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شود بيشرت از هر  هايي ادراآي ديده مي انسان
چيز ديگري شبيه به مبدأ آمسانيست آه از آن 

 » .....امي حضور يافته
 ميكل آنژ

مبدأ خودشناسي يعين پيوند آگاهانه با «
 بار آه اين اتصال صورت گرفت يك. وجودميان

 » .واهد بودديگر هيچ خطايي خن
 سوامي پاراماناندا

 
 براي دخرتم اسكاي داير
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 . وار توست روح فرشته

 . دوستت دارم
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 مقدمه
 مشاست و متامي  نون در دستآتابي آه اآ

شكلي  ي بي ست، روزي ايدهاطالعاتي آه در آن ا
اين .  قصد بوده است و ناديدنياز قلمرو

 قصد، به قصد جهان مادي با با نريوي: آتاب
آارگريي متامي اصول در مورد اين جهان  به

ام آه  من ترتييب اختاذ آرده. نگارش شده است
أ خلقت انرژي ارتعاشي من با متامي منش

ها از طريق من مستقيم  يكنواخت بوده و ايده
 . به طرف مشا جريان پيدا آند

چه آه  هايتان مدرآي داريد از هر آن در دست
بتوانيم با ذهن تصور آنيم در صورتي آه با 

 . منبع خلقت جهاني مهاهنگ باشيم
اگر مايليد بدانيد آه چگونه بايد اين 

گونه بايد آتاب با مشا رابطه برقرار آند و چ
بينديشيد، حس آنيد و به طور مشرتك پس از 

هاي آن خلق  خواندن و به آار گرفنت پيام
وع سفر مشا را ترغيب به آنيد، قبل از شر

تصويري از . آنم  آن مييل هنايخواندن فص
ي قصد مشا و هر آس  انساني متصل به دامنه

ي جهاني   دامنهطور متامي هسيت، از ديگر، مهني
انداز به  از آن چشم. داي افتهقصد ظهور ي

، نريوي قصد را شناخته و به زندگي بنگريد
آران از انوار سبز  اي بي مشا چشمه.  بگرييدآار

 ! در مقابل خود خواهيد داشت
 داير. ين دبليودآرت و
 ، هاوايي، مائوي٢٠٠٤
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 هاي قصد ضرورت
 درخت مقدس زندگي سر ،آنار رودخانه

 . برافراشته است
ي من در  سكن دارد، و خانهمجا  پدرم آن

 .اوست
 اجنيل صلح.    و من يكي هستيمپدر آمساني 
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 فصل اول
 اندازي نوين نگاهي بر قصد از چشم

 جهان نريويي غريقابل سنجش و توصيف وجود در
نامند، قطعًا هر  ها آن را قصد مي مشندارد آه 

چيز موجود در آل آيهان با خطي پيونددهنده 
  .به قصد اتصال دارد

 آارلوس آاستاندا
 

در طي چند سال گذشته، به شدت جذب 
ه صدها آتاب آشدم به طوري » قصد«ي  مطالعه

شناسي، اجتماعي و معنوي  از نويسندگان روان
از دانشمندان قدمي و مدرن و حمققني آآادميك 

 قصد را به حتقيقات من تعريف عايل. خواندم
عنوان عزم قوي يا هدف مهراه با تصميم در 

. آند ي مطلوب آشكار مي ي نتيجه  ارايهجهت
آنند به عنوان  مردمي آه با قصد حرآت مي

دهند  ي قوي آه اجازه مني افرادي با اراده
ها تداخل آند  چيزي با آسب آرزوي دروني آن

 قدرمتند را گريينوعي از تصميم. اند توصيف شده
هايي هستيد  ا يكي از آناگر مش. مآن تصور مي

 با ترآييب از تصويري ،آنند يتوقف منآه هرگز 
دروني آه مشا را به سوي برآورده ساخنت 

 با توصيف انساني پسدهد، روياهايتان سوق مي
 . ناپذير تناسب داريد با قصد نرمش

اي برتر و احتماًال مفتخر از  آننده مشا آسب
هاي  وري از فرصت توانايي خود در شناخت و هبره

 .حاصله هستيد
. تمي قصد داش ه دربارهها، باوري مشاب سال

 قصد درست ي نريوي در حقيقت، اغلب درباره
 و  طور آه در باال ذآر آردم صحبت آرده مهان

در طي ربع قرن گذشته، تغيريي در . ام نوشته
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طرز تفكرم از تأآيدي ناشي از رشد شخصي يا 
گري،  نرواني جهيت معنوي، جايي آه در آن درما

ن آيهاني ا ذهخلق معجزه و اجياد اتصال ب
 . احتماالت مسلمي هستند، احساس آردم

اين تالشي عمدي در جهت آزادي از قيود 
اي من نبود  ي حتليلي و حرفه مربوط به زمينه

ي  بلكه بيشرت تكاملي طبيعي بود آه در نتيجه
. شد متاس خودآگاه بيشرت من با روح آشكار مي

ي من تأآيد بر باوري  در حال حاضر نوشته
هاي  حل ق آن قادر به يافنت راهدارد آه مطاب

معنوي براي مشكالت زندگي در سطوحي باالتر و 
در ذهن . تر هستيم هاي قوي فراخواني انرژي

تر از خويش مصمم  قصد چيزي بسيار بزرگمن، 
 برعكس تقريبًا آامًال. ي فرد يست يا اراده

ن  سطوحي از خويش مشايد اين حاصل ريزش. است
 مجله از  شديد دودر زندگي است اما تأثري

. آنم آتاب آارلوس آاستاندارا نيز احساس مي
ام، اغلب در يك آتاب با   در زندگي نويسندگي

اي از آن  شوم آه انديشه رو مي چيزي روبه
 به نگارش رجوانه زده آه هنايتًا مرا وادا

به هر حال من اين دو . آند آتاب جديدي مي
وي س: مجله را در آتاب آخر آاستاندا خواندم

هنايت، اين مجله را در حايل خواندم آه  فعال بي
 براي باز آردن يكي از عمل جراحيمنتظر 

ي  هاي متصل به قلبم بودم آه منجر به سكته رگ
 . قليب خفيفي شده بود

قصد «:  به اين شكل بودهاي آاستاندا گفته
زماني آه . نريويي است آه در جهان وجود دارد

ها مي   به سوي آنزنند، د را صدا ميساحران قص
سازد به   هدف آماده ميآيد و جاده را براي 

چه را آه  اين معين آه ساحران مهيشه آن
 . دهند خواهند اجنام مي مي
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وقيت اين دو مجله را خواندم از بينش و 
 ي قدرت قصد به من دست داد  دربارهوضوحي آه

فكرش را بكنيد، قصد چيزي . زده شدم شگفت
  استدهيد بلكه نريويي ينيست آه مشا انچام م

اي از  ي نامرئي آه در جهان به صورت دامنه
هرگز قبل از خواندن ! انرژي وجود دارد

آلمات آاستاندا قصد را به اين شكل بررسي 
 . نكرده بودم

آن دو مجله را نوشتم و بعد در آارتي چاپ 
آن را با خودم به . و آن را پرس آردم

كم در آن البراتوري آه قرار بود جراحي آوچ
آه توانستم  صورت بگريد بردم و به حمض اين

آردم با هر  قصدي نريوي  صحبت دربارهشروع به
قصد را خبشي از . توانست گوش دهد آسي آه مي

 خودم را در اين فكر. هر صحبت قرار داد م
ور ساختم آه از اين ايده نه تنها براي  غوطه

ك به ديگران با درمان خودم بلكه براي آم
 آه دارند  قصد در جهت هديفگريي از نريوي هبره

گري آني را   يا روشنمن ستوري. استفاده آنم
 را به ربه آردم و قصد آردم آه اين بينشجت

برامي آشكار شد آه . ديگران ارايه آنم
يابي به قدرت قصد آارهاي به نظر غريممكين  دست

ها با نريوي  نت خواستهرا در جهت برآورده ساخ
 .آند  مي احياارادهصرف

از آن حلظه،تقريبًا در متامي ساعات بيداري 
ها  ها، مقاله آنم و آتاب به نريوي قصد فكر مي

و مكاملات، گفتگوهاي تلفين، مطاليب آه به 
خبواهي آه   آارهاي دل،رسند صندوق اميلم مي

ها بيندازم  بايد در آتابفروشي نگاهي به آن
ن رسد آه مهه در جهت حفظ من در اي به نظر مي
 . آنند مسري آار مي

نريوي قصد، اميدوارم آه اين : پس اين است
اي جديد  آتاب آمك آند تا قصد را به شيوه
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نگريسته و از آن به طريقي هبره بربيد آه 
 ٢٠  تعريفي از مشا شود آه پا تا جنايلمنجر به

نريوهاي خفته، : قرن پيش پيشنهاد آرده بود
ا انساني شوند و مشا خود ر استعدادها زنده مي

 . آنيد آرديد آشف مي چه تصور مي تر از آن بزرگ
» نريوهاي خفته« يعين ي پاتاجنايل دو آلمه

پاتاجنايل . ي قصد بنويسم باعث شد آه درباره
رسد  آند آه به نظر مي به نريوهايي اشاره مي

