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 کنماين کتاب را به تو، تقديم می
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 به نام خداوند بخشنده مهربان

با  گونه که قدرت تفكرافكار انسان اهمیت بسزايی در زندگی او خواهد داشت. در واقع همان

رات عمیقی ثیأت سازدانسان را از ساير موجودات متمايز می ،وجود منحصر به فرد خود در انسان

چگونه درگیر شدن در  ،نیز روي زندگی او خواهد گذاشت. بر اين اساس چگونگی افكار انسان

بر ذهن فرد مورد توجه  ها و غلبه انواع خاصی از افكاردهی آنچگونگی سازمان ،افكار خود

 شناسان استروان

 ود.شدسته بندي می و منفیمثبت  يافكار انسان در دو مقوله ،بندي بسیار سادهدر يك طبقه

ديدگاه  ست کهويژه مشاورانیهشناسان مشاوره و ببندي بسیار مورد توجه رواناين نوع از دسته

شود و اعتقاد می بندي دو نوع افكار مثبت و منفی در انسان شناسايیاين دسته در شناختی دارند.

حدي وسیع نشان  او را در زندگی يشیوه ،ها بر ذهن فردغلبه هر يك از آن ؛بر اين است که

زندگی فرد با  طوري که همین افكار ساده به راحتی ممكن است موجب تفاوت سبكهدهد. بمی

 .يا با خود او در مراحل مختلف شود سايرين

مفیدي بر  ثیراتأشود که تر اساس اين دسته بندي افكار مثبت آن دسته از افكاري را شامل میب

را  دلپذير زندگی کننده هستند و اغلب موجباتگذارند، هدايتیذهن و رفتار فرد به جاي م

 روانی فشار و استرس كاري هستند کمتر در دامسازند. افرادي که داراي چنین اففراهم می

کنند. اين افراد  توانند از چنین شرائطی رهاشوند و يا حداقل به راحتی خود را میگرفتار می

 ها حولکلی افكار آن طورهاعتماد به نفس باالتري دارند، ديد خوبی نسبت به خود دارند و ب

 د.زندور می بودنبین واقع سالم بودن و ،حوش خوب بودنو

توان می نیز ،کنند يا نهاي پیروي میکه از يك هدف يا اهداف ويژهافكار انسان را از لحاظ اين

اي سازمان ويژه مند آن دسته از افكاري هستند که بر اساس اهدافبندي کرد. افكار هدفدسته
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تواند طوري که میهدهد. بان میسازم افكار خود را نیز ،و فرد با در نظر گرفتن آن اهداف يابندمی

 شود. موجب رسیدن او به اهدافش می به صورت گام به گام به تهیه مراحلی بپردازد که

که  سازندفرد را درگیر می اي ذهنبدون برنامه و بدون هدف ويژه ،هدفرعكس افكار بیب

اندازي شوند و راه سازمان مشخصی ندارند و ممكن است با يك عامل و محرک ساده را و  برنامه

از  هاي مختلف وارد شوند و سرانجام فرد به خاطر نیاورد که از کجا به اين نقطه فعلیحوزه به

است. هر چند  افكار رسیده است. از شاخه به شاخه ديگر پريدن معموال ويژگی اين دسته از افكار

در کارهاي فكري فرد  غلبجلوگیري وضع کامل اين دسته از افكار وجود ندارد. اما از آنجا که ا

ريزند الزم است با انواع تمرينات را به هم می فرد تمرکز شود و غالباموجب ايجاد مشكل می

 .بگیرند ي تحت کنترل فرد قرارفكر

زياد  ها بسیارمثبت انديشی چیزي فراتر از اعتقاد کورکورانه است و قدرت آن بر زندگی انسان

کنند عمل می هاهاي زندگی بهتر از بدبینها تقريباً در همه جنبهو شگفت انگیز است. خوشبین

تري بیش هاي اجتماعی لذتتري نائل شده و از موفقیتهاي بیشبه موفقیت و معموالً

 جسمی هايبیماري و افسردگی چنین کمتر مستعد پذيرشهاي خوشبین همبرند. انسانمی

شواهدي »گويد: پنسیلوانیا می شناسی دانشگاهپروفسور روان «سلیگمن.. پیمارتین اي». هستند

 .«کندتقويت می سیستم دفاعی و حفاظتی بدن را ،یبینوجود دارد که خوش

گر و راهنما نیاز دارند تا راه ها براي قدم گذاشتن در راه پیروزي و موفقیت به هدايتانسان

 ،تواند يك دوست يك کتاب و يا نداي درونی باشدها نشان دهد . اين راهنما میدرست را به آن

 میز را به سوي کامیابی و موفقیت به شما نشان دهد . هاي اسرارآراه ،توانداين کتاب نیز می

. ها را الگوي خودتان قرار دهیدهاي موفق عمل نمايید و آنبراي موفق شدن بايد مانند انسان

 . ها به خداوند استاعتماد و ايمان آن ،هاي موفقهاي انسانيكی از مشخصه
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ها را ياري تواند، آند که تنها اوست که میها همواره خداوند را شاکر هستند چون ايمان دارنآن

. خداوند شاکران را دوست دارد و راه نعمت و فراوانی را ها نشان دهدراه درست را به آنرساند و 

 .گشايدشان میدر زندگی

آموزد که چطور با اتكا به قدرت مطلق )خداوند( بر هر مشكلی فائق آيید اين کتاب به شما می

 . ابی گام بردايدو در مسیر کامی

تان گوش جا ساکن است پس با دقت به نداي درونتان اعتماد کنید زيرا خداوند در آنبه درون

 دهید.

 ترجمه شده انگلیسی متون که تمامی ،مترجم گرامی« طاهرانسارا حاج»در پايان از سرکار خانم

 هاايبراي کمك« سن تیموريمح»عزيزم آقاي  و همراه از زحمات ايشان است و دوست در کتاب

 کنم.می و تشكر قدردانی اين کتاب دريغش در چاپبی

 پريسا نصیري                                                                                                      

 

 

 



 

 

 مقدهم
شويم شايد جاي يك میتر نزدانديشیم به خدا بیشهاي شهر خوب میوقتی در ازدحام آدم

کند اما پروردگار يكتايی که ما تعجب داشته باشد که در اين شلوغی چه کسی به او فكر می

ذرات هستی را دقیق و دانا خلق کرده و به ما فرمان داده که با مهربانی در کنار  يهمه .شناسیممی

مان دارند و به که دوست هايیکنیم به همه آنهم زندگی کنیم تمام زندگی سبزمان را وقف می

سپاريم به ما خواهیم و دل به دلشان نمیهايی را که نمیمحبت ما نیازمندند و همیشه آن

  .نیازمندترند

خواهیم پروردگار يكتا ما را به اين جهان دعوت کرد تا بشناسیم خودمان را و بفهمیم که چه می

شوند در نگاه منتظري که لذات خالصه می. تمام خواهیم از خودمانچه می ،از هستی ،از زندگی

. چه زيباست دنیايی که اي از سالم ماست و دلش منتظر ذره از کالم ماستعاشقانه تشنه جرعه

همتا دل در گروي هم به ياد هم از جنس هم هستند و از روح پروردگار بی  هاعاشقانه همه انسان

. چه زيباست تر از يك خوشبختی استيك دنیا خوشبختی زيبا براي هم تالش کنند و قطعاً

زير آسمان زيباي عرفان ببخشايند  ،شان با باران شستشو دهندهايدنیايی که در آن همه چشم

ها را بفهمند و ترترها کوچكبزرگ ،شانهايشان را به خوبیخطاهاي ،شان به يكديگردلهاي

 . ترها را دلتنگ شوندترها بزرگدوست بدارند و کوچك

خورد که غرور و خودخواهی زير گاه انسانی کامل خوشحالی خود را میدانم آنمیمن 

. تا شان با غم و دلتنگی ديگران بیارايندهايهاي محكم گذشت به نابودي بسپارند و سفرهچكمه

 . حتی آب و شامشان نیز طعم قشنگ يكدلی بدهد

 



 

 

و همه را فقط با يك نگاه به  ندازدهايش بیادنیا عشق را در چشمچه زيباست وقتی انسان يك

او  يها در چهرهزيبايی  هايش نگاه دارد تا دنیايی ازديگران تقسیم کند و لبخند را همیشه روي لب

هاي زندگی ها هر روز در کوچه پس کوچهو ما انسان فرياد کند معنی بلند خوشبختی راپارچه يك

گرديم که همه ه دنبال دنیايی سرسبز و آرمانی میو ب  کوبیمو ديوار دلتنگی می  خود را به در

زنیم ها را در خود جمع کرده باشند پس همه به يكباره فرياد میها و سالمها، کالمها و لبخندنگاه

 .خدايا سپاسگذارم از اين که مرا انسان خلق کردي

نويسنده  با تدبیر  زند .باز هم يك مسیر تازه در زندگی شما رقم می افكار تو از طالست کتاب 

قانون زيباي دوست داشتن و دوست داشته شدن را نهاده شده است و راز عشق  درو درايتی که 

ها زندگی زيباتري را براي خود ورزيدن و تنفر نداشتن را توضیح داده است و از طريق اين تكنیك

 . ر شويمتفرمانرواي کائنات نزديك ترينمان و بزرگرقم بزنیم و به خالق يكتاي

                           

 معصومه تیموري                                                                                                           
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 بخش اول:

 راه                                          

 

ها ستت  انستانبه سوی موفقیتت   کامیتابی یک انسان موفق همواره در پی پیدا کردن راهی

ی هستندد تتا هتگردند بلكه به دنبتال رانمی های رسیدن به آنگاه به دنبال شكست   راههیچ

 یت کدد کامیابی هدا سوی موفقیتها را بهآن

رستد کته آن در اما به نظر میشود  که باعث موفقیت ا  می جود دارد  راهیبرای هر انسانی 

 پشت در یا دیواری پدهان شده است 

ها، تمامی انسان   تقریباًداندازست که بین شما   آرز هاینان فاصله میمدظور ما همان دیواری

های خواستنه   های گرانبهاکه در آن گدجشهری  ،انداطراف شهر آرز هایشان دیواری کشیده

 تان را خواهید یافت  قلبی

اغلب ایتن دیوارهتا از  اید از چه جدسی است؟دیواری که شما اطراف شهر آرز هاینان کشیده

جدس کیده   نارضاینی از ا ضاع   شرایط است که حاصلی جز از کف رفنن نعمت   برکت 

 براینان به همراه نخواهد داشت 
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هتای دیرتران را نیتز ای هستنید   چشتد دیتدن موفقیتختوردهشما خود، فرد شكستاگر 

 اید  در حقیقت مانعی را بر سر راه موفقیت خودتان به  جود آ رده ندارید،

چته دیرتران دارنتد را بته شتما همواره با خود بیاندیشید که خدا نتد بخشتایدده، د برابتر آن

 رزی توانیتد بتر حستاد    کیدتهود نهادیده کدید میخواهد بخشید  اگر این اعنقاد را در خ

 خود مسلط گردید 

لطتف   حمایتت  که بهریزند فر  می تدردسنی زمانیدیوارهای فقر   به یاد داشنه باشید که 

 یتدکردمتیتصورش را که چه خیلی ز دتر از آنخواهید دید که   باشید ایمان داشنهخدا ند 

 رسید میتان به تمام آرز های

 کالم   افكار دارای انرژی هسندد 

 

اتن رداه را هب سوی موفقیت و پیروزی ،دهید، رد حقیقتره کاری را هک با عالهق و عشق انجام می»

 «گشادیی.می

 

شود  هر کالمی ست که اجرا میمان قدرتی عظید   شررف دارد، چون هر کالم فكریکالم

توانید کته نسان هسنید   ناطق   با کالم خود میآ رید، قدرتی راسخ دارد! ما اکه بر زبان می

هایمان باشتید، یتا چدتان آزاد زندانی د ر خود بسازید که در آن فقط شاهد کمبودها   ناتوانی
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هیچ محد دینی، زندگی ختود را بته خواهید، بیبیددیشید که هرطور که د ست دارید   می

 ا  تغییر کدد!یزیبایی بسازید  لحن حرف زدنت را تغییر بده تا زندگ

راز موفقیت آن است هک کاری انجام دهید هک همه هب آن عالقمند باشند. وقتی خود هب آن عالقمند باشید، »

 «ن را نیز عالقمند خواهید دید.دیگرا 

خوشر یی   لبخدتد، درهتا را بته ستوی موفقیتت این اصل را همواره به یاد داشنه باشید که؛ 

 «اش را بد ن لبخدد باز کدد یک مرد نباید مغازه»گویدد: ره میها در این باگشایدد  چیدیمی

شتود  ر  متیدر مواجهه د  نفر با یكدیرر، پیش از هر سخن   عمل، د  صور  با هتد ر بته

ها، نقش عمده در نحتوه گفنتار   رفنتار مواجهه د  انسان با هد   کیفیت این ر یار یی چهره

 ، هد در نرتاه مطترا استت، هتد در لبخدتد «ییخوشر »دارد   رمز گشایش قفل دلهاست 

 شود، هد در رفنار هد در گفنار آشكار می

 تان را از دست خواهید داد  كدید، انرژی   نیر ینتان خود را درگیر کار   مسائل زندگی هرگز

  بتا ددهیترا از دستت می انتتصحبت کردن راجع به ایتن مستائل، تمتام انترژی   نیتر یبا 

 انتت  سكو  در این شرایط حكد طال را بتراییدجع به این مسائل صحبت نكدا  راخانواده

 خواهد داشت  

 «موفقیت یک راز نیست بلکه یک اقنون است.»

