برادر بزرگم از .می كنداینجا خیابان خلوتی است و بھ ندرت كسی از آن عبور "
.روی صندلی چرخ دارش بھ زمین افتاده و من زور كافی برای بلند كردنش ندارم

."برای اینكھ شمارا متوقف كنم ناچارشدم ازاین پاره آجر استفاده كنم 

برادر پسرك رابلند كرد و روی .مرد بسیار متاثرشدو ازپسر عذرخواھی كرد

.ان قیمتش شد و بھ راھش ادامھ دادصندلی نشاند و سوار اتومبیل گر

درزندگی چنان باسرعت حركت نكنید كھ دیگران مجبورشوند برای جلب توجھ 
!شما پاره آجر بھ طرفتان پرتاب كنند

اما بعضی اوقات زمانی ،خدا درروح ما زمزمھ می كند و باقلب ما حرف می زند
.سمت ما پرتاب كندره آجری بھ ، او مجبور می شود پاكھ وقت نداریم گوش كنیم
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یاد خدا آرامبخش قلب ھاست

.را یاد کنید تا یاد کنم شما رام
١٥٢-بقره  )) ))

تصویری از حضرت عیسی را»ھولمن ھانت«ھنرمند بزرگ

نقا شی کر ده است کھ درآن مسیح در باغی ایستاده است در یک 

.فانوسی دارد و با دست دیگر بھ دری می کو بددست

تو در این نقاشی ،ھو لمن:یکی از دوستان ھانت بھ او گفت 

.این در دستگیره ندارد،مر تکب یک اشتباه شده ای

:ھانت پاسخ داد

این اشتباه نیست زیرا این در قلب بشر است کھ تنھا می تواند از"

."درون باز شود

:پاراماھانسایوگاناندا

سعی کن این فکر مسموم را کھ خداوند با ھمھ قدرت وجالل و جبروتش در آن 
،ضعیف و درمانده غرق در دوردست ھا در بھشت و شما چون کرمی کوچک

فراموش نکنید کھ .، را از ذھن بیرون کنیدمشکالت و در گل فرومانده ھستید
.پس قدرت و اراده شما اراده عظیم حق نھفتھ است،در

:ساتیا سایی بابا 

.با خود داریدفاصلھ ای کھ بین خود و خدا دارید ھمان فاصلھ ای است کھ شما
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:وین دایر

شما روحی ھستید با یک.بلکھ او خود روح است ،انسان دارای روح نیست 
.جسم نھ اینکھ جسمی با یک روح

:جبران خلیل جبران 

گفت و نخستین خداوند سخن .خداوند اندیشید و نخستین اندیشھ اش فرشتگان بود
.بود"انسان"واژه اش 

:ن آگوستینس

از امواج ،از بلندیھای کوھھا:اشخاص برای دیدن شگفتی ھا تن بھ سفر می دھند 
در ،در دل وسیع اقیانوسھا ،در امتداد طوالنی رودخانھ ھا ،عظیم دریاھا 

.اما از کنار خود بی توجھ عبور می کنند،حرکت دورانی ستاره ھا

:اتانیل براندن ن

اولین ماجرای عشقی کھ باید در این جھان با موفقیت بھ کمال برسانیم رابطھ ای 
است کھ با خود داریم و تنھا بعد از این مرحلھ است کھ می توانیم برای برقراری 

یک ارتباط آماده شویم و فقط پس از این مرحلھ است کھ قادر بھ عشق ورزیدن 
.ان راه دھیم ھستیم و می توانیم عشق دیگران را بھ درونم

:دیپاک چوپرا

آنچھ حکایت عشق را خلق می کند این توانایی است کھ خود را دوست داشتنی 
.ببینیم
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عبارات تاکیدی مثبت

:بھ خاطر بسپار

ھیچ گاه از محبت ھدر رفتھ سخن مگو

!ھدر رودمطمئن باش محبت چیزی نیست کھ 

****

:فراموش مکن

!پنھانندفرصت ھا وشانس ھا اغلب در بطن مشکالت وگرفتاری ھا

*****
روز کھ تمام مسئولیت خود را بھ عھده بگیری از عذر وبھانھ

ن روزآ،بگریزی وگناه شکست را بھ گردن دیگران وامگذاری

!غاز گام ھای موفقیت توستآسر

:بھ خاطر بسپار

!جوان می ماند،تنھا زمانی کھ انسان بتواند ستایش کند و دوست بدارد 

!کاری کنید تا دیگران ھم احساس کنند کھ وجود آنھا نیاز است

!ھمھ را با اندیشھ ھای نیک خویش بھ سوی خود جلب کنید
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!تالش کنید !تالش کنید 

یادتان باشد کھ باد موافق برای کشتی ای می وزد کھ باد بانی 

!افراشتھ داشتھ باشد

:فراموش مکن

شکست ھای ما مولود بی اعتقادی مان بھ نیروھای نھفتھ در

،اعماق ضمیرمان می باشد

اگر تکامل خلقت را در خود بیابیم و 

،بھ اسرار آن پی ببریم

جھانی سرشار از قدرت را در خود باز 

!کوھھا را نیز جا بھ جا کنیم،خواھیم یافت کھ با آن خواھیم توانست 

ما بھ دنیا آمده ایم تا...