اند و به انرژي  موجود نبوده يا مرده
آند آه يك انسان در هنگام  قدرمتندي اشاره مي

اگر حس اهلام يا خوانده . آند اهلام احساس مي
 را شدن به مشا دست داده باشد، احساس روحي

اهلام . شناسيد  ميآند آه از طريق مشا عمل مي
اي است آه براي روح حضور يافته به  شده آلمه
ي  به طور مداوم و سخت درباره. برمي آار مي

يابي به نريوهاي ظاهرًا خفته در  ي دست ايده
ام در آسب  هاي حساس زندگي اري در زمانجهت ي

اين . ام آرزويي دروني و سوزان فكر آرده
نريوها چه هستند؟ آجا قرار دارند؟ چه آسي 

ها دسرتسي  برد؟ چه آسي به آن ها هبره مي از آن
ها من را  ايي نظري اينه ندارد؟ چرا؟ سؤال

قيق و نوشنت اين آتاب و در نتيجه وادار به حت
 اندازي آامًال نوين از قصد آرد رسيدن به چشم

ي هيجامن از شناخت  در اين نقطه، درباره
نويسم آه براي مدهتاي طوالني در  حقيقي مي

دامن آه قصد نريويي است آه در  اهبام بود، مي
 .ي ما موجود است درون مهه

ست آه به طور  اي از انرژي قصد دامنه
روزه و  نامرئي وراي دسرتس رفتارهاي عادتي مهه

حيت پيش از درك واقعي . ادي ما جريان داردع
ما ابزاري در دست دارمي آه . ما حضور دارد

اين انرژي را به سوي خود جذب و زندگي را 
 . جتربه آنيمانگيز و نو ين در روشي هيجان
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شود،  اي آه قصد خوانده مي اين دامنه
 آجاست؟

برخي از حمققني برجسته عقيده دارند آه 
آه  ز اينصورات ما بيشرت اهومشندي،خالقيت و ت

ي  ا دامنهافكار و عناصري در مغز ما باشند ب
 . ي متقابل هستند انرژيك قصد در رابطه

دانشمند نامي ديويد بوهم، در آتاب متاميت و 
دهنده در  ات نظمعگويد آه تأثري و اطال نظم مي

گويد آه تأثري و  قلمرو نامرئي يا واقعيت مي
ي يا رو نامرئدهنده در قلم اطالعات نظم

 در زمان نياز واقعيت باالتري وجود دارند آه
من هزاران منونه از . باشند قابل فراخوان مي
گريي در حتقيقات و مطالعامت  اينگونه نتيجه

اگر مدرك علمي توجه مشا را جلب . يافتم
جستجو براي «: آنم آتاب آند پيشنهاد مي مي

 را از لني مك تگارت» نريوي پنهان جهان
لو از مطالعاتي در محايت آتاب او مم. نيدخبوا
ي  تر يا دامنه  بعد انرژيك باالتر و حمكماز 

وري توسط  يابي و هبره قصدي است آه قابل دست
 . باشد مهه مي

ي قصد آجاست؟ به اين  جواب اين آه دامنه
 : شرح است

جايي نيست آه نباشد چرا آه هر چيزي در 
مورد در . جهان قصد را در درون خود دارد

متامي اشكال زندگي صادق است، چه يك آهوي 
 يك پشه. ي گل سرخ و چه يك آوه تهبزرگ، بو

يك . ي زندگيش دارد قصد را در خلقت و جتربه
گونه قدرت ظاهري براي تفكر  بلوط حنيف با هيچ

اش قصد را از  ي آينده گريي درباره و تصميم
اگر بلوط را . ي نامرئي در خود دارد دامنه

د، مشا درخت بلوط عظيمي خنواهيد ديد باز آني
ي سيب در  يك شكوفه. جاست دانيد آه آن بلكه مي

رسد با  فصل هبار به نظر گل آوچك قشنگي مي
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اين حال قصد را در خود دارد آه در تابستان 
قصد خطا . شود به شكل يك سيب آشكار مي

ي  بلوط هرگز به آدو حلوايي يا شكوفه. آند مني
 از هر جنبه اي. شود ديل منيه پرتغال تبسيب ب

طبيعت بدون استثناء قصد را در خود دارد و 
توان گفت در طبيعت هيچ چيزي  تا جايي آه مي

طبيعت به سادگي . آند ال منياز مسري قصدش سؤ
ما . رود ي قصد پيش مي  مهاهنگي از دامنهدر

 . امي نيز از انرژي اين دامنه هبره برده
 شش آيندهاي آن را آ زي است آه عدهچي
 قرار گرفته آه در DNAخوانند آه در  مي

ي  در حلظه. ي ما وجود دارد ي مهه ادراك اوليه
هنايت ضعيفي از  ي بي ادراك، زماني آه قطره

شود،  پروتوپالسم انسان با ختمكي ترآيب مي
شود و قصد  اش آغاز مي زندگي به شكل فيزيكي

 ، شكل  ساختار جسم. دهد شد را جهت ميمراحل ر
ي  رشد ما دربرگريندهجزاء فيزيكي ا

مان در آن حلظه از ادراك قصد شده  ساخلوردگي
افتادگي پوست چني و چروك و حيت مرگ ما . است
ي ادراك اوليه  اما صرب آنيد، در حلظه. جاست آن

دهد؟ آجا، اين زندگي زاده  دقيقًا چه رخ مي
 شود؟  شده از قصد آغاز مي

اصلش بررسي وقيت آن دانه را در جهت يافنت 
ها،  ها، سپس امت آنيم در ابتدا به مولكول مي

ها، ذرات امتي فرعي و ذرات فرعي فرعي  الكرتون
در هنايت، اگر اين ذرات فرعي . رسيم امتي مي

آننده ذره  امتي آوانتوم ختفيف را در يك تسريع
دادمي در حايل  قرار داده و با هم برخورد مي

 بگذارمي حياتآردمي انگشت بر منشأ  سعي ميآه 
آردمي آه انشتني و  آن چيزي را آشف مي

 : ميهنانش آشف آردند هم
اي در منشأ نيست، ذرات، ذرات را  هيچ ذره

انرژي ناب و . منشأ قصد است. آنند خلق مني
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ناحمدود چنان سريع ارتعاش دارد آه سنجش و 
نامرئي ، بدون شكل . آند اهده را غريممكن ميمش
 منشأ ما انرژي بدون پس، در.  حمدوديت استو

ي معنوي انرژيك  نهشكل هستيم و در آن دام
تر،  يا ساده.  قصد ساآن استشكل ارتعاش بي

جا آه به طريقي قصد  از آن. جاست دامن آه آن مي
ي اسپرم و يك ختمك از  وارد شدن به يك قطره

 پس گريد آه موي سرم  آرده و تصميم ميختمدان
 سالگي ٥٠ر  سال در سرم رشد نكند و د٢٥از 

هامي برويد و تنها آاري آه  در دماغ و گوش
 .  آن است توامن بكنم متاشا آردن و آندن مي

ي قصد قابل توصيف با آلمات  اين دامنه
 ظهور ها از آن دامنه ست چرا آه آلمهني
ها، آن مكان نامكان  طور آه سؤال يابند مهان مي

. آند قصد است و مهه چيز را براي ما رديف مي
آند، قلبم را به  هامي را بلند مي ن انگشتناخ

آند،  اورد، غذامي را هضم مي تپش در مي
نويسد و اين آار را براي مهه  هامي را مي آتاب

اين يك . دهد ام ميچيز و هر آس در جهان اجن
شو را آه دوست   چيين از چوانگقطعه ي قدميي

 : آورد دارم به يادم مي
 

 از روزي اژدهايي يك پا به نام هوي
طور آن پاها را اداره  هزارپا پرسيد؟ چه

 آنم؟ آين؟ من مهني يك پا را به سخيت اداره مي مي
من پاهامي را : هزارپا سرد و خشك جواب داد

 .آنم اداره مني
شكل هست آه مهه چيز  اي نامرئي و بي دامنه

قصد اين جهان به طرق . آند را اداره مي
 مشا مشاري در جهان فيزيكي و در هر جزء بي

روح، انديشه، احساسات و آالبد : شامل
 . شود فيزيكي آشكار مي
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گرينده براي هر چيزي در  اگر قصد، تصميم
جهان بوده و مهه جا حاضر است يعين مكاني 

ي زيادي  چرا عده. نيست آه حضور نداشته باشد
آنيم؟ و  از ما گاهي احساس جدايي از آن مي

مهه چيز گرينده  تر از آن، اگر قصد تصميم مهم
 زيادي از ما نقصان چيزي را ي است چرا عده

 .  آه دوست دارمي داشته باشيمدارمي
 معين قصد مهه جا حاضر چيست؟ 

سعي آنيد نريويي را تصور آنيد آه مهه جا 
جايي نيست آه بتوانيد برويد و . حضور دارد

قابل تقسيم نيست و . آن حضور نداشته باشد
آنيد حضور   ميچه آه ديده و يا ملس در هر آن

ي  حاال آگاهي خود را از اين دامنه. دارد
ها  هنايت انرژي به وراي جهان شكل و حمدوديت بي

آران نامرئي مهه جا  اين نريوي بي. گسرتش بدهيد
هست، پس هم در فيزيك و هم در غريفيزيك 