 اید  های موفق دیدهما این قانون را در زندگی بسیاری از انسان
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عمل  ،ده استشبه شما سفارش که تمام قوانیدی به تدها کافیست، قدرتمدد   شجاع باشید تا 

یكتی از ایتن قتوانین ر ید، موفق   پیتر ز باشتید  تا هر کجا که می تغییر ندهیددید   آن را ک

 کدنرل کالم   افكارتان است 

 ، مستقیم و باریک است.جاده موفقیت

 سپ  اندیشید، جذب خواهید کرد.ره آنچه را هک هب آن می»

 رثوت و خوشبختیاندیشید، می رثوت و خوشبختیاگر هب کنید، اندیشید، همان را جذب میفقر و نداری میاگر هب 

 «سازید.را هب طرف خود رواهن می یرتشیب

 این مطلب در حقیقت، اشاره مسنقید به قدر  کالم دارد  

 تواند ره مانع و سدی را از سر راهت ربدارد.کالم تو می

، بته یتاد بیدیدا بته ر شتدی متیپریان، این موضتوع رهای های قدیمی   قصهافسانهکودکی هد در ما در 

تتوانید بتا کتالم شد ما نیتز میی سدری جلوی کوه را که با کالم باز میبابا   در ازهبیا رید داسنان علی

  حنتی گشتاید را می ی بستنهکالم درهتا  خود زندگی خود را به بهنرین مسیر ممكن سوق دهید

 دارد موانع را از سر راه آدمی بر تواندمی
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 دوم: خش ب 

 فرصت اهی طاليی                               

 

ما امر زه اغلب در شرایط شناب هسنید   سعى دارید مسائل را حتل کدتید؛ امتا در  اقتع بتر 

دانید، از یک درام بته ستراد درام جا که همه چیز را مسأله مهد مىافزایید  از آنها مىشد  آن

ست  بته ایتن کدید که همه چیز مسأله بزرگىج با ر مىر ید   بعد از مدتى به تدریدیرر مى

گذارد  متا ها تأثیر مىکدید که طرز برخورد ما با مسائل ر ى چرونرى حل آنمهد توجه نمى

 تر برخورد کدید باید بیاموزید که با مسائل راحت

د طتور کته د ستت داریتشتود تتا بنوانیتد آنهایی طالیتی داده میاین دنیا به شما فرصتدر 

  ها را نادیده نریریدکه نشانهزندگی خود را بسازید به شرط آن

با اسنفاده از قوانیدی که طبیعت به متا آموخنته استت   بتا ایمتان بته توانید باید بدانید که می

را بته   آ ر قت   عتذابشتگی پتر مدزنت رحمت پر ردگارمان هر غیرممكدتی را ممكتن کدتید 

گیترد کته انستان قتانون زنتدگی را ی زمانی صتور  میرهایی   رسنراربهشت تغییر دهید  

صور  رحمت   لطف خدا شامل  در غیر اینچون بیاموزد زیرا ما ابندا باید قوانین را بدانید 

 شود حال ما نمی



 افكار تو از طالست                                                                                                   00

 

داشنه باشید  زندگی توانید درک کاملی از می خدا ند را قانون بخوانید،خواست حاال اگر ما 

 آغاز خرد   فرزانری است  1«ماقانون کار»ترس از قانون 

کدد  حنی درقانون کارما انسان بازتاب اعمال خود را در طول زندگی جاری خود دریافت می

 به آن اشاره شده:  هادر ضرب المثل

 

 بانت دهد بازهک ازید رد بیا                                       کن و رد دجله انداز         تو نیکی می                   

 

 از ره دستی بگیری از همان دست می دهی...

 

دهید به خودمان باز خواهد گشتت را درک کدتید از میچه انجام  قنی این مطلب را که هر آن

 ترسید مان میعاقبت کارهای

هاینتان، شتما را در استار    بردگتی نرتاه خواهدتد داشتت  در زمتانی کته تردیدها   ترس

در همتان زمتان بایتد در اننظتار  دقیقتاًتتان در کتار نیستت، دن به آرز هایای برای رسینشانه

  تان باشیدبرآ رده شدن آرز های

                                        
  العملقانون عمل و عکس .1
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 گشاید.خدا رد جايی هک راهی وجود ندارد، راه می

 

 افتد حکمتی وجود دارد.همواره هب یاد داشته باشید هک رد ره اتفاقی هک ربای ما می

 

 کتتتترد کتتتته  زیتتتتری داشتتتتت  یهتتتتای بستتتتیار د ر پادشتتتتاهی زنتتتتدگی متتتتستتتتال

  «دهد به صالا ماست هر اتفاقی که رخ می»گفت:  زیر همواره می

کددن میوه کارد تیزی طلب کرد اما در حین بریدن میوه انرشنش ر زی پادشاه برای پوست  

دهتد در جهتت نرران نباشید تمام چیزهایی که رخ می»جا بود گفت:  زیر که در آن را برید،

  «!شماستخیر   صالا 

طر شتد   دستنور ختاپادشاه از این سخن  زیر برآشفت   از رفنار ا  در برابر ایتن اتفتاق آزرده 

چدد ر ز بعد پادشاه با مالزمانش برای شكار بته نزدیكتی جدرلتی د، کردن  زیر را دازندانی

د   سواری بود راه را گد کرد    ارد جدرل انبوهی شتکه مشغول اسبحالیرفندد  پادشاه در

 که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سكونت قبیلهحالیدر از مالزمان خود د ر افناد،

کته متردم زمتانی شان بودنتد،ای رسیدکه مردم آن در حال تدارک مراسد قربانی برای خدایان

سیما را دیدند خوشحال شدند زیترا تصتور کردنتد  ی بهنترین قربتانی بترای پادشاه خوش

 كشتدد،بپادشاه را در برابر تددیس الهه خود بسندد تا  ی را  انهاست!!! آننآ خدایتقدید به 
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کتردن توانید این مرد را برای قربتانیچرونه می»: اما ناگهان یكی از مردان قبیله فریاد کشید

همین دلیل  ی به !!! نرشت ا  نراه کدیداکه  ی بدنی ناقص دارد، به حالیاننخاب کدید در

 بانی نكردند   آزاد شد  را قر

گفنی که میاکدون فهمیدم مدظور تو از این» پادشاه که به قصر رسید  زیر را فراخواند   گفت:

ام شدن انرشند موجب شد زندگیدهد به صالا شماست چه بوده زیرا بریدههر چه رخ می

حی بترای تتو نجا  یابد اما در مورد تو چی؟ تو به زندان افنادی ایتن امتر چته خیتر   صتال

 داشت؟!!

افنتادم ماندتد همیشته در اگر من به زندان نمتی بیدید،پادشاه عزیز مرر نمی» زیر پاسخ داد: 

که شتما را قربتانی نكردنتد متردم قبیلته مترا بترای جا زمانیجدرل به همراه شما بودم در آن

 «مفید بود!!!بیدید که حبس شدن نیز برای من بدابراین می کردند،کردن اننخاب میقربانی

 

 .ایمان قوی داشته باشید و بدانید ره هچ رخ میدهد خواست خداوند است

 

ای چته فایتده اصتالً»  «اتفتاق افنتاد؟ایتن چترا »خواهد گفت:  مكرراً (عقل)ذهن مدطقی، 

گفنن یک عبتار  تأکیتدی قدرتمدتد، ایتن اما  ظیفه ما در این شرایط این است که با  «؟دارد

 ن د ر کدید ماافكار را از ذهن
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هوشیارتان تدها تصا یری از آرامتش، نیمه تدها به شادی   شادمانی ابدی بیددیشید   در ذهن 

همتتان زنتتدگی استتت کتته از تمتتام  ستتالمنی، شتتادی   فرا انتتی را جتتای دهیتتد  ایتتن دقیقتتاً

 رهاست   موانع رهای ها محد دیت

همه چیز خود به خود که جایی ، یابدمان در آن تحقق میآرز هایقلمر ی است که  دنیا،این 

کته متا موفقیتت، شتادی   آیدد چون این جهان سراسر انرژی است پس زمانیبه سوی ما می

  شوندبه سمت ما ر انه ها آنکدید، تجسد می مانفرا انی را در ذهن

ثر     موفقیت کدید   ببیدید که ناگهان یک چک   یا یک هدیته گرانبهتا دریافتت احساس 

 براینان شرا دهد بهنر گوید تا عملكرد این قانون را اسنانی براینان میکدید  دمی

تواند بتا تغییتر ترین کشف نسل ما این است که انسان مىبزرگ»نویسد: مى « یلمام جیمز»

 «اش را تغییر دهد دادن نررش خود زندگى

احساس ر شن    مدظور از آرز  آرز ها   خواسنن مقدمه با ر است   باید از دل   جان باشد 

خصوص بعضى مسائل، از نیر مدد است نه خواسنن از سر اعنیاد   حرص   تملک  گاه، در

آرز هتا موتتور   «خواهد این هدف محقق شتود؟آیا حقیقناً از صمید قلب مى» خود بپرسید:

آ رد  هتر چته متىطد درها را به تألحرکندد  این موتور، موتورهاى ذهدى را به تكاپو   توقف

  ر دشان باالتر مىتر باشدد، درجه تحققآرز ها معقول

تر به هدف برگزیده خود   امكان حصول آن اعنقاد ایمان اننظارى مطمئن است؛ هر چه بیش

آیتا بتا ر قلبتى »ترى احساس خواهید کرد  همواره از خود بپرسید: داشنه باشید؛ یقین بیش

یا با رم ایتن استت کته حصتول   تحقتق آن آ تواند  جود داشنه باشد؟دارم که این هدف مى
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 قنتى با رمدتدى بته موفقیتت بتاال باشتد، انستان از مواهتب زیتر  «كن استت؟ممبراى من 

  گردد:برخوردار مى

 شود به زندگى مثبت مى دیدش یزا یهالف( 

 کدد ریزى توأم مىخود را با برنامه   با ر تالش ب( حرکت،

  کددییک اشنباه را د  مرتبه تكرار نمج( 

 کدد تر فعالیت مىبیش تر،پیر زی بزرگد( همواره براى 

سناره به شمار چه آدمى امیال   آرز هاى خود را مرده تلقى کدد   خود را در کل عالد بىچدان

خواهتد شتد  برختى از  غترقرسد   همتواره در بتا ر مدفتى آ رد، به مرحله با ر مثبت نمى

دیهى است انستان ب« ها در راه است باز هد بدترین»که:  زندد   با ر دارنداشخاص فریاد مى

پیاپى در مراحل موفقیت آدمى را  هایکه با ر دارد  قبول شكست کددزندگی میگونه همان

شتود  ایتن افتراد عمتالً بتدترین   کدد   انسان در تخریب خود تستلید متىخاصیت مىبى

ابراین، بایتد در آغتاز اندیشته ختود را   بدتکددتدجذب میترین حوادث را به خود مدنظرهغیر

هتا، هتا، کیدتههتا، فقتدانهتا، شكستتدگرگون کددد   قنى فرد عاد  کدتد پیوستنه باختت

هتا   ها   اتفاقتا  نتاگوار را پیشتاپیش ختود فراخوانتد؛ دیرتر بته ستمت موفقیتتدشمدى

به مرحلته  یابد  پس کارى کدید تا موفقیت راها   برکا  جهت نمىها   خوشبخنىکامیابى

با ر برسانید   چیزى بپددارید که شما مدنظرش هسنید؛ زیرا ایمان فعال، شعور نیمه هوشیار 

گر انسان به سمت موفقیتت استت   انستان با رهاى مثبت عامل هدایت کدد را تخریب مى
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شوند تتا  ى را شود  گویا دسنانى نامرئى به سمت ا  دراز مىساز مىموفقیت ،موفقیت جو

 شتتود  شداستتى متتىریتتزى   فرصتتتدهدتتد  چدتتین انستتانى، داراى نظتتد، برنامتتهیتتارى 

گذارند  گتاه یتک با رهاى مدفى نیز به اندازه با رهاى مثبت قدر  دارند؛ اما تأثیر مدفى مى

سازد  نباید فراموش هاى خود را در سرتاسر زندگى یک فرد رها مىبا ر مدفى یقیدى ترکش

 شود آن چیز تجلى کدد سبب مىکرد که با ر داشنن به چیزى 

 

 مسببش خود اوست. شود،ره آنچه هب انسان داده و یا گرفته می

 کند.کنید، همه چیز تغییر میاست، زمانی هک شما تغییر می ایبازی زندگی، بازی تک نفره

 

د در ها را از بدبخنی   فشار زندگی برهاند  بیاییها همیشه در اننظار چیزی هسندد تا آنانسان

ها، ی تردیتداین لحظه خودمان را از شر افكار مدفی خالص کدید  ما تا امتر ز، غتالم   بترده

   خودمان را آزاد کدیداید، بیایید از این لحظه به بعد هایمان بودهها   بیدترس

افكاری را که از هر لحاظ براینان سمی   مضر هسندد را بیابید  در حقیقتت بایتد، سرچشتمه 

 شاید سرچشمه این افكار از کیده   نفر  باشد   ر را پیدا کدید این افكا

 

 کند.را از شما دور می نعمت اه و ربکاتکینه و نفرت تمام 
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کدیتد   آن را تر آن را به سمت خود جذب میتر کیده   نفر  داشنه باشید، بیشهر چه بیش

ر شما باقی خواهد مانتد   دهید   آن برای همیشه دپر رش میتان تر در ذهنتر   بیشبیش

 تان را از دست خواهید داد های طالیی زندگیها   شانسبدین شكل تمام فرصت

در آن زمتان، موفقیتت، شتادی   فرا انتی بته  باید سرچشمه   مدبع ایتن افكارتتان را بیابیتد 

 تان ر انه خواهد شد سوی
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 بخش سوم:

 ادع                               
 

  « شودکدید، ایمان داشنه باشید که اجابت میچه در دعا درخواست میهر آن»

کدید، ایمان داشنه باشید به آن چه آرز  دارید، زمانی که برای اجابت آن دعا میهر آن بدانید؛»

 « آ رید خواهید رسید   آن را به دست می

 ستیله انتد   بتدینده کردهدهتد تدهتا کستانی کته خودشتان را آمتاپس این مطلب نشتان می

  رسددمیخواهدد، میچه هر آنبه اند شان را نشان دادهفعالنایما

توانتد ستد راه   هتیچ متانعی نمتیپوشیده نیستت نقش ایمان در رسیدن به اهداف بر کسی 

تتوانید ایمتان ختود را بته طور متیهبرسد  اما چ تواند به هدفشکسی شود که ایمان دارد می

خواهید برای ما مهیتا کدتد؟   ایتن ایمتان چرونته بایتد چه که می  ثابت کدید تا هر آنکائدا

 باشد؟

 د:فرمای امام صادق )ع(می 

 .«باور داشته باشید هک آن پشت رد است طورخواهید از خدا بطلبید و اینهچ را هک می آنره»
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اید   به شما را یافنهنید که آنبدا کدید یقینمی دعا ،چه در عباد گوید آنبدابراین به شما می

برای خیر   صتالا ختود تتدارک  ،فعال فقط کسانی که با نشان دادن ایمانِ  عطا خواهد شد

