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 چرا به مصيبت نياز داريم؟
ترین تصمیمات زندگی خوود را در چوه    گیریم. شما مهم ها تا زمانی که زور باالي سرمان نباشد چیزي را یاد نمی اکثر ما انسان

 ها ها و شكست پس از مصيبتزمانی اتخاذ کردید؟ 

ها را به تعویق بینودازیم. ممنون اسوت نيواهی بوه       درس نتری م مهمایم اما معموالً دوست داری ما براي درس گرفتن به دنیا آمده

توانستم وقتی بوراي رشود    پاره سر کنم می هاي آتش اگر مجبور نبودم با این شوهر تنبل و بچه» زندگی خود بیندازیم و بيوییم:

 امروز تو همین است.هاست. و درس  اشتباه است ! رشد فردي تو سر کردن با همین آدم« ام پیدا کنم. و تعالی فردي

بورو  ترسیم اما تنها راه غلبوه بور تورس رو    هایمان می از درس باشیم در تعقیب ما هستند. معموالًهاي ما در هر جاي دنیا که  درس

شویم که از رویارویی با آنها وحشت داریم. ایون رو  زنودگی بوراي     به طرف حوادثی کشیده می هاست و ما غالباً شدن با آن

 ها به رشد است. انتشویق ما انس

موانیم . یوا هموان درسوی را در      ایم یا در همان کالس باقی موی  یا دوستانمان یاد نيرفته ضتا زمانی که درسی را درباره کار، قر

 کنیم. و این رسم زندگی است ! هاي دیير تجربه می قالب

 

 گير قوانين عالم
گیوري از   اي از اصول و قوانین طبیعی و چيونيی بهوره   هوعدرجهان هستی تبعیض وجود ندارد. موفقیت و سعادت شما به مجم

 آنها بستيی دارد.

کنیم، بعد مدتی را بوه   کنیم و دانه را آبیاري می براي آننه محصولی برداریم ابتدا خاك را می قانون كاشت و برداشت:* 

 توانیم لوبیا برداشت کنیم. یعنی: نشینیم و آن وقت است که می انتظار می

 = شكيبايي + تالش ثمر    

 «.دانه خیس لوبیا» و پاسخ این است:« آورم؟ اگر امروز لوبیا بنارم فردا چه چیزي به دست می» گوییم: اما ما اغلب می

کاریم یوك دوجوین درخوت لوبیوا بوه       وقتی یك دوجین دانه لوبیا می» آموزیم این است که می هدرس دیيري که از این باغچ

 اما زندگی همین است.« عادالنه نیست این» گوییم: آوریم. می دست نمی

هاي خود شما در این سیسوتم سوازنده شورای      هزندگی شما یك سیستم انرژي است. اگر بپذیرید که نهاد علت و معلول:* 

آوریوم کوه    ما در زندگی آن چیزي را به دست موی  توانید به قربانی بودن خود خاتمه دهید. بیرونی است آن وقت است که می

اسوتااده   کنود کوه بوه خواطر پوولش از او سوو        کند اما ادعوا موی   ایم. مردي همسر  را با الماس و عطر مجذوب می ردهطلب ک

 گیرید که الماس دوست دارند. هایی را می نید قطعاً ماهیو به جاي طعمه از الماس استااده کگیري بروید  شود. اگر به ماهی می

 شود. تر مي بهتر شويد بازي هم بزرگ زندگي يك پيشرفت تدريجي است. هر چه شما* 

 زندگي ماهيت انبار شوندگي دارد.* 
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فرساید. مراقب تمایالت خوود باشوید.    هاي سنيی را می هاي آب که صخره شود، مثل قطره هر اتااقی به اتااق دیير افزوده می

و اگر پاسخ مناوی  « ام هستم؟ از سال گذشتهتر، بهتر و شادتر  آیا من سالم» ما باید هر روز این پرسش را براي خود مطرح کنیم:

انيیز باشد اموا واقعیوت ایون اسوت کوه هویي ثبواتی در کوار          درنگ باید در کارهاي خود تجدید نظر کنیم. شاید رعب است بی

 نیست. یا باید به جلو پیش روید یا بلغزید و پایین بیاتید.