آالبد فيزيكي مشا خبشي از متاميت . موجود است
در . تمشاست آه از اين انرژي ناشي شده اس

ي ادراك، قصد چگونگي ظهور شكل فيزيكي و  حلظه
چگونگي مراحل رشد و ساخلوردگي مشا را به 

 . آورد حرآت در مي
 آه شامل كي مشا را هاي غريفيزي طور جنبه مهني

در اين حلظه، . احساسات، افكار و متايالت مشاست
آران است آه شكل فيزيكي و  نريويي بالفعل بي

مشا . آند  روي زمني فعال ميغريفيزيكي مشا را بر
گريد تا در زمان و  از آن مهه جا حاضر شكل مي

چون مهه جا حاضر است، اين . فضا حضور بيابيد
 پس از ورود مشا بر روي  انرژيك قصدي دامنه

تنها راه متوقف آردن .!  است قابل آسبزمني
 . اين نريوي خفته باور جدايي از آن است

دوباره به منشأ فعال آردن قصد يعين اتصال 
ساحر شدن . و تبديل شدن به يك ساحر امروزي

يعين آسب سطحي از آگاهي آه در آن چيزهاي 
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طور  مهان. شود غريقابل تصور قابل استفاده مي
وظيفه «داده آه آارلوس آاستاندا توضيح 

و ) قصد(» هنايت بود رو شدن با بي ساحران روبه
آه طور  انداختند مهانمي در آن قالب هر روز

قصد نريويي . اندازد گري به دريا قالب مي ماهي
ي انرژي در مهه جا  است آه به صورت دامنه

شود  حضور دارد و به رشد فيزيكي حمدود مني
 . بلكه منشأ رشد غريفيزيكي نيز هست

ي قصد اينجاست، اآنون و در دسرتس   دامنه
  در زندگي. وقيت آن را فعال آنيد.مشاست

آران خود   بي توسط خويشآنيد و احساس عزم مي
ايست از  جا منونه اين. شويد راهنمايي مي

ي يك   نامم به وسيله چه قصد مي چگونگي بيان آن
 :شاعر و استاد معنوي

 خدايا، تو در سواحل شين هسيت
 ي جريان آب گونه آه در ميانه مهان

 آنم در مقابلت سر خم مي
 ةاي آوچك هسيت ريزه در سنگ

  آرام درياطور آه در وسعت مهان
 آنم در مقابلت سر خم مي

 جا گسرتده  اي خداي مهه-اوه
  يزرع حضور داري مل اكتو در خ

 هاي پرمجعيت هم  و در مكان
 آنم در مقابلت سر خم مي

 از ودا سوآالياجور
 

 ر برابر اين نريو به طور استعارهايوقيت د
آنيد، بدانيد آه در مقابل خودتان  تعظيم مي
رژي مهه جا گسرتده قصد از ان. آنيد سر خم مي

تان براي يك  ي بالفعل  طريق مشا به سوي قوه
 . شود  انگيخته ميدگي مصممزن
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شده از قصد جتربه  چگونه خود را منفك
 آنيد مي

جا حاضري از قصد وجود دارد  اگر نريوي مهه
  من بلكه در مهه چيز و مهه آسآه نه تنها در

جا  ي اين منبع مهه موجود است پس به وسيله
چه دوست  گسرتده به مهه آس و مهه چيز و به آن

چه مايليم داشته باشيم،  دارمي باشيم و آن
چه در جهان  خواهيم آسب آنيم و هر آن چه مي آن

تنها . آه ما را ياري خواهد آرد متصل هستيم
چيز الزم اين است آه جتديد ساختار آرده و 

ال آنيم، اما چطور در مرحله اول عقصد را ف
 شدمي؟ چطور توانايي طبيعي خود را براي منفك

 و هااتصال از دست دادمي؟ شريها، ماهي
جهان حيوانات، . شوند پرندگان هرگز منفك مني

از . گياهان و مجاد مهيشه به منشأ اتصال دارد
ها با توانايي  اما ما انسان. پرسد قصد مني

ردهاي باالتر مغز چيزي به خود به دليل آارب
 براي رجوع به آن دارمي نام خويش پايني 

آه چه و آه  ي اين اي است آه درباره ايده
 . آنيم هستيم، خود آن را بنا مي

نفس از شش ترآيب اوليه ساخته شده آه 
ي ما از منفك شدن به آار  براي چگونگي جتربه

با جماز آردن نفس براي تعيني مسري . رود مي
زندگي، نريوي قصد را از فعاليت باز 

ه طور خالصه شش باور از خويش ب. ريددا مي
هاي قبلي به   وجود دارد آه من در آتابپايني

خصوص در  ام به ها نوشته ي آن طور گسرتده درباره
 “خويش مقدس مشا”آتاب 

هاي من مرا  دارايي.  چيزي هستم آه دارم-١
 . آند تعريف مي

اآتسابات . دهم چه هستم آه اجنام مي  آن-٢
 . آند من مرا تعريف مي
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ام  چه هستم آه ديگران درباره  آن-٣
گذارند مرا   احرتامي آه به من مي. انديشند مي

 . آند تعريف مي
جسم من مرا به .  از هر آسي جدا هستم-٤

 . آند طور تنها و منفك تعريف مي
ام از دست   از هر چيزي آه در زندگي-٥

آرزوهامي  فضاي زندگي من از . رفته جدا هستم
 . جداست

زندگي من بستگي . د جدا هستم از خداون-٦
 . هامي دارد به ارزيابي خدا از ارزش

 تالش آنيد، قصد از طريق مهم نيست آه چقدر
ه آزمان صرف آنيد . شود  حاصل منيخويش پايني

زماني .  و شناسايي آنيداين باور را خوانده
 در زندگي تنزل يافت آه برتري خويش پايني

وي خود را توانيد قصد را جستجو آرده و نري مي
 . به حداآثر برسانيد

 گرفنت
بسيار  در فعال آردن قصداين متريين است آه

خواهيد ديد آه در مورد مشا . ام  يافتهسودمند
به فصل سوم براي توضيح (طور است  هم مهني

 )هاي دسرتسي به قصد رجوع آنيد روش
 ايني من از مادرم يكي از خاطرات اوليه

 در شرق است آه سه پسرش را در تراموا
من دو يا سه . برد ديرتويت به پارك آبي مي

آيد آه به باال نگاه  ساله بودم و يادم مي
. ديدم هاي آويزان را مي آرده و دستگريه

ها  ترها قادر بودند دست خود را به آن بزرگ
توانستم بكنم  بگريند اما تنها آاري آه من مي

 تا جايي آه بودتصور بزرگ بودن و بلند شدن
  .ها را گرفت  آن دستگريهبتوان 

آه قدر سبك هستم  آردم آه اين وامنود مي
بعد از .  شومها آويزان بتوامن تا به دستگريه

آه  آردم و اين  امنيت مياسحسااين تصور 
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خواهم بربد، به هر  تراموا مرا به جايي آه مي
 در طي اين  آه خبواهد و مسافرهاي ديگر سرعيت

 .سفر پرماجرا سوار آند
ها براي  هسايل، از تصور آن تسم زرگدر ب
تصور آنيد .  استفاده آردمقصديادآوري

ي سه تا چهار پا از  اي را آه به فاصله تسمه
چه آه  باالي سر من آويزان است، باالتر از آن

تسمه به تراموا . حيت با پرش بتوامن بگريم
ادي از قدرت سيال منچسيده، فقط حاال تراموا 

آن بگذرم يا به طور يا بايد از . قصد است
هاي   در زمان.موقت خارج از دسرتس من است

هاي   يا حيت ناراحيتپرتنش، نگراني، اضطراب
آنم   خودم را به سوي تسمه پرتاب مي فيزيكي

گريم، حس عجييب از هببود و راحيت  وقيت آن را مي
 و آاري آه آردم حذف افكار خويش پايني. ارمد

ن به قصد بود براي رسيداجازه دادن به خودم 
 آه اين نربد مرا به مقصد و اطمينان دارم

رساند و هر جا الزم بود توقف آرده  مي
 . آند مهراهاني را در طول راه سوار مي

ام، اين روند را  در بعضي از آثار اوليه
چهار روش . ام مسريي براي استادي ناميده

تواند براي مشا در جهت گام برداشنت به طرف  مي
 . صد آمك آندفعال آردن ق

 :ام به قصدچهار گ
فعال آردن نريوي قصد روندي از اتصال به 

اين . خويش طبيعي و حرآت از آل هويت فرديست
 :گريد روند در چهار مرحله صورت مي

اي  يادگريي وظيفه.  نظم اولني گام است-١
 انديشه مشا آموزش جسم در جهت جدي نياز به 

ارتباط پس حذف هويت نفس به معين قطع . دارد
ت جسم جسم نسبت بلكه بيشرت به معين تربيبا 

مشا اين . هاست در جهت فعال آردن آن خواسته
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آار را با ورزش، مترين، عادات غريمرسوم، 
 . دهيد هبداشت غذايي و غريه اجنام مي

گام دوم است، خرد آميخته با نظم  خرد -٢
داري در   توانايي مشا را جهت مترآز و خويشنت،