صتاحب همته  پر ردگتاری کتهایمان داشنه باشید د  خود خواهدد رسی یاند به خواسنهدیده

ید، خواه قرض   بكش را ندارید به د شست نخواهد گذاشت باری را که تحمل آنهافرا انی

  بته میتدان زنتدگی گتام  خیزیتدگاه از آشیانه گرم   نرم خود بتر متی  آنخواه هر فشار دیرر

 .حساب می آیدرسانید بهچه که در این عرصه به انجام مینهید   تدها آنمی

انسان بایتد ایمتان داشتنه باشتد کته  .تواند شما را به آن برساندنن چیزی نمیشتدها آرز ی دا

اگر آرز ی رفنن به مستافرتی را  دهد   مثالً تواند به آن برسد   این ایمان را به نحوی نشانیم

، چمدانی برای سفر بخترد   بتا ایتن کتار فراهد شود که شرایط سفرتواند قبل از ایندارد می

  فعال خود را نشان بدهد ایمانِ

 هتایش راصتور  حستاب هتا  ترسید کته قتب زنی که پول چددانی در بساط نداشت می 

 ش ته بكشد  این اعنقاد راستخ در ا  بیتدار شتدابپردازد   شاهد این باشد که حساب بانكی

که پتول تواند خالی بماند  چون به مح  اینمن صاحب کیف جاد یی هسند که نمی» :که

ش هتایها   صور  حسابباکانه قب بی «آید آن برداشنه شود د باره پول به جای آن می از

اننظتارش را نداشتت  پرداخت   زمانی نرذشت که چدد چک به مبلغی هدرفتت کته ابتداً را

کردن خودتان قبل از رسیدن با مهیا ایمان نیست یمانی که دل   جرا  نیا ردا .کرد دریافت

 کائدتا  بته شتما آن دهیتد  را در رسیدن به آن به کائدا  نشان می تان اننظار خودبه آرز ی
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خدا نتد  شتنه باشتید کتهدارا  ایمان باید این شما   کشیددهد که اننظار آن را میچیزی را می

 شما است گر راهدما   هدایت

تواند هر بتاری را از ر ی ت که میس هاست   تدها اهمه انسان ؤ لگ مسبدانید خدا ند بزر

 د ش انسان بردارد 

رفت تتا رسیده بود   ا  می ایانتازه به پ شسوار هواپیما شد  کدفرانس مرد اندیشمدد  عارفی

   به سوی ختدا آموزش دهدرا  دانشجویانشرفت تا در کدفرانس دیرری شرکت کدد؛ می

 بخواند   به رحمت الهی امید ار سازد  در جای خویش قرار گرفت  اندکی گذشت، ابری

 ه سفرشتانرسید  مسافران شادمان بودند کآسمان را پوشانده بود، امّا زیاد جدّی به نظر نمی

ران از زمین برخاست  اندکی بعتد، کمربدتدها را مستاف هواپیما  ز دی شر ع خواهد شد به

در دریتای  اندیشتمددگو مشتغول؛  گذشت  همه به گفتتیگشودند تا کمی بیاسایدد  پاس

تأثیر باید گذاشت   ها باید گفت   چرونه بر مردمچهکدفرانس بعدی،  ر که در اندیشه غوطه

اکتراه کمربدتدها را  همته بتا «کمربدتدها را ببددیتد!»اد باالی سرش ر شتن شتد: ناگاه، چر

از بلدتدگو بته گتوش  بسندد؛ امّا زیاد موضوع را جدّی نررفندد  اندکی بعد، صدای ظریفتی

  «از نوشابه دادن فعالً معذ رید؛ طوفان در پیش است» ؛رسید

ها اثری ظاهر نشد، خوش کرد   در چهره جا ،جایافت، امّا همان ها راهموجی از نررانی به دل

 را آرام نشان دهدد  باز هد کمی گذشت   صدای ظریف دیرر کوشیدند خودگویی همه می

نررانتی،  «شود؛ طوفان در راه است   شدّ  دارد غذا داده نمی با پوزش فعالً»بار بلدد شد،

ها راه یافتت   ها به چهرهلسهمرین به آن یورش برده باشد، از در ن د چون دریایی که بادی
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رعد برخاست    یصاعقه درخشید، نعره وفان شر ع شد؛ط. نمایان شد آثارش اندک اندک

نیک نرریستت؛  اندیشمدد نابود ساخت؛ صدای موتورهای هواپیما را در غرّش خود محو  

ه بتود؛ تمتام هواپیمتا ستایه افكدتدبار برها به دعا برداشنه شد؛ امّا سكوتی مرگبعضی دست

دیرربتار  پدبه بر ر ی دریتایی خر شتان بتاال رفتت  طولی نكشید که هواپیما هماندد چوب

نیز نرران  مردگردد  کدد   از هد منالشی میاکدون به زمین برخورد میفر د افناد، گویی هد

چدگ انداخت؛ از آن همه که برای گفنن به متردم در ذهتن اند خنته  شد؛ اضطراب به جانش

هتد  متردگویی حبابی بود که به نوک خارک ترکیده بود؛ پدداری خود یچ باقی نماند؛بود، ه

بروید ایمانی نداشت  سعی کترد اضتطراب را از ختود برهانتد؛ امّتا  خواستچه که میبه آن

بودند   نرران رسیدن به مقصد   از خویش پرسان که آیتا از ایتن  سودی نداشت  همه آشفنه

 ؟!خواهدد برددرسفر جان به سالمت به 

ای دستت بته دامتن ختدا انداخت؛ نبود کسی که نرران نباشد   بته گونته نراهی به دیرران

کنتابش را  صدا نشسنه بتود  آرام   بی نشده باشد  ناگاه نراهش به دخنرکی افناد خردسال؛

ه دنیتای ا  را خواند؛ یک پایش را جمع کرده، زیر خود قترار داده بتود  ابتداً اضتطراب درمی

گشتود   بستت   ستپس متیخاطر نشسنه بود  گاهی چشمانش را مینداشت؛ آرام   آسوده

قوس داد، گتویی  اندکی خود را کش داد  پاهایش را دراز کرد،می دیرربار به خواندن ادامه

آرامشتی زیبتا  خواهد خسنری سفر را از تن براند؛ دیرربار به خوانتدن کنتاب پرداختت؛می

 .فر  برده بوداش را در خود چهره
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ختود را بته  یهتای گتره کتردهکرد، گویی طوفان مشتهواپیما زیر ضربا  طوفان مبارزه می

در زیر  خواست مسافران را که مشناق زمین سفت   محكمیکوفت، یا میمی هواپیما یبدنه

رد  امّا آ کرد   دیرربار فر د میپای بودند، بنرساند  هواپیما را چون توپی به باال پرتاب می

تأثیری نداشت، گتویی در گهتواره نشستنه   آرام تكتان این همه در آن دخنرک خردسال هیچ

 .دادماندتتتتد بتتتته خوانتتتتدن کنتتتتابش ادامتتتته متتتتیختتتتورد   در آن آرامتتتتش بتتتتیمتتتتی

 یک از بزرگساالن از امتواج تترس در امتانتوانست با ر کدد؛ در جایی که هیچابداً نمی مرد

ستاکن   ختاموش بمانتد   آرامتش ختویش حفت  کدتد   چدینتوانست نبود، ا  چرونه می

مقصد رسید، فر د آمد  مسافران، گویی با فرار از  باالخره هواپیما از چدگ طوفان رها شد، به

جتای چدتان بترکشتیش هتد گریزند، شنابان هواپیما را ترک کردنتد، امّتاهواپیما از طوفان می

 متردبداند  همه رفندد؛ ا  ماند   دخنترک  خواست راز این آرامش را خویش نشست  ا  می

کرد  چون توپی ر ی امواج حرکت می نزدیک شد   از طوفان سخن گفت   هواپیما که به ا 

گاه که سؤال کرد که چرا هراس را در دلش راهی نبود آن علنش راآرامش ا  پرسید    سپس از

م خلبان بود؛ ا  داشت مرا بته چون پدر: »سادگی جواب داددخنرک به  هراسان بودند همه

این طوفان بته ستالمت بته  برد؛ اطمیدان داشند که هیچ نخواهد شد   ا  مرا در میانمی خانه

گتویی  «خلبان ماهری است  مقصد خواهد رساند؛ ما عازم خانه بودید؛ پدرم مراقب بود؛ ا 

ایمتان داشتنن؛ ایتن  ؛ سخن از اطمیدان گفنن   ختود بته آنمرد عارفآب سردی بود بر بدن 

   ایمان فعال است راز آرامش 
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 ره آنچه از طرف خداست، نقصان و کمبودی رد آن راه ندارد.

 گشاید.اتن مییگری را هب سویدرد خداوند اگر یک رد بسته شود 

 

شود  شتما گاه درباره بدبخنی   فقر سخن بر زبان نیا رید زیرا از کالم تو بر تو حكد میهیچ

اندیشتید پتس بته اید  اگر همیشه به شكستت   مشتكل میکدید، گره خوردهكر میبا آنچه ف

 خورید شكست   مشكل گره می

در ایتن دنیتا، دیرتر شتما از ر ی زندگی کدیتد « هادنیای شرفنی»شما باید بیاموزید که در 

 کدید ظاهر قضا   نمی

موفقیتت، بته  ،شكستتبایست، چشد باطدنان را تقویت کدید تتا بنوانتد بته  استطه شما می

    سالمت   به  اسطه فقر، فرا انی را ببیدد  ، اسطه بیماری

های را بتر ر ی صتخرهشود که تصور درسنی از موفقیت داشنه باشد اگر آنانسانی موفق می

ها را بتر ر ی شتنایتد   اگتر آنحقیقت   درسنی ساخنه باشید، راه را درستت اننختاب کرده

 اید را با خود خواهد برد   شما در حقیقت هیچ چیز به دست نیا رده هاساخنه باشید، باد آن

 خالف قوانین این جهان است شود زیرا آن برشر، در نهایت به دست خودش نابود می

کته ر غدتی بتا ختود ببرنتد امتا شان را برداشندد، بد ن ایتنهایها که نادان بودند، فانوسآن

 دانایان ر غن را با خود بردند 
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 آگاهی به همراه دارد  جا فانوس نماد هوشیاری آدمی است   ر غن نماد چیزی است که نور  ایندر 

چه که از آن  اهمه دارید   یتا کدد  اگر شما خود را برای آنقانون آمادگی در د  حالت کار می

 اید آن را به سمت خود کشانده خواهید آماده کدید، حقیقناًمینآن را 

ها با گفنن این حرف خود آن  «بزند به زخمیمن باید این پول را »اید که: مردم شدیدهبارها از دهان  

 مطمئدتاً ،کددانداز متیهاید را پسکددد یا با گفنن من برای ر ز مبادا پولآماده می مشكال را برای 

نی، فرا انتی   برای هر انسا پر ردگاری خواسنه رسد ها در بدترین زمان از راه میر ز مبادا برای آن

 درسنی داشنه باشید  هاخواسنهکه در صورتیثر   است  

 

 .کندمیرواهن  انمرا هب واسطه لطف و رحمتش هب سوی ا اکنون او روزی مدست خداوند است و هم اروزی م

 

هر ر ز شما باید مدنظر یک فرصت باشید تا دریابید که دانا هسنید یتا نتادان؟ آیتا خودتتان را 

کته در داریتد یتا ایتنمیکدید؟   آیا شما به سمت ایمان قتدم برمی ه  خوب آمادبرای اتفاقا

 اید؟تان برنداشنههسنید   هیچ ر غدی برای فانوس تانهایخدمت تردید   ترس

  کدیدمیآماده خود را کدید تا دریابید که برای چه  شیتان را آزماهر ر ز هوشیاری

 تتان را خترجاز فقتر  اهمته داریتد   بترای همتین پتول هجزء آن دسنه افراد هسنید کت شماآیا 

 هر مقدار پولی که دارید  ؟!!کدیدگونه فقر   بدبخنی را برای خود جذب میکدید   ایننمی

 گشاید تان میتر به ر یها را برای ثر   بیشرا عاقالنه خرج کدید زیرا این عمل، راه
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  : خود فراموش نكدیدی در زندگی ر زمرهبدابراین این عبار  را 

 

 «.و خداوند بسیار بخشنده و مهربان است روزی من دست خداوند است»

 

چته آ ریتد   توستط تجستد کتردن بته آن جود میتان بهبا این عمل، تصویر ر شدی در ذهن

 شوید خواهید، نزدیک میمی

 

کار سوعبادت کنید و مراقب باشید هک مبادا وسوهس کار مخرب هب جای اف  یاید.ب اتن دمند هب سراغی اف

 

بیدی نشده آماده کدید   اجازه بدهید هر اندیشته   باید خودتان را برای اتفاقا  خوب   پیش

دهتد، ای را شتكل میهر اتفاقی در زندگی شما ایتده  تان را نشان دهدهر عملی، ایمان فعال

همتان ر حقیقتت دایتد تان دعتو  کردهترس   ایمان بته زنتدگی یچیزی که شما به  اسطه

را بترای هتا ایتد  بدتابراین متا بایتد دانتا باشتید   ر غنچیزی که خود را برای آن آمتاده کرده

متان را درختت ایمانهتای زمانی که اننظارش را نتدارید میوهتا درست بردارید هایمان مشعل

 بچیدید 

 .اهیم رپ از روغن ایمان استاکنون مشعلهم
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 بخش چهارم: 

 ایمان                                      
 

 شود. رب حسب ایمانت هب تو داده می

هایت اجابتت برحستب اننظاراتتت، خواستنه»تتوانید برتویید: ایمان یعدی اننظار پس ما می

 «شود  پس در اننظار چه هسنید؟می

ا بتا ایتن هت  آن«زند! نكدتد اتفتاق بتدی بیافنتد؟!دلد شور می»اید: بارها از زبان مردم شدیده

 سازند اتفاقا  بد را به سمت خود ر انه می سخدان فوراً

ها شرایط   ا ضاع بهنری را   آن «من در اننظار تغییرا  بهنر هسند»گویدد: ها هد میبعضی

 کددد شان دعو  میبه زندگی

 ؟تان را تغییر دهیدتوانید اننظارا شما چطور می

در اننظار موفقیت، شادی   فرا انی هسنید   خودتان را طوری رفنار کدید که نشان دهید تدها 