هاي دراز مدت. به عنوان مثال منلو  کوردن خوود بوه انجوام       هاي آنی و پادا  ست میان لذتا اي زندگی موازنه انضباط:* 

 شود. می« سالمت جسمانی»منجر به پادا  بزرگ « سه جلسه ورز  درهاته» اي همچون کارهاي ساده

 ماند. نتيجه نمي هيچ تالشي بي* 

گوراد   د درجوه سوانتی  شود بدون آننه تغییري مشاهده گردد. تا ایننه به حودود صو   آب را گرم کنید. انرژي فراوانی صرف می

جوشد! و نتیجه؟ این احتمال وجود دارد که انرژي زیادي صرف کاري کنیم و با این وجود به  رسد. حباب و بخار! آب می می

 است. ایم. اما در حقیقت انرژي ما دور از چشمان در حال ایجاد دگرگونی بوده اي نيرفته نتیجه ينظرمان برسد که هی

 افتد. وج اتااق میزندگی به شنل مامواج: * 

مقداري پول بوراي مووج بعودي کنوار     » رسانید، با خود بيویید: وقتی یك ماه را بدون دریافت هیي صورت حسابی به پایان می

 «کشند. شناسم، زیاد طول نمی ها را می من این موج» و هنيامی که موج بعدي گریبانتان را گرفت با خود بيویید:« گذارم. می

 

 وابستگي و تعلق
 دنبال کردن حریصانه هر چیز به معناي فراري دادن آن است. -

کنیم سدي در برابور   شویم و یا وابستيی عاطای و احساسی نسبت به ماجرایی پیدا می اي می هرگاه که با نا امیدي درگیر مسأله

 ود.ش راه می به سازیم. اما روي دیير سنه چیست؟ اگر کسی آرامش خود را حاظ کند همه چیز رو آن می

منود بوه آن    بودن نیست. بلنه ممنن است به چیزي وابسته نباشیم و در عین حوال بسویار عالقوه     عالقه وابسته نبودن به معناي بی -

 باشیم.

آیود انجوام دهیود و     هر کاري از دستتان برموی « من براي خوشبخت بودن به ... نیاز دارم.» هرگز به دام گاتن این جمله نیاتید: -

هتان را ادامه دهید. خواهیود دیود کوه در    افراموشش کنید و ر« من براي خوشبخت بودن نیازي به ... ندارم.» ویید:بعد با خود بي

 بسیاري از موارد نتایج دلخواه شما از راه خواهد رسید.

 وابستگي و تنفر

یسوت بلنوه بوه معنوی درك     ن« تسولیم شودن  » توانیم تغییر  دهیم. پذیرفتن واقعیت موجود بوه معنوی   تا چیزي را نپذیریم نمی -

 واقعیت است.

 بخشندگي

 خواهی باید لبخند خود را ارزانی کنید. خواهی آن را ببخش!    وقتی لبخند کسی را می اگر چیزي را می

 خواهید مشت بخورید، باید به کسی مشت بزنید. اگر می

کنود و عودم    مصداق پیدا موی   ابستيیشود عنس این مطلب هم درباره عدم و اگر وابستيی باعث تعویق رویدادهاي خوب می

 وابستيی یعنی ایننه بخشی از چیزهایی را که برایمان ارز  دارد ببخشیم.

 «ام. ایش هیي چیز به دست نیاوردهام و در از ام را داده تمام زندگیمن »گویند:  ها به من می بعضی -

 اند. امله کردهگونه افراد چیزي را بخشیده باشند، آنها مع کنم که این من تصور نمی
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 دهيد.  يبه هر چه بينديشيد وسعتش م
افتند. چرا؟ ذهن انسان براساس تصوویرهایی کوه بوه او داده     ها اتااق می ن کنید که دوست ندارید هما وقتی به چیزهایی فنر می

دهیود تصوویر    خوود موی  و تصویري که به این ترتیب به ذهن « زن!نتوپ را به تور » گویید: کند. به خودتان می شود عمل می می

کنود و تووپ بوه توور      ایود عمول موی    کند، ذهن شما براساس این تنها تصویري که بوه آن داده  توپی است که به تور برخورد می

 خورد. می

 شكرگذاري و وفور نعمت

هوا را بوه حرکوت وادارد و     توانود کووه   کننود. مسولماً کسوی کوه موی      تمامی تعلیمات روحانی ما را به شونرگزاري ترغیوب موی   