شغول مهاهنگ ساخنت افكار، زماني آه م
 هايتان با آار آرد جسم ستعدادها و حسا

 .خبشد هستيد سرعت مي
منظم باش و : آه ما آودآان را با گفنت اين

فرستيم اما  از مغزت استفاده آن به مدرسه مي
 .دهد اين زود اثر خود را از دست مي

  عشق گام سوم است-٣
پس از نظم دادن بدن مهراه با خرد و 

ي هومشندانه يك وظيفه، اين مرحله از  همطالع
دهيد و  چه اجنام مي تسلط به دوست داشنت آن

در دنياي . چه دوست داريد نياز دارد اجنام آن
چه ارايه  ست داشنت آنخريد و فروش، دو

 براي دهيد، يعين فروخنت عشق يا اشتياق  مي
در . زمن انگيزه دادن به مشرتي را مثال مي

ي  ها در حني مطالعه هب زدن ضربازي تنيس، 
طور  مهني.  براي اجنام بازيست متريين اسرتاتژي

شامل لذت بردن از حس ضربه زدن به توپ، 
بودن در زمني تنيس و هر چيز ديگر در مورد 

 . شود بازي مي
  تسليم گام چهارم است-٤

جايي آه جسم و ذهن . جا مكان قصد است اين
ه سوي ي منايش نيستند و مشا ب مشا اجراآننده
 . آنيد قصد حرآت مي
 نريوي غريقابل سنجش و غريقابل ،در جهان

رد آه مشن ها آن را قصد  وجود دايتوصيف
 هر چه در آل آيهان نامند و به طور حتم مي

اي  دهنده ي پيوند اتصال موجود است به وسيله
اي است آه آارلوس  طريقه. به قصد متصل است
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ي  ده تسمهواهنا. دهد آاستاندا آن را توضيح مي
تراموا را بگرييد و بگذاريد مهان نريويي آه 

ا به سيب، ها ر دانه بلوط را به درخت، شكوفه
 ميكروسكوپيك را به انسان تبديل هاي نقطه

ي تراموا را  پس تسمه. آند مشا را محل آند مي
بگرييد و خط ارتباطي منحصر به فرد خود را 

ا و قطعًا مهه چيز در آيهان شامل مش. خلق آنيد
ي افكار و احساسات  خويش پرمهر و منضبط، مهه

زماني آه تسليم شويد قادر به . مشا هم هست
سپس . گرديد مشورت با روح اليتناهي خود مي

نريوي خفته براي بردن مشا به مقصد دخلواه 
هاي مربوط  متام اين سؤال. شود قابل دسرتس مي

شود آه بپرسيد پس  به قصد و تسليم باعث مي
توانيد بگوييد  مشا مي. شود  آزاد چه ميي اراده

آه اراده آزاد وجود ندارد يا چيزي شويد آه 
حاال نگاهي به . ندآ ي مشا ديكته مي مهبرنا

انداز  ي مشا و چگونگي تناسب آن با چشم اراده
در حايل آه دو خبش بعدي . جديد قصد بيندازمي

خوانيد، ذهن خود را باز نگه داريد،  را مي
چه در متام  خوانيد با آن ليب آه ميحيت اگر مطا

 . زندگي اعتقاد داشتيد در تضاد باشد
ي آزاد مشا با هم در تناقض  قصد و اراده

 هستند
 به ظاهر مبهم و متناقض ، گفتهتضاد اين

قصد . ريزي شده باشد آيد حيت اگر خوب پايه مي
ل ي آزاد به يقني در تضاد به تعاد هو اراد

ي از عالمي دريافت ها با بسيار آن. رسند مي
ه معقول و يا ممكن است در چ  از آن،ي قبل شده

توانيد اراده آزاد  چگونه مي. ستندتضاد ه
خود را داشته و قصد به شكل دادن جسم و 

توانيد اين دوگانگي را  نريوي خود آنيد؟ مي
آرانگي قصد و ظرفيت  با انتخاب اعتقاد به بي
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مشا  .دآني  در مترين اراده آزاد ترآيبخود
ي  هدانيد آه چگونه به طور منطقي دربار مي

  از هوش خودقوانني علت و معلول فكر آنيدو
 . هبره بربيد

هنايت امكان ندارد  واضح است آه داشنت دو بي
هنايت خنواهد بود، هر يكي به  چرا آه ديگر بي

توانيد  مني. ي ديگري حمدود خواهد شد وسيله
مًا، ا الز.هنايت را به دو خبش تقسيم آنيد بي
. هنايت وحدت، پيوستگي يا يكي بودن است بي

ي  مانند هواي خانه مشا، آجا هوا در آشپزخانه
شود؟ آجا  مشا متوقف و در اتاق نشيمن شروع مي

ي مشا متوقف و هواي بريون  هواي درون خانه
شود؟ هوايي آه در دم و بازدم  خانه آغاز مي

 آنيد چطور؟  تنفس مي
 به درك روح مهه جا ترين مورد هوا نزديك

به شكلي بايد . آران است حاضر، جهاني و بي
اي وراي هسيت فردي خود و به سوي  در انديشه

  وجود جهاني حرآت آنيد و از آن ي وحدت ايده
وقيت به خبشي از آل . به انرژي آيهاني برسيد

جا و خبشي در جاي ديگر فكر  وجود در يك
 . هيدد ي وحدت را از دست مي آنيد، ايده مي

) طور آه قبًال توصيه آردم مهان(با ذهن باز 
اي از  در هر حلظه. يابيد موضوع را در مي

ست آه ي متمرآز در نقطه ا،زمان، آل روح
بنابراين . توجه مشا به آن جلب شده است

اي از  توانيد متام انرژي خالق را در هر حلظه مي
اين اراده آزاد مشاست . زمان يكپارچه آنيد

 .  استآه در آار
. افكار مشا افكار ذهن آيهاني هم هستند

ي آزاد  روح آيهاني در افكار مشا و اراده
ز روح به خويش وقيت افكار خود را ا. مشاست

دهيد ارتباط خود را با  پايني تغيري جهت ب
ي آزاد مشا  اراده. دهيد نريوي قصد از دست مي
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تواند به مست روح آيهاني يا دور از آن به  مي
طور آه از روح  مهني. رو نفس حرآت آندطرف قلم
. آيد شويد زندگي به نظر آشمكشي مي دور مي
يابد و مشا  هاي آندتري از مشا جريان مي انرژي

. آنيد ياوري و فقدان مي احساس نااميدي، بي
ي آزاد براي پيوسنت به  توانيد از اراده مي

. تر استفاده آنيد هاي باالتر و سريع انرژي
 آه ما هيچ چيز را به تنهايي حقيقت اين است

. آنيم، ما مهه خلقيت با خداوند هستيم خلق مني
چه را در حال حاضر خلق  ي آزاد ما آن اراده

انتخاب با . آند شده ترآيب و باز توزيع مي
ي آزاد يعين انتخاب آنيد آه به  اراده! مشاست

 .روح متصل شويد يا نه
آيا : به اين ترتيب در پاسخ به سؤال

ي آزاد دارم؟ و آيا قصد با من به  اراده
 است؟ اي مهراه وي جهاني مهه جا گسرتدهصورت نري

توانيد با اين تضاد  مي. گومي بله هست مي
اش فكر آنيد در متام  زندگي آنيد؟ اگر درباره

درست در . آنيد حلظات هسيت خود با آن زندگي مي
مهان حلظه آه جسمي با آغاز و پايان، 

في از زمان و فضا هستيد، ها و تعري حمدوديت
شكل، ناحمدود،  طور موجودي ناديدني، بي مهني

متفكر و حساس نيز هستيد، يا اگر خبواهيد 
آدام هستيد؟ ماده يا هسيت؟ . روحي در ماشيين

هر : زيك؟ شكل يا روح؟ پاسخفيزيك يا متافي
، هر چقدر هم آه به نظر متضاد بيايد دو 

شي از ي آزاد داريد و آيا خب آيا اراده
 . سرنوشت قصد هستيد؟ بله

 را تضادها. دوگانگي را ترآيب آنيد
بياميزيد و با هر دوي اين باورها زندگي 

اجازه بدهيد روح با مشا حرآت آند و . آنيد
 .ي قصد متصل شويد به دامنه

 ! آند در قصد، روح براي مشا آار مي
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ي آزاد و آگاهانه تصميم گرفنت در  با اراده
ه نريوي قصد، جهت آن را اتصال دوباره ب

آغاز به احساس شناخيت مطبوع . آنيد انتخاب مي
و احرتام به وحدت روح با خودتان به صورت 

من آرام . آنيد مترآزي جداگانه از آن مي
آنم تا در دور  را تكرار مي» قصد«ي  آلمه

اغلب . آردن خويش پايني و خودشيفتگي آمك آند
 قدرت سكوت ي آارلوس آاستاندا در به اين مجله

 : آنم فكر مي
 بازگشت به منشأ با از دست دادن اميد«

انسان متوسط تسلي را در خودپسندي جستجو 
من، شخصًا به طور روزانه تالش به » .ميكند

آنم و انسان متوسط بودن  بازگشت به مبدأ مي
طور آه آارلوس آاستاندا توضيح داده  را آن
 . آنم رد مي
روب خوردن را ها پيش تصميم گرفتم مش سال

خواستم هشياري مداوم را در جهت  مي. ترك آنم
آاري آه حس ام در اجنام  پيشربد توانايي