ما بھ دنیا آمده ایم تا ،حرکت زندگی از نامریی بھ مریی است

.را تجربھ کنیمشادی و شعف زندگی 

.یکی از دالیل فقر حقیر شمردن و کثیف دانستن پول است

.فخر استاز ذھن خود پاک کنیم کھ فقر ،برای ثروتمند شدن
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:بھ خاطر بسپار

شما برای این آفریده شده اید تا در زندگی موفق و پیروز باشید 
وتمام اشکاالت و موانع را از پیش پای بردارید و استعداد ھای 

.خود را شکوفا سازید 

:ھر صبح بخوانید

.امروز واقعھ ای خوش در انتظار من است

:ھر روز با خود تکرار کنید

من در تمام زمینھ ھا.ن در دست خودم استمارتقاء و پیشرفت 

ھوش بیکرانم مرا ھدایت میکند و راه ھای تازه ای.ترقی می کنم

!بھ من نشان میدھد

:خود بخوانیدھر صبح با 

من دارای اراده ای پوالدین .من بھ خودم وزندگیم اعتماد دارم

.ھستم و از مشکالت نمی ترسم
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:ھر پگاه نجوا کنید

خوش بین و امیدوار و سرشار از ،من انسانی ھستم با نشاط 

.عشق و محبت بھ مردم 

:ھنگام برخورد با مشکالت بخوانید

اراده ام کمک بگیرم و راه حلی برایدر ھر موقعیتی می توام از 

.مشکالتم پیدا کنم

:برای دستیابی بھ آرامش بخوانید
!زندگی را ھمین طور کھ ھست میبینم نھ آنگونھ کھ باید باشد 

:فراموش نکنید
زیرا دانش نھفتھ در درون کتاب ھا جان ھای ،فقط بخوانید

.بسیاری را نجات داده است 

!نیروی آسمانی پاسخ ایمان وباور انسان است 

:بھ یاد داشتھ باش

!اخالقت را عوض کن تا زندگیت عوض شود 
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ایمان ھمانا باور داشتن بھ طلوع سپیده دمان و بارور شدن مزارع

و کشت دانھ و برداشت محصول وغیره است و چیزی جز آن 

.یستن

.ایمان داشتھ باشیدبھ برآورده شدن آرزو ھای خود اینگونھ 

درمان و سعادت شخص را بھ ھمراه ، گرایش بھ نیروی آسمانی

.خواھد آورد 

ویار،یقین بدانید کھ نیروی آسمانی را اگر درست بھ کار گیریم 

.مددکار ما در زندگی خواھد بود 

:با خود تکرا کنید

خداوند نگھبان وپشتیبان من است و ھم اوست کھ در ھر لحظھ بھ

!یاری من می آید و مرا از نعمت ھای خود بی نیاز می سازد 

:از یاد نبرید

.یرویی کھ در ما وجود دارد بھ موقع بھ یاریمان می شتابد ن

:ز یاد مبرا

.ھر چیزی در ھستی با متضاد خود رشد می کند
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:از خاطر مبر

گاھی می توان فرسنگ ھا فاصلھ را با یک شاخھ گل از میان 

.ردب

.مھم نیست کھ بھ ھنگام فرا رسیدن مرگ در کجای جاده باشی

سفر درستی را در.درست باشی،بلکھ مھم آن است کھ در جاده

، پیش گرفتھ باشی و بھ سوی مقصدت کھ خود انتخاب کرده ای

.پیش بروی
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:شکالت را شکالت کنیدم

:نورمن وینسنت پیل

طی سالیان دراز دریافتھ ام کھ مشکالت انسانھا را بزرگ یا 

کوچک می کند و ھیچ گاه اورا ھمانطور کھ ھست باقی نمی 

برخی از مردم تحت فشار مشکالت می شکنند و برخی .گذارد

.مشکالت را می شکنند،دیگر

:آنتونی رابینز

.م نیست کھ شما کھ ھستید و چھ بر سرتان آمده استمھ
ھدف از زندگی رشد است و مشکلی کھ اکنون برایتان رخ داده 

دلیل رشد شماست و اگر رشد نکنید نمی توانید خوشحال ،است 
باشید

:ویالرد ماریوت .ج 

درختان ضخیم طوفان ھای.الوارھای خوب آسان بدست نمی آیند

.سخت تری را از سر گذرانده اند
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:سخن آخر

امیدوارم مطالبی را کھ از نظر .کتاب می رسیمخوب،بھ پایان این 

.گذراندیم، مورد پسند شما خوانندگان گرامی قرار گرفتھ باشد

امید می رود ،این کتاب اثری مفید ھر چند ناچیز بر شما 

.خوانندگان عزیز گذاشتھ باشد

در پایان این اثر ،فھرست منابع استفاده شده را نوشتم تا برای 

.نھا استفاده کنیداطالعات بیشتر از آ

در آخر بی صبرانھ منتظر نظر ،پیشنھاد و انتقاد شما دوست 

.مھربان ھستم

.ھمیشھ در پناه الطاف الھی باشید

Email:hosseinw240@yahoo.com
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:فھرست منابع

نیل دونالدوالش):١(کتاب گفتگو با خدا جلد-١

کاترین پاندر:از قدرت عشق-٢

احمدی منشدکتر مرتضی :جزه ذھن مع-٣

محمود نامنی:لطفا گوسفند نباشید-۴

وین دایر:خود مقدس شما-۵

اکھارت تلھ:سکون سخن می گوید-۶

سات چیت آناندا:این لحظھ طالیی-٧

جی پی واسوانی:در پناه او  -٨
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