ها را خلق کند نیازي به اثبات هیي ندارد. شنرگزاري ما صرفًا به خاطر خوود ماسوت و دلویلش ایون اسوت کوه موا در         کهنشان

کنیم. وقتی به خاطر موهباتی که نصیبمان شده اسوت لوب بوه     رف میآوریم که برایش وقت ص زندگی آن چیزي را بدست می

 کند. مان سرازیر می کنیم و همین احساس است که موهبات بیشتري را به زندگی تر بودن می گشاییم، احساس غنی سپاس می

 

 پيرو قلب خود باشيد

 كاري را كه دوست داريد انجام دهيد.
ها ببریم. مثاًل اگر به پول نیواز داریوم بایود شوغل فعلوی خوود را حاوظ         اده را از موقعیتدر کوتاه مدت همه ما باید بهترین استا 

ریوزي   دهید عشق بورزید. در عین حال باید براي آینوده برناموه   کنیم و تصمیم بيیریم به هر کاري که در حال حاضر انجام می

م احساس رضایت خاطر پیدا کنیم.اشتباه موا اینجاسوت   توانی مدت تنها با انجام کار مورد عالقه است که میرازکنیم، چون در د

ایم. آیا بهتر نیست کوه بوه جواي جوداکردن کوار از فراغوت، آنهوا را         که زندگی خود را به دوبخش کار و فراغت تقسیم کرده

 مجموعه زندگی بدانیم؟

 حداكثر تالش

دهود   کشید. او فق  چند دالر از دست می تان زجر می یسیگیرید بسیار بیشتر از ر وقتی که تنها نیمی از توان خود را به کار می

 بازید. ولی شما شور و اشتیاق و اعتماد به ناس خود را می

 همیشه و در هر کاري حداکثر تال  خود را به کار بيیرید، به خاطر ایننه این تنها راه لذت بردن از کار است.

 از جايي شروع كنيد.

اي کوار را   هویي مقدموه   ید که آن را آغاز کورده باشوید. کوافی اسوت بوی      آ انی بدست میانرژي و اشتیاق الزم براي هر کار، زم

 شروع کنید. انرژي، نتیجه درگیر شدن شما در کار است.

شما هرگز براي هیي کاري به آمادگی مطلق نخواهید رسید! بهترین راه این است کوه توا    :اي ديگر درمورد آغاز كردن نكته

 ا آماده کنید و بعد ناس عمیقی بنشید و دل را به دریا بزنید.توانید خود ر جایی که می

 هاي جديد را امتحان كنيد. روش

 اي. اي، همان چیزي را به دست خواهی آورد که همیشه آورده دهی که همیشه انجام داده اگر همان کاري را انجام می

گیري میزان تعهود   یك سؤال روشی براي اندازهطرح « بدترین حالتی که ممنن است پیش بیاید چیست؟» از خویشتن بپرسیم:

هاي مهم خود را دور بریزید و جاي آنها را به احتماالت خاصی بدهید که در بودترین   و جدیت شماست. کافی است که ترس

 به این ترتیب، دل به دریا زدن لط  دیيري خواهد داشت. حالت، ممنن است به وقوع بپیوندند
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رسوند.آیا منظوور    گیرید ابزارهاي الزم خود به خود از راه موی  زندگی یا رسیدن به یك هدف می وقتی تصمیم قاطع به تغییر -

کنید و یا ایننه واقعاً آنها را به طرف خود جوذب   ها هوشیاري بیشتر پیدا می ها و فرصت من این است که شما نسبت به موقعیت

 کنید؟ هر دو! می

 

 آرامش خيال
 ها به جاي جنيیدن با آنهاست. آلوده نیست! آرامش به ماهوم همسو شدن با قدرت انسان آرام به معنی انسان خواب

ایود! تنهوا امنیوت     اشوتباه آموده   را گوردد سویاره   و اگر شما هم از آن دسته افرادي هستید که در زندگی به دنبال امنیت مطلق موی 

 یك افسانه است. ، امنیت ، تنهاگیرد و خارج از محدوده وجودي تو واقعی از درون تو ریشه می

 کنیم: براي نيهداشتن ذهن در زمان حال فنون زیر را توصیه می -

شتاب را از زندگی خود حذف کنید. وقتی که نظام اعتقوادي شوما    براي هر كاري وقت نامحدود به خود بدهيد. -1