حس .  جتربه آنمآردم در درومن مشتعل شده مي
آردم آه براي آموزش دادن اتكا به نفس از 

. مه اهامي فراخوانده شد ها و گفته طريق نوشته
ري معلمني متعددي به من گفته بودند آه هوشيا

نيازي براي اجنام آاري است آه به  آامل پيش
 . مه اآن خوانده شد

در مراحل اوليه، اين تغيري زندگي پرماجرا 
آردم به  رسيد زماني آه هوس مي به نظر مي

هاي قدمي مثل هر روز عصر خوردن چند آجبو  عادت
يك بار در . آرد برگردم نريويي به من آمك مي
ش تايي خبرم اما وضعيت دوديل، رفتم آه آجبوي ش

 هرگز در حاليكه.يادم رفته بود پول بربم
 . رود آه پول بردارم يادم مني

ظرف چند دقيقه براي بردن پول به خانه 
ي آزادم را دوباره ارزيابي  برگشتم و اراده
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دهد آجبو خبرم و تصميم  آردم آه آيا اجازه مي
ديدم آه پس از . گرفتم با قصدم در خانه مبامن

ها رخ  هاي اول از اين اتفاق گذشت هفته
شدم  هايي راهنمايي مي من با موقعيت. دهد مي

هايي آه خوردن مشروب در  آه مرا از وضعيت
مثل . آرد رفت دور مي ها هوسي به مشار مي ن آ

ه مرا از اين آزنگ تلفن، يك حبران خانوادگي 
امروز آه دو دهه از آن . آرد هوس دور مي

  گرفنت حمكمست آه گذرد برامي واضح ا  ميزمان
دستگريه تراموا آه قبًال در موردش توضيح دادم 

ها  آند آه زمان مرا جماز به حرآت در مسريي مي
طور  مهني. ي قصد تعيني شده است پيش به وسيله

تضاد در م مهراهي ،ي آزادم بينم آه اراده مي
 . آنار نريوي قصد است

آگاهي من از قصد به عنوان نريويي براي 
 بيشرت از آاري آه خويش پايني ،وبارهصال دات
داد، تغيري عظيمي در زندگي   بايد اجنام ميام

 .  آوردمن پديد
هامي  ها و گفته آه نوشته آگاهي ساده از اين

اي  اندازه يابد سود بي ي قصد جتلي مي از دامنه
 . براي من داشت

بيين و هويت فردي را از خود  وقيت خودبزرگ
زده  رژي خالق شگفتآنم از اهبت ان دور مي

ل از گرفنت ميكروفن، خويش پايني را بق. شوم مي
گومي آه آنار  فرستم يا مي به سالن انتظار مي

را تكرار ي قصد  آلمه. مجعيت روي صنديل بنشيند
متام . مآن  احساس راحيت مي  و آامًالمي آنم

آورم،  ي سخنراني به خاطر مجزئيات ريز را در
م و اتصال حضور وش هرگز از مسري خارج مني

منحصر به فردي را آه بني من و مجعيت متاشاچي 
 . آنم دهد جتربه مي رخ مي
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 ي آزاد با قصد ترآيب آردن اراده
ت دو زاويه آه مقارن هم خوانده در رياضيا

ي تقارن  آلمه. ند آامًال با هم تناسب دارندشو
يح بلكه توض. دهد شانس يا خطاها را توضيح مني

. تناسب دارندآامًال با هم چيزهايي است آه 
ي آزاد و قصد با ذهن  با ترآيب آردن اراده

با خواندن اين آتاب . شويد هاني مهاهنگ ميآي
، متوجه خواهيد شد آه رسيدن به هدف بيش از 

آه با فكر خود مشا و خارج از نريوي قصد  اين
پذير باشد در مهاهنگي متام مدت با قصدا  صورت
رسد آه زندگي   نظر ميوقيت به. پذير است مكان
تان برگشته، مردم  نيست، شانسراه  روبه
ناسيب اطرافتان هستند، يا وقيت به نام

ها  هاي قدمي خود برگشتيد بدانيد آه اين عادت
 . عالمي عدم مهاهنگي مشا با قصد است

نويسم، ذهن خود را به  براي مثال، وقيت مي
ي و افكار فردي خود باز امكانات روح آيهان

 با مهكاري سرنوشت آتابي سودمند و نم تاآ مي
وقيت مورد ترك . پر از بينش دروني ارايه دهم

 مثال ل را دوباره بررسي آردم متوجهالك
 هاي زندگي   قصد با موقعيتديگري از مهاهنگي

چه انسان ها به آن نياز دارند  ايه آندر ار
    .شدم

آار ام،سومر گفت   ساله اخريَا، دخرت نوزده
د را آه گارسوني در يك رستوران بود موقت خو

ي حتصيل  امهداند آه پيش از اد رها آرده و مني
پرسيدم چه آاري .  اجنام دهددر آاجل چه آاري 

جواب داد، . دهد به او احساس راحيت و شادي مي
اري به آودآان، اما برگشنت به سو آموزش اسب

آرد به دليل   را آه يك سال پيش آار ميجايي
آرده بود آار زياد اجنام داده و آه حس  اين

 . تقدير نشده و حقوق آم گرفته قبول نكرد
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تلفين را اجنام دادمي، ي  زماني آه اين مكامله
ل من در مائوي در حال نوشنت اولني فص

اندازي نوين بر قصد ، به عنوان نريويي  چشم
  به دخرتم .آه بر جهان چنگ انداخته، بودم

 . هنگ آندگفتم آه بايد افكارش را مها
براي دريافت آمك آماده : به او گفتم«
براي تو موجود . به قصد اعتماد آن» .باش
آگاه باش و براي پذيرش راهنمايي آه . است

آيد مشتاق باش و در مهاهنگي  به طرفت مي
 .ارتعاشي با مبدأ مبان
ه دنبال مثايل اي آه ب روز بعد، درست حلظه

 .زد از قصد براي اين فصل بودم تلفن زنگ 
بابا باور «. جوشيد  بود آه از شوق ميسومر

بينم آه  آنم مي ر ميويل وقيت دوباره فك. آين مني
آيد ديروز گفيت آه ذهن   يادت مي.آين باور مي

خودم را به روي قصد باز آنم؟ مردد بودم، 
 پدر من عجيب و غريب است فكر آردم آهحيت 

سپس عالميت روي . اما تصميم گرفتم امتحان آنم
گفت دروس سوارآاري و يك  تلفن ديدم آه مي
مشاره را نوشتم و تلفن . مشاره تلفن هم بود

زني آه گوشي را برداشت گفت آه نياز . زدم
به شخص قابل اعتمادي براي آموزش دادن به 

درست دو برابر چيزي آه در . ها دارد پسربچه
فردا به . دهد  حقوق ميمآورد رستوران در مي

  معرآه نيست؟ .ديدنش خواهم رفت
ارم آتابي د! معرآه؟ بله، معرآه است

مثال خوبي هستم و اين نويسم و در جستجوي  مي
به صورت آمكي آه روز پيش به دخرتم پيشنهاد 

 .يك تري و دو نشان. رسد آردم مي
 ادغام افكار فردي با ذهن آيهاني

افكار فردي ما الگويي در قصد ذهن آيهاني 
تان از هم جدا مشا و نريوي قصد. سازد مي

 دهيد يت فكري را در خود شكل ميپس وق. ندنيست
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آه با روح تناسب دارد، يك الگوي معنوي 
دهد و  سازيد آه مشا را به قصد پيوند مي مي

ي مشا را به جريان  برآورده شدن خواسته
آنيد حقيقيت  هر چه آه آرزو مي. اندازد مي

. موجود و در حال حاضر در روح حاضر است
ها يا عدم  ربوط به شرايط، حمدوديتافكار م

هايتان را از ذهن خود حذف  امكان خواسته
اگر مهزمان به راحيت در ذهن مشا و ذهن . آنيد

قصد رها شوند در جهان فيزيكي به وقوع 
 . پيوندند مي

هر چيز آه خبواهي يا «تر  به عبارت ساده
باشي باور آن آه به آن برايش دعا آرده 

در » .ريافت خواهي آرد آن را داي ، رسيده
اين نقل قول نوشتاري به مشا گفته شده باور 

آنيد مهني حاال شكل گرفته و  چه آرزو مي آنيد آن
بدانيد آه افكار و دعاهاي . آسب خواهد شد

 . جا حاضر است  مشا مهني
ترديدها را آنار بگذاريد تا بتوانيد 
فكري مهاهنگ با ذهن يا قصد آيهاني خلق 

ن ترديد اين موضوع را بدانيد اگر بدو. آنيد
اين نريوي قصد است . در آينده رخ خواهد داد

 . آه در آار است
 ا با آلماتي از الدوس هاآسلي اين خبش ر

 !دهم خامته مي
 آه سفر معنوي در رسيدن به مقصد جديدي«

ه به  دست تدر آن انسان چيزي را آه نداش
آه قبًال نبوده، نيست بلكه آورد يا چيزي  مي
نت مل دور ساخنت جهل انسان با در نظر گرفشا