 ها آماده کدید برای آن
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ای فعال، قادر است ر ی ذهن نیمه هوشیارتان اثر برذارد  اگر شما در اننظار خانته تدها ایمانِ

خودتان را برای رسیدن به آن آماده کدید   سایل تزئیدی کوچكی ماندد ر میتزی  هسنید، فوراً

 اری کدید      خرید

شتاید کستی پتول نداشتنه باشتد تتا  ستایل تزئیدتی »کددتد: باره سوال میبرخی افراد در این

 شان کددد ها ببیددد   تجسدها را در  ینرین فر شراهاین افراد باید آن «بخرد؟

 ما د ست ندارید به فر شراه بر ید زیرا پولی ندارید تا بنوانید»: که دیابارها از مردم شدیده ام

ا بتجا بر ید    اما این تدها دلیلی است که شما باید به آن«خریداری کدید ،خواهیدچه را میآن

   به آن نیاز دارید، ارتباط د سنانه برقرار کدید  یاخواهید چه که میآن

تان دیتر یتا ز د در زنتدگیمطمئن باشید آن  گره بخورید تاخواهید، چه میشما باید با هر آن

 که شما ایمان  اقعی نداشنه باشید د مرر اینشونمایان 

های ا  مطمئن است   ا  دانا   توانا به انجام هر کاری کدد   تمام راهخدا ند هرگز اشنباه نمی

رستد از ا  بخواهیتد، البنته چه را که غیرممكن به نظر میتوانید هر آناست  بدابراین شما می

 ا ا  بخشدده   مهربان است اگر به ا  ایمان  اقعی داشنه باشید زیر

 

د با این کار شما قدرتمند یاحساس کن  ایلحظهبدانید هک ره خیر و خوبی از جانب خدا است و حضور خدا را رد ره 

 ره کاری ربآدیی.انجام توانید از عهده شوید و میمی
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شنه درک باشدد را بهنر از گذمردم امر زه این حقیقت را که کالم   افكارشان دارای قدر  می

شان الزم داندد که ایمان، تدها چیزی است که برای رسیدن به آرز هایها میکددد  حاال آنمی

 هاست ایمان گواه نادیده   حقیقناًدارند 

آ رد، آن نردبتان متی شانستیتان بدشوید   با ر دارید که برایاگر شما از زیر نردبانی رد می

تقصیر استت زیترا شتما اننظتار بی ین زمان نردبان کامالًتان بدشانسی خواهد آ رد  در ابرای

 اید بدشانسی را از آن داشنه

تان الزم دارید   یتا که برای رسیدن به آرز هایستتوانید برویید اننظار تدها چیزیما هد می

  آ ردترس را در انسان به  جود  ست کهچیزی که برویید اننظار تدهااین

بته تتن، به ایمان مثل ستر استت نستبتصبر   شكیبائى نسبت»د: فرمایمی« امام علی)ع(»

 ،ایمتانى هتد کته صتبر   شتكیبائى در ا  نباشتد اى نتدارد،که تدى سر ندارد فایتدهطورهمان

 « اى ندارددهیفا

 تان خواهد آمد چه را که اننظارش را دارید به سویهر آن

  :کدیدکه به خدا ند توکل میبعد زمانی

 یابدد، یقت میها حقخوبی

 دهدد ، عجایب رخ می

 یابدد ها عیدیت میمدنظرهغیر
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انریزی یابد   اتفاقا  شترفتتان حقیقت میکدید هر چیز خوبی برای قنی شما تدها به خدا توکل می

اکدون به اتفاقتا  ختوبی بیاندیشتید کته غیترممكن   دستت نیتافندی بته نظتر هددهد  تان رخ میبرای

خدا ند   به صورتی غیرمدنظتره، در اننظارشتان باشتید زیترا اکدون تحت لطف   حمایت رسدد   هدمی

 کدد هایش اقدام میکردن شرفنیهای غیرمدنظره برای خلقخدا ند از راه

پذیر هسندد  زمانی که ما قانون بخشتش را دانید که همه این چیزها از لحاظ علمی امكانما هد اکدون می

 شوید شوید   در این زمان است که پاک   مطهر میهر اشنباه   ننیجه آن رها میخوانید، از فرا می

 

 گذارند.اه و ربکات خداوند رد راه زندگی من قدم میاه هستم زریا بهترین نعمتمن رد ااظتنر غیرمنتظره
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 بخش پنجم: 

کار منفی                                  اف

 

 گاه شما خواهد بود و شما همواره تحت حمایت او هستید.خداوند ات ابد، پناه 

 

می ا  هسنید   ا  از شما مقابل ئخدا ند بزرگ پداه   حامی شماست   شما تحت حمایت دا

 تان محافظت خواهد کرد تمام دشمدان

افكار مدفی هسندد که در ذهن نیمه هوشیارتان  جود دارند  دشمن انسان تدهتا  ،این دشمدان

استت   خدا نتد از شتما در قبتال ایتن دشتمدان محافظتت  اش()در ن ختودش یدر خانه

 کدد می

ایتد؟ شتاید افكتاری اید، احساس آرامتش کردهمدفی رها شدهکه از شر افكارحال از اینبهآیا تا

تان آمتده باشتد تتا عصبی   ناراحت هسنید به سراد یالهأماندد کیده   نفر  زمانی که از مس

 چیز نخواهید رسید ه   نفر  در شما  جود دارد، به هیچکیدزمانی که 

هتای هتایی   النهابگتذارد   ستبب بیماریهای بتدن اثتر میکیده   نفر  ر ی تمام انتدام

  کددد شود زیرا افكار مدفی در خون اسید تولید میعصبی      می
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چیز را به ا  داه ببرید   همهکه به خدا پافندد که شما به جای اینها زمانی اتفاق میاین بیماری

 کدید جدگ   سنیز میبه بسپارید خودتان با شرایط 

اگر همواره به این ایمان داشنه باشید که شما تحت حمایت پر ردگار هسنید   خدا ند شتما 

ایطی کیده     نسبت به شخص یا شر کدید جه مقا مت نمیدیرر به هیچگذارد، را تدها نمی

اید   یابید زیرا تمام امور را به خدا نتد ستپردهدر این زمان آرامش می نفر  نخواهید داشت

   ا ضاع بد، ناپدید خواهدد شد تان از بین خواهدد رفت   شرایط تمام دشمدان در ن

گر بودن   ستپردن تمتامی امتور بته پیشرفت معدوی یعدی توانایی خاموش ایسنادن   نظاره 

احستاس آرامتش را تجربته سپارید، شما شد را به خدا میمطلق  زمانی که بار کیده   خقدر 

تان بته بهنترین  رزید   در این زمان بدنخواهید کرد!   به تمام مخلوقا  خدا ند عشق می

  کدد میشكل کار خود را آغاز 

  ا  بته ها بتازی کدتدخواهد با آنکه می های کالس گفتمعلد یک کودکسنان به بچه ر زی 

 هایی که ازپالسنیكی بردارند   در ن آن به تعداد آدم یکدام یک کیسهفردا هرگفت که  هاآن

  زمیدی بریزند   با خود به کودکسنان بیا رند، سیبآیدها بدشان میآن

،  3هتا ، یعضی 2ها بعضی   در کیسههای پالسنیكی به کودکسنان آمدندها با کیسهفردا بچه

                        . زمیدی بودسیب 5ها   بعضی

 « دیترا با خود ببر د کیسه پالسنیكییر تا یک هفنه هر کجا که می»: ها گفتبه بچه «معلد»

هتا زمیدیبوی سیب ها شر ع کردند به شكایت ازکد بچههمین ترتیب گذشت   کدر زها به
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بار سدرین خسنه شده  آن تری داشندد از حملزمیدی بیشهایی که سیب، آنعال ه  بهگددیده

از  «لتدمع  »راحتت شتدند هتا  پس از گذشت یک هفنه بازی باالخره تمام شد   بچتهبودند

کردیتد چته احساستی حمتل متی ها را با ختودزمیدیکه یک هفنه سیباز این»: ها پرسیدبچه

جتا بتا ختود بو   سدرین را همتههای بدزمیدی، سیبکه مجبور بودندها از اینبچه «؟داشنید

                                                                            حمل کددد شكایت داشندد

ایتن درستت شتبیه »: چدین توضتی  داد، اینمدظور اصلی خود را از این بازی «معلد»گاه آن 

داریتد   رتاه متیرا در دل ختود ن شان نداریتدهایی که د ستست که شما کیده آدم ضعینی

را بته کدتد   شتما آنشتما را فاستد متی ، قلتب  بوی بد کیده   نفر بریدجا با خود میهمه

ها را فقط برای یک هفنه زمیدیبد سیب   حاال که شما بویکدیدجا همراه خود حمل میهمه

حمتل عمتر ت را بترای تمتام نفتر  بتدِ خواهیتد بتویپس چطور می !ننوانسنید تحمل کدید

مربوط به مشكال   ،اغلب مشكال  سالمنی جدید است  ا همه از اکنشاف هااین «ید؟ینما

را بترای شود   بدن انستان  جود آمدن بیماری میاحساسی است  احساسا  مدفی سبب به

ستخدرانان متذهبی دربتاره د ستت داشتنن کته کدتد  زمتانیپذیرایی از این مهمان آمتاده می

ها این ستخدان را نخواهدد پذیرفت زیرا آنها آنویدد، بسیاری از انسانگتان سخن میدشمدان

پددارند  اما حقیقت این است کته مطتالبی را کته متردان ختدا میرا غیرقابل تحمل   بیهوده 

شتان هتد کته ها به ختاطر سالمنیترین قوانین سالمنی است  انسانگویدد یكی از اصلیمی

 اسنفاده مكرر از یک سد است ی زیرا نفر  به مدزلهشده باید دست از کیده بردارند 
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 شتماآ ریتد، دنیتا منعلتق بته پذیر بودن یک هدر است  زمانی که آن را بته دستت مینعطافا

 شود می

ها داندد که با این کار تمام نعمتها نمیکددد با شرایط مبارزه کددد، آنتر مردم سعی میبیش

 سازند   برکا  را از خود د ر می

در  که چرونه توانسنه استت یكی از  رزشكاران سرشداس انرلیسی، پرسیدند «1ال الک»از 

   «زمتانی کته آمتوخند آرام باشتد» رزش د  به این سرعت دست یابد  ا  در جواب گفتت: 

   بود  آرام د ید، بسیار آسوده خاطر درست در زمانی که ا  سریع می

تان سترازیر های چشمریر زمانی به سویفقیتطور موهای بزرگ   همینها   فرصتشانس

تان  ارد عمتل اننظارشان را ندارید  اجازه دهیتد قتانون جتذب در زنتدگی شوند که اصالًمی

شوید زیرا آن بسیار قدرتمدد ر  نمینرران   دلواپس ر بهربای آهنگاه با یک ما هیچشود  ش

ای جتز چستبیدن ها چارهداند، سوزنمیدهد  زیرا آن   به این دنیا اهمینی نمی کددعمل می

 را ندارند آهن ربا به 

 هگ ما آماده ردیافت باشیم.شود مان اجابت میاهیردست زمانی خواسته

 

 شما زمانی هک هب داشتن چیزی شدید
 کنید.از خود دور می ورزید، آن را کامال  اصرار می ا 

                                        
1 Lovelock 
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 کدتید  ا صرف رسیدن بته آن متیمان ربعضی ا قا  ما به هدفی  ابسنه شده   تمامی  قت

 ماشدن فضای ذهدیگاهی شاید از سایر امور دیرر زندگی عقب بمانید که این امر موجب پر

  گیردگونه جذب را میشده   جلو هر

ن هتدف آناشی از ترس نرسیدن بته  اندیشید، ایناگر ما بیش از حد معمول به یک هدف می

چدین بته   هد شودمسنجاب می ئل شده   دعایشکه مطمئن است به هدفش نااست  کسی

را بته دستت آن ،تتالش قوانین طبیعت ایمان دارد،  قنی هتدفش را ر شتن کترد، در مستیر

 یهاین رهایی بته نوبت  کددمی را رهادر  اقع آن .سپاردطبیعت   خالق آن یعدی خدا ند می

ه کته دستنه کلیتدی را گتد آمتدپتیش تتانشما برای خود بخشی از فرآیدد جذب است  مثالً

را پیتدا آن ،ایتدهتد  قتت گذاشتنه شتاید یتک ر ز، ایتداید   هر چه بته دنبتال آن گشتنهکرده

ختود دستنه هبتاین را رهتا کردیتد، ختود اید  اما  قنی به دنبال کار خود رفنه   در  اقعنكرده

 .یابیدرا میکردید آنکه اصال فكرش را نمیکلید پیدا شده   در جایی

  یدکافی دار ثر     یدسالمت هسن شمازیرا  باشید مواره از خدا ند منعال سپاسرزاره

  کیستت کته قتدر    نیتر ی ا  را داشتنه باشتد؟ سپاسترزارمبتزرگ   ندمن همواره از خدا

 همیشه بخشدده  مهربان است  خدا ند بزرگ، 

 

 .«ان داردهب او و حمایتش ایم هک شودمیکسی  شامل حالهمواره  خداوند رحمت »
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ای برگرفنته شتده از های افستانهمكانی رها است  داستنان انسان از قید هر زمان ؛کهدانیدمی

 اند بر حقیقت بدا شدههای کهن فارسی هسندد که اسطوره

جاد  را دزدید   ، چراد«الدینعالء» ست کالم انساننماد اثر ،«جاد چراد»   «الدینعالء»

اثر به کالم تو، چراد توست  کالم   افكار دارای انرژی هسندد   بی رسید  به تمام آرز هایش

 گردند  انسان باز نمی

دارای انرژی هسندد، زمانی که انرژی آن کلمته بته فضتا متی ر د مجتدداً بته متا بتاز  کلما 

 گرددمی

 .دهتدگو دقتت بستیار بته خترج متی که از نفوذ کالم باخبر استت، بته هدرتام گفتتکسی

کالمتی  انسان با « نمی گرددثمر بازبی»ست مراقب  اکدش کالمش باشد تا بداند که افیک

اعنقتاد ختودِ انستان  این کالم   .کددآ رد پیوسنه قوانیدی برای خود  ضع میکه بر زبان می

اقبتالی شترون   ختوش آفریدتد   بترایشهوشتیار، امیتد   اننظتار متیاست که در ذهن نیمه