 شوید. با کمبود وقت مواجه میانتظار دارید چه اتااقی بیاتد؟ مطمئن باشید که همیشه  «آورم همیشه وقت کم می» گوید: می

هابوه هموه چیوز     دانید که سگ اگر با سگ به گرد  رفته باشید می هوشياري حيوانات را الگوي خود قرار دهيد. -2

ها، و ... اگر همان سگ را صدبار دیير در همان مسیر بيردانید براي او هر بار یوك تجربوه توازه     ها، بوته توجه دارند. همه گل

 کنند. ها در زمان حال زندگی می است، زیرا سگ

 ها را ببینید. زنید همه درخت هایتان را حس کنید. وقتی قدم می خورید مزه تمام لقمه سعی کنید وقتی غذا می

 ر كامليتصو

 یابیم. کنیم که چیزي را به تنهایی برداریم آن را آمیخته با کل جهان هستی می وقتی سعی می

کنود اموا کوار قلوب پیونود دادن اسوت. وقتوی بوه تجزیوه و تحلیول و تقسویم جهوان هسوتی               شنافد و عقل موشنافی می علم می

بینویم .   گوذاریم تصوویري بزرگتور موی     کنید اما هنيامی کوه خوود را در جواي دیيوران موی      پردازید خود را از آن مجزا می می

 کنیم. احساس نزدینی بیشتري می

هواي اساسوی غافول     شتر در پی شنستن این کل باشیم بیشوتر از واقعیوت  در این کهنشان همه چیز به هم پیوسته است. هر چه بی

 مانیم. سالمت انسان در گرو آن است که همه چیز این جهان را در کلیت و ترکیب آن جستجو کند. می

د خواهید شونرگزار باشوی   سيزاري داشته باشید و اگر میااگر واقعاً به دنبال آرامش ذهن هستید باید حس سپ سگزاري:اسپ -

 هر صبح شنرگزار از خواب برخیزید.

 

 عشق و ترس
روان شناسان معتقدند که انسان داراي دو وضعیت ذهنی اصلی است:عشوق و تورس. بوه عقیوده آنهوا تورس، ریشوه هیجانوات و         

 احساسات منای است.

واقوع ترسویده اسوت    اعتنایی و دیر آمدن همسر  خشميین اسوت در   ایم. زنی که از بی وقتی خمشيین هستیم در واقع ترسیده

طور. حسادت یعنی ایننه بوه   ایم. در مورد حسادت هم همین که شوهر  را از دست بدهد. وقتی نيران هستیم در واقع ترسیده

 برتر بودن دیيران فنر کنیم و بعد از این بترسیم که ننند آنها هم همین فنر را بننند.

گواه مشواهده    بینیم کوه دیيوران را خطوا کوار جلووه دهویم. آن       نمی کنیم دیير لزومی هاي خود اعتراف می هنيامی که به ترس

 دهند. خواهیم کرد که عزیزانمان به نیازهاي ما پاسخ مثبت می
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 تو تنها نيستي ... !
فایده است. کاري که شما باید انجوام دهیود تغییور دادن     در زمینه رواب  اجتماعی: بیهوده ننوشید که دیيران را تغییر دهید. بی

 ن است.خویشت

شوند. این پدیده هم زمانی نام دارد. هم زموانی یعنوی وقووع هوم زموان دو       هر گاه ما تغییر کنیم دیيران هم دستخو  تغییر می

 توان براي آنها ویژگی علت و معلولی قایل شد. دار که نمی رویداد مرتب  و معنی

هدف است. ثانیاً هر رویداد و هور کسوی در ایون زنودگی      هم زمانی به این معنی است که اوالً زندگی ما داراي  پذیرفتن پدیده

 کنیم. داراي هدف است و ثالثاً ایننه ما در این زندگی نقش قربانی را بازي نمی

دار  هاي معنی هاي موفق و خوشبخت تمایل زیادي به قبول ماهوم یيانيی دارند. آنها تمام زندگی خود را به مثابه بازتاب انسان

هاي موفق هرگوز بوه    هاي آنها هم زمان کند. انسان کنند و انتظار دارند که شرای  محیطی، خود را با خواسته اعمالشان تلقی می

 عامل شانس و اقبال در زندگی اعتقادي ندارند.