ك آه ادرا خويش و زندگي است و رشد تدرجيي
يافنت خدا . آند آگاهي معنوي را آغاز مي

 ».رسيدن به خويش است
واستم آه ترديد در در فصل اول از مشا خ

 را آه من جا حاضر در جهان مورد هسيت نريوي مهه
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ه نامم آنار بگذاريد و گفتم آ قصد مي
ل شده و توسط آن توانيد به انرژي قصد و ص مي

جا پيشنهادهاي خود را  اين. به مقصد برسيد
 . آنم براي اجنام اين آار مطرح مي

هاي ذآر  پنج پيشنهاد براي بكارگريي ايده
 شده در اين فصل

 هر گاه احساس آرديد حالتان خوب نيست -١
 را آه ايد، تسمه تراموا يا دچار فقدان شده

ه فاصله سه يا چهار پا از د باز دامنه قص
تصور آنيد .  آنيدباالي سر مشا اوخيته شده فرض

خوريد و تراموا مشا را به  آه به باال غوطه مي
اي براي بكارگريي  اين وسيله. رساند قصد مي

 .تسليم در زندگي است
 هر گاه در حالت اضطراب بوديد يا به -٢

چيز در اطراف مشا را از  نظر رسيد آه مهه
آلمه قصد يا قصدآردن . دارد دتان باز ميمقص

اين يادآوريي براي آرام . را تكرار آنيد
قصد روح است و روح در . باقي ماندن است
 .سكوت پربرآت است

و  به خودتان بگوييد آه مأمورييت داريد -٣
هيد در دسرتس ايك مهراه خاموش هر حلظه آه خبو

 پايني مشا را با آنچه زماني آه خويش. مشاست
دهيد تعريف يا با  چه اجنام مي اريد يا آند

از نريوي اراده آزاد . آند ديگران مقايسه مي
.  بردن آن افكار استفاده آنيدبراي از بني

من هديف دارم، هر آاري را .  بگوييدبه خود
توامن اجنام دهم و اين آار را با   خبواهم ميآه

» .مده گري جهان اجنام مي خالق مههمهاهنگي نريوي 
 به شيوه خودآاري براي جوابگويي به  آه

نتايج مهزماني اتفاق . شود  مي تبديلزندگي
 .خواهد افتاد
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ايد   طوري عمل آنيد گويي هرچه خواسته-٤
داشته اعتقاد . مهني حاال اتفاق افتاده است
اآنون   هستيد همباشيد آنچه آه در جستجو يش

ايد، آه در روح موجود است و  دريافت آرده
. يتان خواهيد رسيدها  به خواستهبدانيد آه

ز موفقيت و آرامش دروني من يكي از ده را
اين است آه طوري با خود برخورد آنيد آه 

خواهيد  گويي مهني حاال چيزي هستيد آه مي
 .باشيد

از ديدگاه جنبش (Hasidic  اين گفته باستاني-٥
هسيديسم الزمه احتاد با خدا و تقرب به او ، 

 را نسخه ) زيسنت استشادمانه و جمذوبانه
 به مدت يكسال مهراه داشته باشيدآه برداري و

يادآور نريوي قصدو چگونگي عملگرد آن به طرق 
 .خمتلف  مي باشد

وقيت آه با ذهين پاك و مقدس در آنار مزارع          
ها، حيوانـات     ها، رستين   از مهه سنگ  . قدم بزنيد 

نـك  اي از روح بريون آمده و بـه مشـا چ            با رقه 
 مقدسـي   وقت خلوص يافته و به آتـش        زند، آن   مي

 .شوند در مشا تبديل مي
دهم آه چگونه بايد  ضيح ميدر فصل بعدي، تو

ا قادر به ديدن ه قصد نگاه آنيد تبه دامن
اي قصد به چه شباهت دارند ه آن باشيد و چهره

دون خوان اين فصل را با مجله ديگري از
 آارلوس آاستاندا پايان ماتيوس استاد

 :دهم مي
  

 بـا شـدت و تـداوم        روح خود را به مهه    .. .
نـد امـا تنـها جنگجويـان        آ يكسان آشكار مـي   

 .شناساند ته آن را ميسو طور پيهستند آه به
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 و جنگجويان مانند هم  اين سطورخوانندگان
وي قصد روح اراده آزاد براي دسرتسي به نريدر 

 .روند پيش مي



 ٣٢

 فصل دوم
 هفت چهره قصد

زيك به ما چهارهزار جلد نوشته متافي«
 ».خنواهند آموخت آه روح چيست

 ولرت
حرآت از فكر آردن درباره قصد به سوي 

 شناخت قصد
وي يروز در حال نوشنت اين آتاب درمائد

 مشا آنم براي را جتربه آردم آه سعي ميشناخيت 
ج افتاد، يك زن ژاپين از ختته مو. ضيح بدهمتو

  اش از شدت متاس با آب دريا ورم آرده بدن
.  مهينطور يگران هماش خم شدم، د فربه ط. بود

قلبش را بكار تنفس مصنوعي سعي آردمي با
هاي ژاپين او با  در حاليكه دوست.بيندازمي

 از غصه هاي بيهوده براي جنات اش دن تالشدي
اي از روح زن آه  دند ناگهان آگاهيآر گريه مي

. ه من دست دادبر باالي سر ما معلق بود ب
 جنات در ساحل نگاه مي مهينطور آه به صحنه

برآيت را حس پرآرد، حضور انرژي پرآرامش و 
آردم و به شيوه غريقابل درآي فهميدم آه 
زنده خنواهد شد و ديگر به آالبدي آه من و 

 نيت ديگر تالش به جنات آن مردم با حسن
 . باز خنواهد گشتداشتيم،

هامي را  تم، دستيسااين شناخت باعث شد آه ب
. و دعاي آرامي براي او خبوامنبه هم گره زده 

ما از نقاط خمتلف دنيا بودمي و حيت زبان هم 
حال حسي از پيوستگي  دانستيم با اين را هم مني

با اين شناخت آه روح او و من . با او داشتم
دوام  ب طبيعت زودگذر و بيا در اعجيبه طريق
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هاي فيزيكي ما هبم وصل بود حس آرامشي  زندگي
 .دادمي به من 
 به راه افتادم، رنج مرگ بر افكارم وقيت

دانستم و حس  برعكس، مي. تويل نشده بودسم
آردم آه عزميت روح اين زن از آنچه آه  مي

جان و متورم بود بطرز غري قابل  اآنون بي
.  خبشي از نظم آامل اهلي بودي،توصيف

 مدرك  هيچ. توانستم اين را اثبات آنم مني
آردم بلكه  منيمن به آن فكر . اي نداشتم علمي

است آه خرد  اين مثايل از چيزي. دانستم مي
وز بعد از بيست و چهار نه. نامم خاموش مي

 او را  حضورنويسم  ساعت آه اين مطالب را مي
 آارلوس آاستاندا، ت سكوت ردر قد. آنم حس مي

آند  خرد خاموش را به عنوان چيزي توصيف مي
ل چيزي آه تسلط و خرد آام. آه مهه ما دارمي
اما قادر به تفكر نيست پس . به مهه چيز دارد

.. داند حرف بزند تواند از چيزي آه مي مني
 خرد خاموش را به دليل جهان معقوالت ،انسان

هرچه بيشرت به جهان دليل دست . ترك آرده است
 ».شود تر مي دوام بيندازيد، قصد بي

از آجنا آه در اين آتاب قصد به عنوان يك 
دني ارايه شده آه در متام دامنه انرژي نادي

 پس قصد شكال فيزيكي بطور ذاتي وجود دارد،ا
خبشي از جهان غري قابل توصيف و غري مادي روح 

هاي ما را براي توضيح و تعريف  روح تالش. است
آه بعدي وراي آغاز و زند چرا  آن پس مي

ها، منادها و وراي خود شكل   حمدوديتپايان
  نوشته شده آهر نتيجه، آلمات گفته ود. است

مان دراين  منادهاي ما براي ابراز جتربيات
توانند بطور واقعي روح را   مني هستند،جهان

دهد  اي آه جهان فيزيكي توضيح مي به شيوه
 .بيان آنند
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ر آغاز اين فصل ذآر من با گفته ولرت آه د
توامن بطور   منيشد موافقم و مي پذيرم آه 

 با ياقاطع به آسي بياموزم آه روح چيست 
قي از آنچه به استفاده از آلمات تصوير دقي

 .آن شبيه است ارايه دهم
توامن بكنم توضيح روشي است آه  آاري آه مي

بته اگر به طريقي آنم ال قصد را تصوير مي
ه قصد را از ادراك بتوانيم حجابي  آه دامن

دارد  حسي و ذهن معقول ما دور نگه مي
ي آه به ام را از چيز من تصور آلي. بردارمي

ارايه برم به مشا  عنوان هفت چهره قصد نام مي
 تصوير خيايل من از اين نكات منايانگر. آنم مي

 .است آه نريوي قصد به آن شباهت دارد چيزي
 وانيمت  قصد چيزيست آه مياعتقاد دارم

 را بشناسيم  شومي آنن وصل حس آنيم به آآنرا
 آگاهي درونيست آه .  اعتماد آنيم به آنو

توانيم با   عني حال منيآنيم و در اش مي ًا حسصرحي
از اين تصوير براي .  بدهيم اشيحآلمات توض