   کددسوی خود جذب می ضعینی خجسنه را به آ رد، یامی

ای مخرب درباره خود شوخی گونهطبعی ندارد  مردم بهای حس شوخ، ذرههشیارنیمه ذهن

   گیردهشیار آن را جدی میکددد   ذهن نیمهمی

ی چیتز مخربتی صتحبت نكدیتد شوید پس هرگز دربتارهبه هر چه توجه کدید با آن یكی می

  .امر ز قدر  کالم از بمب اتد بیشنر است  آییدهمان سیما در می کد بهچون کد

 .را ترک کدید…مصیبت ، بدبخنی   بیایید تمرین کدید کلماتی هماندد فاجعه،
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ستوی ختود جتذب خواهتد را بهآدمی بر زبان آ رد همان چهنفوذ کالم، هر آن دلیل قدر به

دد همواره بیمتاری را بته ستوی ختود جتذب گویسخن می که پیوسنه از بیماریکرد  کسانی

 .خواهدد کرد

 

 .«شماستاهی طاليی اکنون زمان موعود فرا رسیده است. امروز روز فرصتهم»

 

کددد؟ این تدها به این دلیل است که چرا برخی خیلی ز دتر از افراد دیرر حقیقت را درک می

 های شدوایی دارند آنها گوش

 کددد  پر ا اسنفاده میآمیز   بیعبارا  اغراق شان، ازتر مردم در کالمبیش

 این عبارا  از بزرگان را به خاطر بسپارید؛

اندیشتیده استت  آدمی ساخنه افكتار ختویش استت فتردا همتان خواهتد شتد کته امتر ز می

 «منرلیدگ»

ای اربتاب تتو هستتندد  هتایی کتته زدهای،  لتی حرفتتو اربتاب ستتخدانی هستنی کته نرفنتته

 «یالمثل تازضرب»

 «پوآلن ادگار»ست که با هر شكسنی بیدش ا  نیز عوض شود  االراده کسی ضعیف

 «همیلنون»تر از فكر ا   تر از انسان نیست   در انسان چیزی بزرگبر ر ی زمین چیزی بزرگ
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منمادی محافظت شده است های سالا   هایآموزهاز که کسی 1«هرمیس تریس مریسنوس»

ها بتا ایتن ده بود که تمامی افكار دارای انرژی هستندد   تمتامی انستانها پیش بیان کرا  سال

ها، موفقیت، شادی   فرا انتی را ه دهید، این انرژیاند  پس هد اکدون اجازانرژی گره خورده

 تان ر انه کددد به سوی

 

 اهی طاليی هب سراغم خواهند آمد.هم اکنون زمان موعود فرا رسیده است. امروز فرصت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1. Hermis Trismegistus 
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 بخش ششم:

 انتخاب                                                                           
 

 شود. )انتخاب راه ردست(همواره رد زندگی انسان نیاز هب انتخاب کردن احساس می

 «راه درست کدام است؟»

 «باید بر م یا بماند؟» 

دهدتد تتا ها به دیرران اجازه مید اننخاب کددد  آنداندد که چه راهی را بایتر مردم نمیبیش 

 شوند شان تصمید بریرند   بعد هد از این کارشان پشیمان میبرای

همتواره شترایط را ستبک    نکددتد  آنتاگیری میرری نیز هسندد که با دقت تصمیدیافراد د

شتان فکددد که گویی در حال خرید   فر ش هستندد   زمتانی هتد کته بته اهتداسدرین می

 شوند رسدد به شد  غافلریر مینمی

کددتد   بعتد در چشتد ها را دنبتال میسحرآمیز نشانهافراد دیرری نیز  جود دارند که تدها راه

 بدد ایزدنی خودشان را در سرزمیدی موعود میهدبر

 ی باالتری از ذهن مدطقی قرار دارند ندد که در مرحلهسیی معدوی ههاها نیر نشانه

 ها هدایت کدد ین راهی را اننخاب کدید تا شما را به سوی نشانهبدابرا
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از این خواب بیدار »: گوییدها این نیر  هدوز بیدار نشده است  بدابراین ما میدر بیشنر انسان

دهتد، قتدم کدد   راه درست را به شما نشتان میشوید تا به سوی راهی که شما را هدایت می

   «تان کمک بریریدی در ندر این راه از ندا  برذارید

کرد باید صداقت را با ا  تقسید در ن همیشه بیدار است باید صدایش کرد باید درکش ندای

 کرد تا ا  به یاری تو بیاید 

ای، هیچ چیز دیرر در این کل هسنی برای یتافنن نتداری! اگر حقیقت در ن خود  را یافنه

 کدد ی تو عمل میحقیقت به  اسطه

کدد   زمانی کته چشمانش را باز می حقیقت است کهاین کدی ، چشمانت را باز میزمانی که 

 بنتوانی ایتن   اگتر صترفاًبدتددچشمانش را می حقیقت است که ، اینبددیچشمانت را می

 آنی توسط حقیقتت چه که در حال انجام؛ هر آنتمهید را بفهمی هیچ کار دیرری نباید بكدی

 است ، حقیقت ر ی؛ به خواب که میزنی ، حقیقت استشود   قدم که میانجام می

های درستت   ر شتن باید تصمید بریرید   راه درست را اننخاب کدیتد  در جستنجو نشتانه

 ها را خواهید یافت  باشید   مطمئن باشید آن

ش ثبتت اکدتد در هوشتیاریدر معدای ما راءالطبیعی، تمام چیزهتایی را کته انستان درک می

 شود د اند   دیرر از ا  جدا نمیجا ریشه میشود   آنمی

گاه شكستت قادر نیست جلوی شما قرار بریرد   شما هیچ چیزدیرر هیچ  جاست کهاین در

کرد  شما قدرتمدد   شتجاع هستنید    دگاه شما را رها نخواههیچ خدا ندنخواهید خورد   
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م نیست به راست یا چپ بر ید زیرا هتر کجتا کته الز  توان انجام هر کاری را خواهید داشت

  قدم برذارید، کامیاب   پیر ز خواهید شد

  راه درست گذار در راه موفقیت قدم  یدتوانپس ما دریافنید که با پیر ی از قوانین معدوی می

   ددیرا برگزی

 

 .)ندای ردون( کنید عقل یا راهنمای الهینید ات ردیابید از هچ پیروی میامروز راهی را ربگزی 

 

متن همیشته از »مرد سرشداسی که یكی از قدرتمددان دنیای تجار  بود بته د ستنی گفتت: 

 «کدد   همیشه هد این کار براید سود فرا انی به همراه داشنه است ندای در ند اسنفاده می

توانتد در راه ترین چیز در زندگی هر انسان است زیرا انسان بته کمتک آن میمهد ندای در ن

کددتد شتان پیتر ی میها از ندای در نام زمانی که انسانشدهحقیقت گام بردارد  من منوجه 

 گیرند تر ننیجه میشان بیشدر کارهای

 

کالت»  .«یدرا هب خدا بسپار ناتتمام مش
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 لیت ؤکته خودتتان مستکدد زیترا زمتانی تان را رهبریزندگی  خواست ا  اجازه دهید خدا 

همیشه در هتر کتاری بته  تان را از بین خواهید برد هایذیرید، تمام شانسپتان را میکارهای

 خدا توکل کدید   از یاد ا  در تمام لحظا  غافل نباشید 

دهد کا مبادا در این تاریخ یا اخطار مید   ذهن مدطقی به شما یشوشما با عقل  ارد عمل می

معدتی   مفهتوم دارد    حالمعدوی تدها  با قوانینکه کار را انجام دهید، درصورتیاین ر ز این

زیرا زمان   مكان تدهتا یتک  رد کخواهد ید شما را اجابت هبخوا از خدا ندکه شما از این بعد

هتا را آنتوانید می ان  کالمن نرؤیا هسندد   نعمت   برکت در اننظار شماست که توسط ایما

 آ رید  به عیدیت در

 اید  ایمان یا ترس؟کدام راه قدم گذاشنه امر ز را برگزیدید تا دریابید در

دهیتد در حقیقتت ریشته شكستت را در آن خواهیتد یافتت  هر کاری را که با ترس انجام می

شوید  متا اغلتب در مستائل تر میکدید بسیار قدرتمددتر   شجاعزمانی که به خدا توکل می

 ل ؤید اگتر ختود مستکدکدید اما در مسائل مهد زندگی، احساس متیکوچک به ا  توکل می

 خورید مان شكست میبهنر است   بعد در زندگی ،مان باشیدکارهای

 

 «.گشایدرد زمانی هک راهی نیست، راه می وندخدا »

 .«گشایدراه می وند، خدا رد جايی هک راهی نیست»
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 افراد عادی همیشه بر این با رند که شما قادر به انجام هیچ کاری نیسنید  

 

 شوند.رو میروهبتمسخر  و ر،، همیهه با مخافتتاهی زبتمام ایده

 

 تان را از مسیر خارج کددد قایق ،گاه اجازه ندهید که مردم عادیهیچ

گذاریتد بته تان خارج نشوید  تا هر کجا که قتدم میبه راست یا چپ نر ید   از مسیر درست

 موفقیت دست یابید 

از خدا نتد طلتب  چیتز نخواهتد رستید هیچبه ا  نعمت ندهد به   ندتا زمانی که خدا انسان

 ددست یابی هانعمتاین به  دتوانیمیثر   از با داشنن درک درسنی  نعمت   برکت کدید  

   به ر شدایی هدایت فرمود، ظلمتاز  ا ست که ما   پدرانمان را خدای ماست،ا  زیرا تدها 

 

 .دهنداهیشان اهمیت میهشود هک هب ایداهيی انجام میتمام کاراهی زبر، توسط انسان
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  گذشنه بودسالی نیز ی ماشین فورد به سراغش آمد که سدش از میانزمانی ایده 1وردفهدری 

ی ا  را مسخره ر  شد   د سنانش همری ایده  زیادی ر بها  برای ثر تمدد شدن با مشكال

 کردند  می

بیست   پدج دالر را خرج  یاهدری چرا تو هفنه»گفت: میهای پر اشک به ا  پدرش با چشد

توانست ا  را از رسیدن بته هتدفش مدصترف اما هیچ کس نمی «کدی؟های پوچ میاین ایده

مان تصتمید درستت را کدد  پس ما برای رهایی از سرزمین استار  بایتد همتواره در زنتدگی

  دبریرید   تدها به دنبال راه درست باشی

 

                                        
1. Henry Ford  
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 : مبخش هفت 

 رتس                                   
 

 کدار هددیوار دربهدیوار  که هر د   است چون رابطه د  همسایه، هدانسان   ترس رابطه میان

این  آدمی نیز به  ابسنه به   حیا  است خوردهها به یكدیرر گرهکددد    جود آنمی زندگی

 تبتدیل خود به مشتكلی استممكن  نیز نزدیكی این د  مواردی  در است تدراتدگ ارتباط

  شود 

ش را آشتفنه هتا  جتودتتوهین تترین  لذا کوچتک ستبسیار ارزشمدد انسان گوهر  جودی

استت  که جایراه  االی خویش را که در نظتام خلقتت بتاالترین مرتبته ترسدکدد زیرا میمی

، ستعی پددارنتدمتی هخوردرا شكسنه خویش گوهر در نی کهکسانی بدهد   حنی دست از

انستان بتوده  خاطر یدغدغه ، همیشهدر زندگی شكست  پدهان کددد ایگونهرا بهکددد آنمی

 ظتاهر   حنتی تجربته کددتد کمنتر دهددها ترجی  میاز انسان همین علت بسیاریبه ،است

  بكددد  شكست جلوه دهدد تا کمنر احساس ایگونهرا بهخود

را بته همتراه  هتا   تحقیرهتاسترزنش بتاران ،تترین اشتنباها ککوچت،در د ران کودکیا زیر

ر نتد، اگتر کتردن پتیش متیتجربته ستویکمنر بته سالیدر بزرگ خاطرهمین، بهاستداشنه
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 یبته تجربته تتر مدنظتر خواهدتد مانتد تتا کستی، بیشها تجربیا  جدید کسب نكدددانسان

   بتودنپیشتناز ای را ازجامعته ست  این ممكن شوند دنبال ا  ر انههتا ب جدیدی دست یابد

راه  ایتدتصتمید گرفنته اگتر بتا علتد   دانتش ؛باشتیدخاطر داشنههب بودن باز دارد  پسمنفكر

هتای ختود را نیتز   تمامی مشتور  کدید اننخاب کردنیا کار کردنزندگی جدیدی را برای

، بدانید که شدید نیز شكست داشنه باشید   اگر دچارن ترس ،شكستاز باید ،ایدانجام داده

 خواهتد شتد که باعتث   حكمنی در این امر بوده است ایددست یافنه جدیدی به تجربیا 

جدیتدتری بپتردازید    هتایخویش بدررید   به جستنجوی راه دیرر با تفكر به زندگی بار

 پددارند  می که آن را شكست از نراه دیرران است بلكه ترس ما دیرر این شكست نیست

خواهد داد   شما از  اناکدون به شما نشخدا باشید که هد امدادگر ننرسید   در سكو  نظاره»

را بتا  انتهای  تردیدها   ترسایمان داشنه باشید به خدا  را نخواهید دید  هاسخنی این پس

  دا د ر بریزید تا به سرزمین موعود برسیدایمان به حضور   کمک خ

 

اه همیهه رد کنار شما خواهند بود، اما همیهه کسی هست هک هب شما بگوید هک جلو ربوید و از چیه چیز نهراسید. رتدیداه و رتس

 !مانند یک دوست و یا یک ندای ردونیهمیهه یک نشاهن وجود دارد ات ما را از خواب غفلت بیدار کند 
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ز شما سرزمین موعود یا آرز یتی قلبتی داریتد امتا چتون در افكتار مدفتی   مخترب هر یک ا

 .محال   نشدنی است تانرسیدن به آرز های ، ریدغوطه

شما باید در شرایط سخت تدها به خدا توکل کدید   شما بد ن کمک خدا ند چرونه منوجته 

 خواهید شد که سرزمین موعودتان کجاست؟ 

هتدایت خواهتد کترد  امتا دیتر یتا ز د،  ترس   ایسنادنبه سوی  ذهن مدطقی همیشه شما را

متوقعینی استت کته بته    این معمتوالً« به جلو حرکت کن »احساس به شما خواهد گفت: 

 شوید سمت آن کشیده می

  ایتدایتد بایتد کستی شتوید کته تتاکدون نبتوده برای دسنیابی به آنچه تاکدون بته آن نرستیده