هدايت بسوي نريوي قصد آه سرچشمه خلقت است و 
آند  ام فعال مي ر زندگي روزانهرا د آن

 .آنم استفاده مي
 آنيد ع به شناخت چيزياميدوارم مشا هم شرو

آه شخصًا براي فعال آردن نريوي قصد در 
 .تان نياز داريد زندگي

توضيحات زير حاصل جتربيات من از اساتيد، 
اي با ديگران به مدت سي سال،  آار حرفه

هاي متافيزيك آه مطالعه  آتاخبانه آتاب
 من در جهتتالش .ام و تكامل شخصي من است آرده

يد  اتصال ام از فوا هاي شخصي انتقال دانسته
 .به قصداست

گرييد  ش اهلام ميخوشبختانه مشا از خرد خامو
 براي خود و شگفت انگيزي توانيد جتربه و مي

 .تان خلق آنيد هر آس ديگري در زندگي
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 مشا از نريوي قصد براي ايفاي نقشي وقيت
 خرد خاموش ،آنيد تان دعوت مي  در زندگيفعال

 شخصي و آند اين يك انتخاب آغاز به آار مي
خصوصي است آه نيازي به توضيح يا دفاع 

 دروني را اجنام دهيد، قيت اين انتخابندارد و
 خاموش به تدريج خبشي از زندگي عادي و دخر

با بازبودن به . آگاهي روزانه مشا خواهد شد
نريوي قصد، مشا خواهيد دانست آه ادراك، تولد 

يك خلقت گ مهه مفاهيم طبيعي دامنه انرژ و مر
تالش به فكر يا استدالل درباره . هستند

بردن با از بني . هوده استمسريتان به قصد بي
 فضايي ،ترديد و اعتماد به احساس اشراق

ممكن است . آنيد ي جريان نريوي قصد مهيا ميبرا
دهم به  بنظر مثل جادو بيايد اما ترجيح مي

. آنيمان به عنوان ختليه ذهن و تسلط نگاه 
 گذاشته و اينجا من افكار منطقي را  آنار

هي جديد ذهنم را به روي جادو و هيجان آگا
 .آنم اي باز مي روشن گري آننده

استاد بزرگي در زندگي من به نام 
هتي بودن، «آريشنامورتي يكبار اينطور گفت 

زي ترسناآي نيست، آامًال ضروري يمًال هتي، چاآ
است آه ذهن خايل باشد، هتي بودن، بدون فشار، 
چرا آه تنها آن زمان قادر به حرآت به سوي 

 ».مي ناشناخته مي شواعماق
 با .يداي آتاب را زمني بگذار حاال حلظه

 غري شخصي را اعتماد به آرامي آگاهي خويش
هايتان را ببنديد و  ابتدا، چشم. جتربه آنيد

ر مشا هاي بي تان را از فكار منطقي و مههمه ذهن
سپس در زمان بروز شك دآمه .  خايل آنيدمتغري

در خامته ذهن خود را به . حذف را فشار دهيد
توانيد شناخت  زمان مي آن.  باز آنيدهتيت

 در فصل بعد، (خاموش نريوي قصد را آشف آنيد 
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گر دستيابي و اتصال به قصد را  ديروش هاي
 .)يح خواهم دادتوض

،اگر اما حاال، در مورد چگونگي نگرش
بتوانيم مانند روح آن زن ژاپين آنار ساحل 

ور  مان غوطه  بر باالي جسمخارج از خودمان،
انداز  از اين چشم. وضيح خواهم دادتباشيم 

هاي قصد  خود را در حال نگاه آردن به چهره
هايي آه قادر به ديدن ارتعاشات  از طريق چشم

 .آنم باالتر هستند تصور مي
  قصد هفت چهره

  چهره خالقيت-١
اولني از هفت چهره قصد تاثري خالق نريوي قصد 
است آه ما را طراحي و اينجا قرار داده و 

. راهم ساخته استمناسب با نيازهاميان ف يحميط
  صورت هيچ خالق باشد در غري ايننريوي قصد بايد 

رسد آه اين  بنظرم مي. چيزي بوجود خنواهد آمد
حقيقيت غريقابل انكار درباره قصد يا روح است 
چرا آه هدف آن جان دادن به هسيت در حميطي 

رسم آه قصد  ميچرا به اين نتيجه . مناسب است
هسيت را در وفور داشته باشيم؟   آهواهذميخ

چون اگر برعكس بود، زندگي به آن شكل آه ما 
 .پيوست شناسيم به وقوع مني مي

 و زندگي را توانيم نفس بكشيم آه مي اين
 آي است آه طبيعت روح رجتربه آنيم براي من مد

ممكن است به نظرتان .  خود خالق است يدر هسته
 حيت نامربوط آننده يا ا گيجامري واضح ي

مشا اينجا در :  اما چيزي آه واضح است،بيايد
 ،آالبد فيزيكي خود حضور داريد، زماني جنني

اي و قبل از آن انرژي  پيش از آن دانه
 آه شكل و قدرمتند ي بييانرژ: شكلي بوديد بي

ر د.  ناآجا به اآنون و اينجا آوردمشا را از
ت اهي، قصد مشا را در جههاي آگ باالترين شكل
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چهره خالقيت مشا را . تان آغاز آرد سرنوشت
 را بسوي خلق مشرتك هرچيزي آه نريوي قصدتان

نرژي خالق ا. بطرف آن جهت دهيد مصمم آرد
دهد   آه به مشا قصد ميروح از.  مشاستجزيي از
 .گريد ريشه مي

  چهره مهرباني-٢
هر نريويي آه به عنوان طبيعت ذاتي خود 

 به شكل فيزيكي  ق و تبديل انرژينياز به خل
جهت عكس قياس . وي پرمهري باشددارد بايد نري

ه  خود خواست ياگر نريوي قصد در هسته. آنم مي
 خلقت  داشت  مهري، شر يا زيان يي از با

مهر شكل  اي آه انرژي بي حلظه. ناممكن بود
 برعكس، نريوي قصد. شود ختريب ميبگريد، روح 

ت آه انرژي پرمهري اس. اي پرمهر دارد چهره
آند شكوفا شده، رشد  قصد دارد هر چه خلق مي

ما مدرآي ي  هست. آند و خوشحال و پر مثر باشد
انتخاب مهرباني خود . از مهرباني قصد است

 .انتخاب نريوي قصد فعال در زندگي مشاست
 اميين بدن و درافزايش  ستمتأثري مثبت در سي

در مغز در حتقيقات ثابت   توليد سروتونني 
ماده ايست آه به طور  سروتونني .تشده اس

 احساس شود آه باعث   بدن اجياد ميطبيعي در
در . ش بيشرت، راحيت و حيت سعادت مي شودآرام

يخنت توليد گواقع، نقش مواد ضد افسردگي ان
بطور شيميايي است آه افسردگي را سروتونني 
حتقيقات نشان داده است آه عمل . برد از بني مي

به شخصي ديگر آارآرد اي از مهرباني  ساده
سروتونني سيستم اميين را توسعه داده و توليد 

را در هردو گرينده و دهنده مهرباني 
 .انگيزد برمي

 تر اينكه، حيت اشخاصي آه ناظر هستند عجيب
! تصور آنيد. شوند مند مي از مهان نتيجه هبره

مهرباني بسط يافته، دريافت شده يا مشاهده 
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 جسماني و احساسات شده بطور سودمندي سالميت
. هدد اد مربوطه را حتت تأثري قرار ميافر

اينجا هر دو چهره خالقيت و مهرباني لبخند 
 .زنند مي

مسدود مهر هستيد چهره مهرباني را وقيت بي
مهم نيست . شويد  از نريوي قصد دور ميميكنيدو

خدا، روح، مبدا يا : آه آنرا چه بناميد
ز مهر قصد، آگاه باشيد آه افكار خايل ا
را   آن،ارتباط را تضعيف و افكار پرمهر

  چهرهخالقيت و مهرباني دو. خبشد استحكام مي
 .از هفت چهره قصد هستند

  چهره عشق-٣
عي ت طبيني از هفت چهره قصد، يعين عشق سوم

اي غري   نتيجه آهصد استقجان خبش در ذات نريوي 
اين آيفيت ترغيب آننده، . داردقابل انكار

محايت آننده را اگر عشق پيش برنده و 
نناميم، پس چه بايد بناميم؟ اين اولني نريوي 

رالف والدو روح آيهاني قصد است مهانطور آه 
م ما و عشق باالترين آال«: گويد امرسون مي

 ».رتادف با خداوند استم
اصل شده در  حدامنه انرژيك قصد، عشق 

قضاوت، . حميطي آامًال مهاهنگ و پرورنده است
، ترس و تعصب اينجا بقا خنواهد خشم، نفرت

شد آه اين دامنه را  پس اگر واقعًا مي. داشت
ببينيم، خالقيت و مهرباني را در دامنه 

ما به جهان . ديدمي پاياني از عشق مي بي
ها و آغازها از طريق دامنه  فيزيكي حمدوديت

اين . امي نريوي آيهاني عشق خالص وارد شده
 براي ما چهرة قصد آه بياني از عشق است

خواستار شكوفايي و رشد و تبديل به انچه آه 
وقيت با انرژي عشق . توانش را دارمي مي باشد