هتدف تان قرار دهید ترین اصل زندگیبخنی خودتان را مهدنفس داشنه باشید   خوشعز 

   تان   رسیدن به جایی باشد که توانایی آن را داریدکردن اسنعدادهایشما باید شكوفا

 شداستید  فتادار بمانیتد همواره به آن موجود خیلی خوبی که در در ن شماستت   ا  را متی

تترس   تردیتد را کدتار  ض  داشنه باشتیددرمورد آیدده   زندگی خود، تصویری ر شن    ا 

  ر  دارید بدرریدبرذارید   به آن راه که پیش

آل خود را مجستد کدیتد   در ایتن تصتویر ختود را طتوری ببیدیتد کته گتویی تمتام آیدده ایده

 عیب   نقص است تان بیهای زندگیجدبه

د   از همتین امتر ز تان قرار گرفنه است مشخص کدیتترین مانعی را که بین شما   هدفمهد

 برای از میان برداشنن آن دست به کار شوید 
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فرمان داده شد که  )ع(موسیحضر  به خوانید که: در داسنانی از حضر  موسی)ع( می

با قومش سرزمین مصر را ترک کدد  مأموریت ا  تدها این نبتود کته قتومش را از ظلتد   ستند 

د که قتومش را از گمراهتی کته در آن بته ستر فرعون نجا  دهد بلكه خدا به ا  فرمان داده بو

حضر  موسی قوم خود را به سمت ر د نیل برد   زمانی که قومش به  برند نجا  دهد،می

دنبال آنان بودند به فرمان خدا موسی عصای خود که سپاهیان فرعون بهر د رسیدند در حالی

سالمت رد شوند به طوری کته را بر ر ی ر د زد   آب ر د کدار رفت تا ا    قومش از ر د به 

پس از رد شدن قوم موسی)ع(   با  ر د سپاهیان فرعون آب د باره به جای خود بازگشت   

 سپاهیان هالک شدند  

حضر  موسی)ع( ترس   تردید را کدار گذاشت   با ایمان به پر ردگار بزرگ   بخشدده به 

 همراه قومش از ر د گذاشندد 

ان تتهتایها   یأسترس، کرده باشید   به اسار  تردیدها  ا گدتان رممكن است شما هد راه 

 « د   از چیزی نهراسیدیدبه جلو حرکت ک»گویید:به شما می درآمده باشید 

مالی استت ایتن از عبار  تأکیدی قدرتمدد اسنفاده کدید  برای مثال اگر مشكل شما، مشكل

ست   به لطف خدا   بته بهنترین د ا نر زی هر انسانی دست خدا»عبار  را اسنفاده کدید: 

عبار  بسیار مفیدی است این عبار ، « آیدد ها   برکا  خدا به سوی من میشكل، نعمت

  کددمعجزه میکه 



 21                                                                                              افكار تو از طالست

 

هتایش را بترای انستان فتر  نعمت هتای استرارآمیزی،است کته خدا نتد از راهبه ما گفنه شده

ی کتته از عبتتار  نآ ر  زمتا  حیتتر انریز هتای شتترفتتتتوانید برتتویید از راهفرستند  میمی

تتان ر انته کدید درست در همان موقع ر زی، نعمت   برکتت بته ستویتأکیدی اسنفاده می

 خواهد شد 

تان حرکتت کدیتد تتا پیتر ز شتوید  راه بدابراین شما باید بر ر ی دریای سرخ فقر   بدبخنی

اعت   شهامت شما باشد گر شجرفنن بر ر ی دریای سرخ یعدی کاری انجام دهید که نمایان

 تان را برای درک بهنر این موضوع نشان خواهید داد  در حقیقت شما با این کار ایمان
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 بخش هشتم:

 ذهن ربرت                               
 

ذهن »مان افكارمان نرهبانی داشنه باشید  در حقیقت این نرهبان ه یهمه باید د ر در ازه ما

کدنرل افكتارش امتری محتال بته  است  انسان قدر  اننخاب افكارش را دارد اما عمالً «برتر

 ر ها حملتهرسد   این افكار ماندد رم کردن گله گا ها   یا گوسفددان به ذهتن انستاننظر می

را بته ستمت آغتل  هتایده را کدنرل کدد   آنمتواند گوسفددان رشوند اما یک سگ گله میمی

 دایت کدد  ه

کتردن افكارمتان را یتاد د ن هیچ اجبار   فشاری راه کدنرلتوانید به همین شكل   بما هد می

توانید با اسنفاده از عبار  تأکیدی   می ،که افكار ما در راه درسنی قرار ندارندزمانی  بریرید

 ها، افكارمان را به سمت درسنی هدایت کدید تكرار آن

مان باشید   با تكرار توانید مراقبت کالمرمان را همیشه کدنرل کدید اما میما شاید ننوانید افكا

گونته بتر ا ضتاع   شترایط هوشیارمان تأثیر گتذارید   اینعبارا  تأکیدی بر ر ی ذهن نیمه

 مان تسلط یابید زندگی
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تان بسنری بته نرهبتانی دارد کته از در ازه افكارتتان مواظبتت موفقیت   پیر زی در زندگی

 د  نشو اقعیت می دیر یا ز د تبدیل به افكاری که کدد،یم

هتا شتر آنختود را از تواندتد ها   شرایط مدفی میکددد با فرار کردن از موقعیتمردم فكر می

ها خواهدد، ببرند  ایتن تجربتهکه میکجا ها را به هرتواندد آنخالص کددد  همین شرایط می

 ها همراه خواهد بود د با آنننریرزمانی که از این شرایط درس تا 

  «طرز تفكر خود را تغییر دهید »می خواهید خوشحال باشید؟ 

خواهید دایره افكتار ختود را تغییتر بدهیتد، ابنتدا بایتد نتوع در نهایت باید بروید که اگر می

گتاه نررش خود را قبول کدید   تعیین کدید که آیا فرد مدفی گرایی هسنید یا خیتر؛ امتا هتیچ

گاه باید اجازه دهید که احساس گداه به شما دست بدهد  اگر احساس گداه داشنه باشید هیچن

 توانید از افكار مدفی خود دست بردارید   به مثبت اندیشی برسید  نمی

له أحال تفكر به یتک مستدر حال حاضر، من در»چیزی که باید به خودتان برویید این است: 

طتوری فكتر كار خود را به گردن دیرران بیدتدازم  متن ایتن لیت افؤمدفی هسند   نباید مس

کتدد کته در حتال دانستند کته حتق اننختاب دارم، قبتول متیکدد چون تا این لحظته نمتیمی

 «دهد اندیشی تغییر میگرایی هسند   همین حاال موضع خود را به سوی مثبتمدفی

است  دخنر کوچكی به نتام  به ر شدی به این موضوع اشاره شده«جاد گر شهر ا ز»در فیلد  

را از ا  بریترد،  2«توتتو»خواست ستگ ا  دهكده می که زن بدجدسبه خاطر این 1«د ر تی»

                                        
1. Dorothy  
2. Toto  
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  عمتویش  1«اِم»اش بسیار غمرین   ناراحت بتود  ا  بتا نتاراحنی ایتن موضتوع را بته عمته

 «تتوتتو»های ا  توجهی نكردند  ا  به ها به دلیل مشغولیت به حرفگفت  لی آن 2«هدری»

بدجدستی در  جا خوشحال هسندد   هتیچ آدمجای عجیبی  جود دارد که همه در آن»گفت: 

جا بر د در همان زمان ناگهان طوفانی از بسیار د ست داشت به آن «د ر تی»« جا نیست آن

همته بُترد   «ا ز»ها را بته سترزمین شان بلدد کرد   آنبه همراه خانه را «توتو»راه رسید   ا    

 رسید اما خیلی ز د همه چیز تغییر کرد  جا خوب به نظر میدر آن چیز

چدتان تتالش جا تبدیل به جاد گر  حشنداکی شده بود کته هتدپیرزن بدجدس دهكده در آن

شتان بتاز توانستت بته دهكدهجدا کدد  ا  آرز  داشت کته می «د ر تی»را از  «توتو»کرد می

را پیتدا کدتد زیترا ا  تدهتا کستی بتود کته  «ا ز»ر بود کته جتاد گر شتهگردد  به ا  گفنه شده

کرد تا آن جتاد گر  «زمرد»توانست ا  را به آرز یش برساند  ا  شر ع به جسنجو در شهر می

 را پیدا کدد 

آشدا شد که مغز نداشت   به خاطر همین موضوع بسیار غمرین  «منرسكی»راه با  را  ابندا د

د که از حلبی ساخنه شده بود  ا  هد به دلیل این کته   ناراحت بود  سپس در راه مردی را دی

ر  شد که بستیار ترستو با شیری ر بهسرانجام در مسیرش قلب نداشت بسیار ناراحت بود   

نتزد جتاد گر  همتا همت»ها گفتت:بود   ا  هد از این بابت ناراحت بود  ا  با خوشحالی به آن

 مغز به مرد آهدی قلب   بهبه منرسک  ،ه کددتواند آرز های ما را برآ ردر ید زیرا ا  میمی

                                        
1. Aunt Em  
2. Uncle Henry  
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  «هدبدشیر شجاعت  

ر  شتدند زیترا جتاد گر با مشتكال  زیتادی ر بته «ا ز»ها در راه رسیدن به جاد گر شهر آن

  دمپتایی بته رنتگ  «تتوتو»را زندانی کدتد تتا بنوانتد  «د ر تی»بدجدس تصمید داشت که 

دستت آ رد  سترانجام بتا  جتود تمتام ایتن ا بهر ،کتردرا که از ا  مواظبت می یاقو  د ر تی

هتا جتا بتود، رستیدند  آندر آن «ا ز»جتایی کته جتاد گر  «زمترد»هتا بته شتهر مشكال  آن

حال کسی ا  را مالقا  ها گفنه شد تا بهخواسندد با جاد گر مالقاتی داشنه باشدد اما به آنمی

دد با کمک جاد گر ها توانسند  آنکدنكرده است   ا  به طور اسرارآمیزی در قصر زندگی می

باز تقلبتی جا منوجه شدند که جاد گر تدها یک شعبده ارد شوند  در آن خوب شمال به قصر

شان برآ رده نشتده بتود بستیار که آرز هایها به دلیل اینکدد  آناست که در شهر زندگی می

اکدتون شتان هتده آرز یها گفت کتناامید   غمرین بودند اما بعد جاد گر خوب شمال به آن

ر  برآ رده شده است زیرا منرسک با مغزش تصمید گرفنه است کته چرونته بتا شترایط ر بته

د ست داشت   شیر  بسیار شود، مرد آهدی فهمید که ا  دارای قلب است زیرا ا  د ر تی را 

 نیز شجاعنش را در موارد بسیاری نشان داده بود 

د ر تتی در  «ای؟از تجربیاتت چه درسی گرفنته» گفت: «د ر تی»خوب شمال به جاد گر 

تواند در خانه   حیاط خودم پیتدا ام را تدها میمن آموخند که خواسنه قلبی»جواب ا  گفت: 

بته د بتاره  «د ر تتی»  سپس جتاد گر ختوب شتمال چتوب جتاد یش را چرخانتد   «کدد

 ، مرد آهدی   شیر،ا   قنی صب  از خواب بیدار شد منوجه شد که منرسکاش بازگشت خانه
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ها بسیار خوشحال بودند که د بتاره کددد   آنی عمویش کار میافرادی هسندد که در مزرعه 

تتان فترار آموزد که اگر شما از مشتكال شان بازگشنه بودند  این داسنان به ما میهایبه خانه

آشتفنه کددتد زیترا  تان نباید شتما راها به دنبال شما خواهدد آمد  شرایط   مشكال کدید، آن

 شان را از دست خواهدد داد اهمیتها تدها در این صور  است که آن

هیچ »، «دهدهیچ مشكلی مرا تكان نمی»خیالی رمزی نهفنه است اعندایی   بیبیدر قانون 

 « کددچیز مرا ناراحت نمی

ه در دنیتای شوید تمتام چیزهتای آزاردهدتدآزرده خاطر ن  جه ناراحت  زمانی که شما به هیچ

 ناپدید خواهدد شد نیز بیر ن 

برد سعی کرد در اننخاب افكار   کالمش دقتت که به قدر  افكار   کالمش پیانسان زمانی

ستت کته در صدد بریتدن اتفاقتاتیذهن است   همواره درالزم را مبذ ل دارد  تجسد، قیچی

 که ناشی از ترس است   تر مردم در حال بریدن تصا یر هسندددهد  بیشتان رخ میزندگی

 

 ست و عادالهن قضاوت کنید.از روی ظاره قضاوت نکنید بلکه همواره رد

 

 توان  ،شرایط   اتفاقا  بد ؛خیالی رمزی نهفنه است به این معدا کهاعندایی   بیدر قانون بی

 فاقا  گونه شما همواره اتمقابله با شما را نخواهدد داشت   شما را آزرده نخواهدد کرد بدین

 کشانید   شرایط خوب   مطلوب را به سمت خود می
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 اند.قوانین معنوی همواره رب اقنون کارما ربرتی داشته

 

بتا »کددتد: شتان استنفاده میانبترای بیمتار انپزشتكوصیت از ذهن است که اغلتب این خص

ر توانتد در ذهتن، جستد   کارهتایش تغییتاعندایی به فقر، بتدبخنی   بیمتاری انستان میبی

 « جود آ رد به

خبتر کسی که همواره با افكار مدفی   مخرب سر   کار دارد از  جود چشتد در نتش نیتز بی

 جود بیایتد امتا خیلتی ز د ا  د بتاره بته ای در ا  بتهاست  ممكن است حنی گتاهی جرقته

ما همواره باید مواظب   مراقب کالم   افكارمان باشید   افكتاری  دنیایش باز خواهد گشت 

مان پاک کدید افرادی که همواره با افكار مدفتی ون؛ ترس، شكست، کیده   نفر  را از ذهنچ

شان را بته ایتن افكتار از خیالی را بیاموزند تا عالقهاعندایی   بیسر   کار دارند باید قانون بی

را در پیر ز شوند زیرا زمانی که تدها افكار مثبتت « این سپاه بیرانه»دست بدهدد تا بنواندد بر 

شان بتاقی نخواهتد مانتد   در ذهندر جایی برای افكار مدفی دهدد دیرر شان جای میذهن

ها در این زمیدته ضترب دهدد  چیدیاین زمان است که خواسنه خدا را به همه چیز ترجی  می

 ؛بدابراین شما هد «ر د می برای  د خنن کنش نزد خیاطیک فیلسوف »المثلی دارند: 

 

 گوهن همه چیز رب وفق مراداتن خواهد بود.هب دست خداوند بسپارید، ایناتن را زندگی
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  :نهمخش ب 

کار                               اف
 

 .ای استراه فراوانی، راه یک طرهف

 تدها یک راه  جود دارد  ،یابی به آنای قدیمی: برای دستبدا به گفنه 

گتاه از یتک ، انسان ثر تمدد   انستان فقیتر هیچنیشما یا به دنبال فقر هسنید یا به دنبال فرا ا

 کددد خیابان تردد نمی

به ا ست  انسان ثر تمدد همواره  های فرا ان  جود دارد که تدها منعلقبرای هر انسان نعمت

 آ رد گره خورده است با افكاری که ثر   را برایش به ارمغان می

تان تغییتر تمام شرایط   ا ضاع ی،زدنچشد برهد گاه خواهید دید باافكارتان را تغییر دهید آن

 خواهد کرد  

کار و کالم شماست. دری یا زود شما ثمره )میوه( آنها را خواهید چید.  دنیای شما دنیای اف

 گردد  کدد   د باره به زندگی انسان باز میحرکت می ماندد بومرنگ کالم نیر یی است که
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گویدتد در فقتر   بتدبخنی نیتز زنتدگی خنی ستخن میافرادی که همواره راجع به فقر   بدب

 کددد می

 توانید  ارد قلمر  فرا انی شوید خوردن هسنید، هرگز نمیاگر شما همواره در حال افسوس

 تان  قانون فرا انی را در زندگیندهیدراه  تان، اتفاقا  بد را به زندگیی افكار مدفیبه  اسطه

  دیددبببه کار 

را بته خدا نتتد  تتانتتا ایمتان  اقعتی دیتدرا خترج ک تتانای، پول اهمتهبتد ن هتیچ تترس   

دیرر  بدانید  ثر     نعمت أ   ا  را مدشدید تكیه ک دد  تدها به خدا نیرسان نشان دهر زی

 د  دید   تدها خود را در موفقیت   ثر   تجسد کیسخدی از فقر   بدبخنی به میان نیا ر

  شتودمیباز شتده  شما درهای ثر     نعمت به ر ی ه  داشنبردر راه فرا انی گام  گونهاین

رستید   قتدم بته سترزمین موعتود میچشمریری  هایبه موفقیت تاندر کارخواهید دید که 

   ریدگذامی

 «.ید، آن را با شکرگذاری و ستایش طلب کن دهک با انامیدی رد جستجوی کاری باشیهب جای این»

 گشاید.اه و ربکات خداوند مینعمتحمد و ستایش رداه را هب سوی 

 ثر تی که از راه درسنی به دست نیاید، موفقینی نیز به همراه  1«شكسپیر»البنه به گفنه 

 نخواهد داشت  زمان آن بسیار کوتاه مد  است   شادی   لذتی نیز به همراه ندارد 

                                        
1. Shakespear  
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کترد  ایتن تدهتا  اید که انسان خطاکار به راحنی زنتدگی نخواهتدهای زیادی خواندهدر کناب

است که همواره باید از خدا ند تقاضای درستنی داشتنه باشتید تتا لطتف   رحمتنش دلیلی 

 شامل حال ما شود 

تواندد آن را حف  کددد زیترا اغلتب کددد  لی نمیبرخی افراد ثر     موفقیت را جذب می

دشتان د ر دهدد   گاهی هد به  استطه تترس   نررانتی موفقیتت را از خواهمینی به آن نمی

  کدددمی

شتتماری  جتتود دارد کتته هتتای بیبتترای هتتر انستتان فرا انتتی   نعمت خواستتت خدا نتتددر 

همیشری   جا دان هسندد  اگر به سمت قادر مطلق باز گردید، ساخنه خواهیتد شتد  شتما 

 گونه به جای گرد   خاک، طال جمع خواهید کرد باید بدی   شر را از خود د ر کدید   این

 ی بازگشت به سوی خدا ند منعال است توانرری    فور نعمت ننیجه این تصویر

هتا را بته اندیشدد ستاخنن هوشتیاری کته آنبرای مردم عادی که همواره به فقر   بدبخنی می

 ، کار بسیار مشكلی است توانرری   ثر   برساند

ل هسندد )از نظر ها بسیار تدبدهدد زیرا آنشان  فق میتر مردم خود را با شرایط زندگیبیش

 تواندد خودشان را جدا از این شرایط تصور کددد ذهدی(   نمی

شما باید اشنیاق زیادی برای رهایی از مسائل مالی داشنه باشید، شما باید ختود را ثر تمدتد 

  خود را ثر تمدد نیز ببیدید   همواره ختود را بترای رستیدن بته ثتر   آمتاده احساس کدید 

 کدید 
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توانید رب روی ذهن نیمه هوشیاراتن گوهن میداشته باشید و ایمان داشته باشید هک رثوتمند هستید، اینتجسم کودکاهن 

 نیز تأثیر بگذارید.

 

اش جا اتفاقا  زندگیرا دارد   قیچی ذهن است جایی که ا  در آن تجسد حكد کارگاه انسان

 زند را رقد می

 ادنتف.ان میندای ردونی الهاماتی است هک انگهان هب دل انس

 

نتدای شتان را از هایایتده غقلمر  افكار درست   مثبت استت  بستیاری از نوابت در نیندای

 گیرند می در ن

 

 شوند.دهند، انبود میشان را از دست اه قدرت تخیلهک انسانزمانی

 

توانتد نعمتت   برکتت را بته ستوی همواره باید بته خدا نتد بتزرگ تكیته کددتد میها انسان

 قاتش ر انه سازد مخلو

 جویید تا آرامش تمام  جودمان را دربر گیرد بیایید هد اکدون به خدا ند توسل 
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 بخش دهم: 

 راهنما                             
 

 خداوند راهنمای من است و من هب جز او هب چیز دیگری نیاز ندارم.

 

ی ا ست، دیرر نیازمدد کدددهیتکه انسان این حقیقت را دریافت که خدا راهدما   هدازمانی

 بزرگ قادر به تأمین نیازهای انسان است داند تدها خدایچیز نخواهد بود چون ا  میهیچ

هتا   که شما به این با ر برسید، هر نیازی که داشنه باشید را تأمین خواهد کرد   نعمتزمانی

تتان ر یکدید را پتیشیا طلب میچه آرز  دارید   کدد  هر آنتان ر انه میبرکاتش را به سوی

 گذارد می

 «خداوند راهنمای من است و من هب چیز دیگری نیاز ندارم.»

 رسان ره روز ما است.معنویت حقیقی یعنی ایمان هب خدايی هک روزی

 

 شان در مسیر زندگی خواسندد، فوراًها میچه آنپیامبران از این قانون آگاه بودند زیرا هر آن
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 شد نمایان می

 ها   برکا  خدا ند را به سوی خود ر انه سازد؟نعمتتواند حال انسان چرونه می

ای ر شتدی درک کدتد  ایتن شتیوه هتواند این موضوع را بتبا گفنن عبار  تأکیدی انسان می

پاستخ نخواهتد هر کسی که ا  را صدا زنتد، بی»سودمدد باشد  چدد نفر نیست که تدها برای 

 «  ماند

 «اجابت کنم شما را. بخوانید ات»

 

کس دیرری است  تدها خدا قادر است نیاز گر هرمن   هدایتگر گر تو، هدایتخدا هدایت

شود که ارتباطش را با خدا ند قطع کرده انسان زمانی دچار مشكل می انسان را برآ رده سازد 

آگتاه استت    انسان باید به خدا ایمان  اقعی داشنه باشد زیرا ا ست کته بته همته چیتز باشد 

 تواند آرز های انسان را اجابت کدد می

 

 من اعتماد کن و همه چیز را هب من بسپار.هب 

 

ا را به این دنیا پیوند دهد، دچار تترس   ناامیتدی هکه چیزی  جود ندارد که آنها زمانیانسان

 شوند می
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هتا خدا نتد که کستی را نتدارم   تدمن پیرزنی فقیر هسند »خانمی نزد پزشک رفت   گفت: 

اگر خدا ند پشت   پداه توست، پس نیازی »  پزشک در جواب گفت: «پشت   پداه من است

  «به نررانی نیست

گتر   راهدمتای توستت پتس تتو خدا هتدایت شرایط خدا ند همیشه یكسان   عالی است،»

دیرر به چیزی نیازی نداری  اگر دری به ر یت بسنه شود در دیرری به سویت بتاز خواهتد 

  «شد

تتر بتیش»داد گفنه استت: تاجر بسیار موفقی که تمام کارهایش را براساس حقیقت انجام می

شتان نیتز بترای کددد   از قوه تخیتلها تدها به شرایط تكیه میمشكال  مردم این است که آن

  «گیرندشان کمک نمیبرد اهدافپیش

 

 مرهون یک شکست است.ره موفقیت زبرگی  تقریبا  

 

ست که انسان یكبار هد که شده به دیتدن طلتوع خورشتید بتر د تتا بتا ر کدتد بسیار خوب ا

 ایسند گاه از حرکت باز نمیخورشید هیچ

 صب  موفقیت، شادی   فرا انی در راه است 

 خوانید: در شعرهای زیبا می

 در این ر ز گونه است سالم آغاز صب خوب به این ر ز بدررید، این
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 نیازی ندارید   ا  به چیزی دیرر ین ر ز شما جزست   در اشماگر خدا هدایت 

 کدد جاری می حمد   ثدای ا  را بر لب حمد   سنایش مخصوص خدا ند است   من دائماً

م را کددد، این به آن معداست که انستان بایتد ختودش ا لتین قتدخدا ند را طلب می هاانسان

 بردارد  

دی، امید   آمتاده شتدن بترای اتفاقتا  ختوب، بته توانید با به کار بردن عبارا  تأکیشما می

 خدا ند نزدیک شوید 

 

آورید هک کنید تنها چیزی را هب دست میاگر شما رد ااظتنر موفقیت هستید ولی خود را ربای شکست آماده می

 اید.تدارکش را دیده

 

ست کته تصتویر برد  زیرا ایمان   امید اکه با ایمان همراه نباشد، کاری پیش نمیدعا تا زمانی

 کدد  رسیدن به آرز  را در ذهن نیمه هوشیار خلق می

 های مثبت باشد ر ا تو، ذهن نیمه هوشیار توست   باید مملو از افكار   اندیشه

 

 شود.اتن نمایان میگذارد و رد زندگیهوشیاراتن ارث میکنید رب روی ذهن نیمهاحساس می هچ شما عمیقا  ره آن

 



 12                                                                                              افكار تو از طالست

 

در ذهتن  بتا رکه ایتن خورید، شكست خواهید خورد مرر اینه شكست میاگر با ر دارید ک

 موفقی هسنید هوشیارتان پر رش دهید که شما انسان  هنیم

 برای این کار از عبارا  تأکیدی قدرتمدد اسنفاده کدید 

 هوشیار تأثیرگذار است  این است که تكرار بر ر ی ذهن نیمهدلیل تكرار عبار  تأکیدی 

 تان را کدنرل کدید توانید کالمدر نخواهید بود که افكارتان را کدنرل کدید اما میدر ابندا قا

          هر ر ز از کلما    افكار مثبت اسنفاده کدید 

 تخیل، نیر ی خالقی است   یقوه

 ی زندگیت خواهدد شد  تمامی ننیجهها آناحساساتت را حف  کن زیرا  ،با تمام  جود

تواندتد از آن استنفاده کددتد  آن بانتک تجستد نتام دارد  بیاییتد نتد کته میها بانكی دارانسان

خوب   شاد تجستد کدتید   آرز هایمتان را بته دستت خدا نتد بتزرگ  ،را ثر تمدد خودمان 

 بسپارید  

 .است شمگر و راهنمای خداوند هدایت
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 بخش یازدهم:

 زهمعج                                     
 

علنی برای تعجب، حیر ، یک »گونه تعریف شده است: در فرهدگ لغت کلمه شرفنی این

 «معجزه   یک اعجاز 

  بیفندست یک شبه اتفاق دهد  هر چیزی ممكنآیدده از اتفاقا  اسرارآمیز خبر می

 گوید: می 2«باد شعرهای یک کودک»در کنابش  1«رابر  لوییس اسنیونسون»

    ی خوب   زیبا دنیایی پر از چیزها

 پادشاهمثل جا هسنیدکه ما همه آن

ی گلیمتت بتاز پتاتو انتدازه»به گفنه خودمان « ناامید نشویتا اننظارا  زیادی نداشنه باش »

ا  بهنترین د ران زنتدگی د ران کودکی« »توانی همه چیز را با هد داشنه باشینمی»، «کن

 «هیچ کس از آیدده خبر ندارد »، «است

 د یها آشدا شده بوددر سدین کودکی با آن اعقایدی بودند که مایدها 

                                        
1. Robert Louis Stevenson 
2. A Child’s Garden of Versess 
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هایی کته که به شرفنیکردم   به جای ایندر سن شش سالری بسیار احساس مسئولیت می 

اکدتون احستاس   هدمکتردچیتز نرتاه میهمته ر ی من بود بدررم با ترس   تردیتد بته پیش

گفندتد متن دنیتای کتودکی را ترها میبزرگام دارم  سالریتری نسبت به ششکودکی بیش

ها فاصله داشتت  ام که بسیار با دنیای شرفنیام    ارد دنیای  اقعیت شدهپشت سر گذاشنه

ها از زمان تولد کددد، امنیاز بزرگی است زیرا آناین برای کودکانی که در این زمان زندگی می

هتا یتاد داده نشتود هتوای ه بته آنعلد ما راء الطبیعتحنی اگر  شوند  با این حقیقت آشدا می

 شان مملو از امید   شادی آفرین است اطراف

اید جایی کته ممكتن استت گشنهها( بازاکدون همه ما به سرزمین عجایب )دنیای شرفنیهد

 دهدد رسدد خیلی ز د رخ میهر اتفاقی یک شبه رخ دهد زیرا زمانی که معجزا  از راه می

مان دعو  کدتید  ممكتن ها را به زندگیمعجزا  آماده کدید تا آن بیایید خودمان را برای این

ی مالی باشید  برای رسیدن به هر آرز یی راهی  جود دارد که بته است شما در اننظار معجزه

 دست پیدا کرد  ها توان به آنی ایمان فعال، کالم   ندای در ن می اسطه

 

 رهکس هک رد راه او قدم گذارد، پشیمان نخواهد شد. گشاید واه را هب سوی مخلواقتش میخداوند راه

 

بته  تقدیر متاها در دهد   این زمانرخ می« نید ثانیه»مان تدها در شدن آرز هایاغلب برآ رده

 بددی شده است درسنی زمان
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هایش آگاه باشتد زیترا تدهتا در ایتن ای در ن   نشانهدی انسان این است که نسبت به ن ظیفه

 برسد  خواهد   نیاز دارد،ند به هر آنچه میتوامسیر می

 

 کند.خدا رد گذشته هب من داده است، هم اکنون بهترش را نصیبم میره آنچه 

 

تان های گذشنهها یا داراییها، شادیکه به موفقیتتوانید زمانیای است که میاین تدها جمله

بیهوده   ترس از  اش، افكار مدفیدلیلاید تدها دهچه از دست دافكر کدید به کار ببرید  هر آن

خودتان آن را حمتل  ،خدا بسپاریدبه ها بوده است  شما به جای ایدكه بارتان را دادن آندست

  اما ایدگرفنهشان کمک ها از ذهن مدطقیکردید   به جای قدم گذاشنن در راه جاد یی نشانه

دهتد ردد زیرا آنچه را کته ختدا میگا ل خود باز میدر چشد به هد زدنی همه چیز به حالت 

 گاه کد نخواهد شد هیچ

شوید تا مملو از شرفنی شوید امتا مواظتب باشتید کته در گذشتنه حال بیایید ماندد کودکان 

شتتان شداستتد کتته تدهتتا بتته ر زهتتای ختتوش د ران کودکیزنتتدگی نكدیتتد  افتترادی را می

را بته یتاد دارنتد   بتا ایتن کتار تدهتا دند کرهایی را که به تن میها حنی لباساندیشدد  آنمی

 آفریدد را از دست خواهدد داد شان شرفنی میهایی را که برایفرصت

  تان باز گردید هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود اگر شما هد به گذشنه
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 هب ره آنچه شیپ روی توست با تعجب و شگفتی بنگر.

 

رستد  آن ستخت   مشتكل بته نظتر میهد اکدون بیایید به چیزهایی بیاندیشید که رسیدن به 

 ماندد: سالمنی، ثر  ، شادمانی   خودشداسی 

گتزار باشتید به این موضوع نیاندیشید که اتفاقا  خوب چرونه رخ خواهدد داد فقط سپاس

هایی که شما را به طرف این معجزا  ها را در اخنیار دارید   مطمئن باشید پلهکه هد اکدون آن

   مطمئن هسندد  ایمن کددد،هدایت می

 

 موعود خود دینیبب.اتن آگاه و بیدار باشید ات خود را رد سرزمین نسبت هب ندای ردون

 

 نگرم.من هب ره آنچه شیپ رو دارم با تعجب و شگفتی می
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 بخش دوازده:

  دید                                       
 

 «دهم.کنید گوش میهک دعا میاهم کرد و زمانیاتن را اجابت خو هک مرا بخوانید دعایشیپ از این»

 

کشانید، ر ش جدیدی را برای گفتنن ایتن که تدها اتفاقا  خوب را به سمت خود میزمانی 

 که مرا بخواندد، دعایشان را اجابت خواهد کرد کدید: پیش از آنعبار  خلق می

تتوانید د  امتا چرونته میرسدزندد   قبل از شما به مقصد میاتفاقا  خوب از شما جلو می 

ها کاری کدید اتفاقا  خوب از ما جلو بزندد؟ باید گوش شدوا   چشمی بیدا داشت  گرنه آن

 را از دست خواهید داد 

هتا بتر ایتن با رنتد: زنتدگی متن شود زیترا آنشان نمیبرخی افراد هرگز این فرصت نصیب

وشبخنی در زندگی من راهی خ   چیزی جز سخنی   مشقت براید به همراه ندارد   شانس 

 د  نندار

شتان کددد یا بته ختاطر تدبلیشان اسنفاده نمیهای زندگیها افرادی هسندد که از فرصتاین

 دهدد  ها را از دست میآن
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ام هوشیار   آگاه هستند   هرگتز نسبت به خیر   صالا من کامالً»این عبار  را تكرار کدید: 

 « آن را از دست نخواهد داد 

  شان نیمه هوشیار هسندد تر مردم نسبت به خیر   صالابیش

تر مردم در ابهتام بته ستر ناپذیر افكار بدررید  اغلب، بیشبا دیدی ر شن به قدر  مقا مت

 گزیددد گیرند   راه غلط را برمیاز این ر  تصمید اشنباه می ،برندمی

ائز اهمیت استت کته طلتب خواهید انجام دهید، این مطلب حمهد نیست که چه کاری را می

تان را از بتدبخنی دهتد   گتاهی زنتدگیتان را هتدر نمیهدایت کدید  این کار زمان   انرژی

 شود  ها از تخلف در این قانون حاصل میدهد  تمام رنجنجا  می

تان پیر ی کدید، سپس خواهیتد  جود آ رید که تدها از ندای در ناین عاد  را در خودتان به

چته بختواهید اید  با انجام قوانین معدوی، هر آنیشه در راهی جاد یی قدم گذاشنهدید که هم

آن اندیشه   با ر است کته بته  ستیله  خواست خدا ندکدید  زیرا درمان دعو  میبه زندگی

 کدد خالص عیدیت پیدا می یاشنیاق   آرز 

 دهد؟ تان به شما بال میحال باید ببیدید آرز ی

هتای تأکیتدی ه دنبال چیزهای به ظاهر نشدنی   محال باشید  یكی از عبار ی ما باید بهمه

اتفاقا  غیرمدنظره   اتفاقاتی که به ظتاهر نشتدنی هستندد، هتد اکدتون در »گونه است: بدین

  «م رخ خواهدد دادازندگی
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 گاه از مشكالتنان برای خود غول نسازید بلكه در عوض به قدر  خدا تكیه کدید هیچ

 شود شان میشان هسندد   این مانع تحقق آرز هایادی همیشه درگیر مشكال مردم ع

تتان بته مشتكال    فشتارهای با آن گره خواهید خورد  اگر همواره توجه به هر چه بیددیشید

 ها هر ر ز بدتر   بدتر خواهدد شد تان است آنزندگی

ر  شدن با مشتكال  بته کتار ر به   اعنمادتان به خدا باشد  این عبار  را در زمان ءتمام اتكا

قدر  خدا نتد    راه ا  ایمن   مطمئن است ،خدا ند آفریددده تمام مخلوقا  است»ببرید: 

  «شكست ناپذیر است

 خبرید   چیزهایی را به شما نشان دهد که از آن بی« مرا بخوانید تا اجابت کدد شما را»

باید به ظاهر امور توجته کدتید  )از ر ی ن ،مان رخ دهدکه اتفاقا  خوب در زندگیبرای این

دهدتد: ها عباراتی هسندد که به تو احساس دلررمی   اطمیدان میظاهر قضا   نكدید ( این

 «کدد ها را در هر شرایطی حمایت میخدا انسان» 

 

ویپندند اما آرزواهی ردست )بدون اضطراب و دلهره( همواره رد دنیای خارج هب حقیقت می آرزواهی

 اش باز خواهد گشت.خوااههن هک باعث انراحتی دیگران است، همیهه هب فرستندهخود
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اغلتب درستت در یتک زمتان د  نفتر   مخنترعین رفندتدخود بته ستراد  ،ایده   فكر اخنراع

ها جرقه زده است  تدها چیزی در ذهن هر د ی آن ایدهرساندد زیرا این اخنراعی را به ثبت می

 طور را به انجام برساند همان خواسنه پر ردگاراست این است که که در زندگی هر انسان مهد 

 که میوه درخت بلوط، بلوط است  

 خواستت خدا نتدخبرنتد بته مبتارزه   جدتگ بتا شتان بیکه از خیتر   صالاها زمانیانسان

 پردازد  می

 

 را هب سمت خود رواهن سازید.ب از خواب غفلت ربخیزید ات اتفااقت خو

 

که خدا ند را اند زیرا قبل از اینام را احاطه کردهاقا  خوب   فوق العاده زندگیهد اکدون اتف

 سازد می صدا بزند ا  آرز های مرا برآ رده
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 بخش سیزدهم:

 قدرت کالم                                        
 

  تدها ا  قادر است انسان دهد ها را از سخنی   رنج نجا  میانسان ،خدا ند قدر  مقا مت ناپذیرِ

قل کدتد مستنکه انسان طبق خواسنه خدا نتد عمتل میزمانیسخت برهاند را از بدبخنی   شرایط 

بترد ی بترای پتیشارد  انسان باید از این قدر  نهتانقابله با ا  را ندچیز توان مشود   دیرر هیچمی

کته هتیچ شتر   بتدی بته شتما  گاه خواهید دید  آن داهدافش کمک بریرد به خدا ند توسل جویی

تتوانید بته ایتن گزندی نخواهد رساند زیرا شر ناشی از تصورا  بیهوده خودتتان استت چرونه می

 قدر  شكست ناپذیر توسل جویید؟

 «شود.از کالم شما رب شما حکم می«. »با کالمتان»

گار شوید.  مرا بخوانید ات رست

کددد  با رهتایی چتون کمبتود عشتق، کمبتود پتول، کمبتود میها با داشنن با رهای مدفی خود را گرفنار انسان

 هسندد  آدم در خواب غفلت  حضر ها هد مثل آن صحبت، کمبود سالمنی     هد

 مطلق خدا به د  قدر  خیر   شر ایمان آدم از میوه درخت ممدوعه خورد زیرا ا  هد به جای تكیه به قدر 

 آن مردم را از این حقیقت که تدها یک قدر   جود دارد  مأموریت تمامی پیامبران این است که  داشت 
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هتای ختوب   خیتر نیستت تان خبتری از اتفاق اگر در زندگیهد قدر  خدای بزرگ است، آگاه سازند

 تان هستنید این تقریبتاًها به زنتدگیتان غافلید   مانع  ر د آنهایبدین معداست که هدوز از خوبی

ما بنوانید به ر شدی خیر   صالحنان را دریابید   به همین دلیل ی غیرممكن   محال است که شمرا

 ع ما به مشا ر   یا یک د ست نیاز دارید  قاست که در این موا

شتان هستندد زیترا شتان را متدیون لطتف همسترانتر مردمان موفق بر این با رند کته موفقیتبیش

 اند یدی به خود راه ندادهاند   در این راه هیچ تردها را با ر داشنهشان، آنهمسران

توانید سخن برویید  فقط باید این ستخدان را تان هر چقدر که میها   آرز هایدر ارتباط با خواسنه

افرادی به   برای کسی برویید که شما را تشویق کدد   شما در راه رسیدن به آن خواسنه یاری نماید 

تدهتا هتا آن  «غیرقابل دسنرس استشما داف این کار انجام نشدنی نیست   اهکه »گویدد: شما می

 خواهدد که شما را ناامید   مأیوس کددد  می

کدد تتا راه را به ذهدش خطور می یشود اغلب کلمه یا فكرزمانی که انسان با قوانین معدوی آشدا می

هتا نید، راهشما زمانی که عصبانی، خشمرین، بیمداک   مردد هسبرایش باز کدد   ا  را به آرز یش برساند 

انستانی کته طبتق شتوید ر  میتان ر بهبددید   با موانع زیادی در جلوی راهتان میرا برای رسیدن به خواسنه

دهد زیرا ندای در نتش همتواره راه گاه تردیدی به خود راه نمیدارد، هیچی خدا قدم برمیخواسنه

دارد در آن مستیر گتام برمتیشتهامت   باعث می شود ا  همیشه با  درست را به ا  نشان خواهد داد

 کدد چون ایمان دارد که در مسیر جاد یی حرکت می

 

 ره آنچه باید بدانی، هب تو نشان داده خواهد شد.ره آنچه را هک بخواهی ربایت آماده خواهد شد.
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 که چیزی را که در اخنیار دارند را استنفاده کددتد،  اهمته دارنتد بترای همتین بتهتر مردم از اینبیش

ای جز فقر   بدبخنی بیشنر برایشان به همراه پردازند که این کار ثمرهاحنكار   اند خنن مالشان می

توانست خیلی خوب اطترافش را ببیدتد  کرد   نمیخانمی در شهر کوچكی زندگی مینخواهد داشت 

یدتک خریتد کرد  ا  د ست خوبی داشت که ا  را پیش چشد پزشک برد   بترای ا  عا  در فقر زندگی می

 تا بنواند به راحنی اطرافش را ببیدد  

هتا  پتس عیدک»چدد ر ز بعد همان د ستت ایتن ختاند را بتد ن عیدتک در خیابتان دیتد  بته ا  گفتت: 

کتدد تتا ختراب شتود؟ متن فقتط آن اسنفادهخواهی هر ر ز ازتو که از من نمی»آن خاند گفت:  «کجاست؟

متان نهایتت استنفاده را هایط در حال زندگی کدید   از فرصتت  ما باید فق«زندیكشدبه عیدک میر زهای

متان را هایداند چطور آرز ها   خواستنهمان را به خدا ند بسپارید زیرا ا ست که میبكدید  ما باید زندگی

گشتاید  هایش میها را برای رسیدن انسان بته خواستنهبرآ رده سازد خدا ند بخشدده   مهربان است   راه

شتود، جتدا هستنید نمی خواست خداچه که مربوط به هسنید، از هر آن خوشبخنیشما خواسنار  کهزمانی

   خدا شما را در این شرایط حمایت خواهد کرد 

یابتد کته شتما در زنتدگی تان فقط زمانی تحقق میممكن است شما تصور کدید تمام شادی   خوشحالی 

ایتد ختدا را شتاکرید  بعضتی دستت نیا ردهکته آن را بهیندست آ رده باشید اما بعدها از اچیز خاصی را به

پردازید، اما ناگهتان دستت تان میکدد   شما به مبارزه با ندای در نا قا  ذهن مدطقی شما را  سوسه می

تتان کدد   شما د بتاره در مستیر جاد یسرنوشت شما را تحت حمایت الهی به جای درسنی هدایت می

  گذاریدقدم می
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