مهاهنگ نيستيم، از قصد دور شده و توانايي 
خود را براي فعال ساخنت قصد از طريق بيان 
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اگر آاري را : براي مثال. آنيم عشق تضعيف مي
 دهيد نريوي قصد مشا آه دوست داريد اجنام مني

مشاري را به  هاي بي نارضاييت. شود ضعيف مي
 آنيد آه از چهره عشق زندگي خود جذب مي

چيزهايي آه دوست در نتيجه بيشرت. نيست
 .تان ظاهر خواهد شد نداريد در زندگي

افكار و احساسات انرژي خالص هستند آه 
وقيت . اند تر از بقيه بعضي باالتر و سريع 

هاي   آه انرژي را اي دامنهتر هاي باال انرژي
هاي  اند اشغال آنند، انرژي تر گرفته پايني
 .شوند هاي باالتر تبديل مي تر به انرژي پايني

ك اق تاريمنونه ساده براي اين مثال يك ات
 غوطه ور قاشده با انرژي پايني تر و يك ات

 ياز آجنا آه نور سرعت بيشرت. در نور است
د دارد، وقيت مشعي به اتاق تاريكي آورده شو

 از بني رفته يرسد آه تاريك نه تنها بنظر مي
آسايي به روشنايي تبديل  بلكه بطور معجزه

مهني مثال در مورد عشق نيز صادق است، . شود مي
ي از انرژي نفرت تر و باالتر آه انرژي سريع

 .دارد
سنت فرانسيس، در دعاي مشهورش، به خدا 

جايي آه نفرت حاآم است، «: آند التماس مي
آند  زي آه او جستجو ميچي. »شق بكارمبگذار ع

ي حل و تبديل نفرت به انرژي عشق نريويي برا
وقيت انرژي عشق حضور داشته باشد نفرت . است

در مورد مشا هم مهينطور . شود به عشق تبديل مي
 آه به طرف خود و ديگران جهت نفرتي. است
خبش و پرعشق   نريوي جانتواند به هيد ميد مي

به پري تيالرد دو شاردن `. ل شوديدزندگي تب
 نتيجه : آند ين شكل مسئله را عنوان ميا

ترين و در عني حال  عشق قوي: مهيشه يكي است
 ».ترين انرژي جهان است ناشناخته

  چهره زيبايي-٤



 ٤٠

. ست اي زيبا ئ از هفت چهره قصد، چهارمني
آن بيان خالق، مهربان و پرعشق جز زيبا چه 

را هوش سازمان شد؟ چتواند با چيز ديگري مي
 خود را  بايد چيزهايي بر خالف دهنده قصد

توانيم  پس مي. تواند ا منيآشكار آند؟ آشكار
نتيجه بگريمي آه طبيعت قصد داراي يك فعل و 

 زيبايي . ابدي از عشق و زيبايي است انفعال
را به چهره خالق، مهربان، پرعشق نريوي قصد 

 .اضافه آنيد
يك از قصيده  برجسته رمانتجان آيتز شاعر

 :گريد  نتيجه ميف خاآسرت يونانيدر ظرخود 
 .ايي حقيقت است، حقيقت زيبايي استزيب

شناسيد و  اين تنها چيزي است آه در زمني مي
بطوريقني حقيقت . تنها چيزي آه بايد بدانيد
واقعيت است آه . در خلقت مهه چيز موجود است

در . آيد ا در شكل به منايش درمياينج
ن در شكلي است آه بياني از نريوي اآنوواينجا

 موافقم آه   آيتزپس من با. خالق ناديدني است
 خاموش بدانيم حقيقت و نياز دارمي بطور

خارج از حقيقت روح . زيبايي يكي هستند
قت به ء و در بياني از نريوي قصد، حقيمبدا

اين شناخت به . آيد  مي درصورت زيبايي
و اشراق تصور ، خواست باارزشي ازهاي  بينش

 .شود فردي مشا منجر مي
در جهت دست يافنت به امهيت زيبايي به 

هاي قصد، اين نكته را به  عنوان يكي از چهره
افكار زيبا، روح زيبا : خاطر داشته باشيد

وقيت براي ديدن و حس آردن زيبايي . سازند مي
اطرافتان پذيرنده باشيد، با نريوي خالق قصد 

آه شامل خود مشا ان طبيعي هدر هر چيزي در ج
ا انتخاب ديدن  ب.شويد شود آشنا مي هم مي

 حيت شخصي آه در فقر و زيبايي در مهه چيز،
تواند نريوي قصد  جهل به دنيا امده باشد مي
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دترين جستجوي زيبايي در ب. را جتربه آند
وي قصد  را به نري شخص،ها با قصد فردي موقعيت

 بايد. شود  مياين امر واقع. دهد پيوند مي
ور دارد حيت جايي ره زيبايي مهيشه حضچه. بشود

 .بينند آه ديگران زشيت را مي
 ١٩٧٨ه در سال آنيم آ من عميقًا افتخار مي

فرانكل هم آرسي در وين، اطريش، با ويكتور 
 توانايي ديدن زيبايي در متام :او گفت. بودم

گي معين هاي زندگي است آه به زند موقعيت
انسان در ": ان در آتابش حتت عنو.دهد مي

  صحبت مي آند پراي  آاسهاز ،"جستجوي معنا
  آه  در آناز آب آثيف با يك آله ماهي شناور

در اردوگاه آار اجباري در طي جنگ  هانازي
او به خودش . وم به او داده بودندجهاني د

تلقني آرد آه جباي متمرآز بودن بر وحشت، 
او توانايي . زيبايي را در غذايش ببيند

 براي بقا در آن رايبايي در مهه چيزديدن ز
او به ما . هاي وحشتناك بكار گرفت اردوگاه

هاي  گويد آه اگر بر زشيت متمرآز شومي، زشيت مي
بيشرتي را به افكارمان، سپس به احسامسان و 

 .دهيم مان راه مي هنايتًا به زندگي
 حيت در در ذهن آزاد اي آوخينت به گوشهبا

م جهان خود را با ينتوا ها مي بدترين موقعيت
انرژي قدرداني و زيبايي پيش برده و فرصيت 

 .هاي خود خلق آنيم براي باال بردن موقعيت
وص يوه توضيح مادر ترزا را در اين خصمن ش

ي برا: از او پرسيدند. لي دوست دارمخي
هاي آلكته چه  مأموريت خود هر روز در خيابان

 »آنيد؟ مي
 :او جواب داد

هاي خمتلف   را در شكل مسيحهر روز عيسا«
 .بينم اش مي مشقت
 )انبساط( چهره فراخي -٥
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طبيعت عنصري زندگي افزايش و جستجوي بيشرت 
هاي  بر چهره اگر بتوانيم با قدرت .هاست حالت

تصور . خواهيم خوردقصد متمرآز شومي يكه
 هايي آه خواهيم ديد  يكي از چهرهآنيم مي

ت اين طبيع. حالت انبساط ممتد نريوي قصد است
يي آند گو روح خالق مهيشه به طريقي عمل مي

.  شكل دهنده استي قدرتروح . شود منبسط مي
دگي بطرف داراي نظم افزايش است يعين زن

طور آه  آن.  استزندگي بيشرت رو به توسعه
. گريد شكل ريشه مي دانيم زندگي از قصد بي مي

هاي قصد شبيه چيزيست  بنابراين، يكي از چهره
بايد شبيه به . شود بدي متحول ميآه بطور ا

سازي ه آوچكي در وضعيت ممتدي از دو برابركل
، بعد جلو خود باشد، بعد بزرگ آردن خود

راندن خود در حاليكه مدام خود را توسعه 
اين دقيقًا چيزيست آه در جهان . دهد مي

اين چهره پنجم قصد . دهد فيزيكي ما رخ مي
. ندآ  ميگريد آه آن را بيان زي را ميشكل چي

دارد، چرا آه اگر اين نريوي هيچ راه ديگري ن
 حال انبساط شبيه خود نبوده يا نا در مهيشه

 . د استپيوسته باشد تنها قادر به ختريب خو
نريوي قصد بصورت بياني از خالقيت، مهرباني، 

. شود عشق و زيبايي در حال انبساط آشكار مي
 با اجياد رابطه شخصي با اين چهره قصد، مشا

 از طريق نريوي قصد آه مهيشه زندگي خود را
ي از اين قصد ريشه دار بوده، هست و جزي

وي قصد نريوي رين. دهيد خواهد بود توسعه مي
. هاي زندگي است انبساط و افزايش متامي جنبه

اين طبيعت قصد است . استثنايي وجود ندارد
باشد، مي اي  آه در وضعيت بيان افزايش يافته

 . نيز صادق استپس در مورد مشا
 مهكاري با آن ،تنها شرط حرآت مستقيم قصد

 براي بيان   آنا و اجازه دادن بهدر مهه ج
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يق مشا و براي مشا و هر آس آه با رخود از ط
بعد از آن نگراني . باشد شويد مي آن روبرو مي

به چهره فراخي .  وجود خنواهد داشتيو اضطراب
.  دهيدخواهيد اجنام تماد آرده و هرآاري مياع

د آه نتايج سودمند جامع تنها بداني
 .آوردهاي ممكن هستند ره
  چهره وفور ناحمدود-٦

يزيست آه حد و ياني از چ چهره ششم قصد ب
رد و بطور مهه جا حضور دامرز ندارد،

 نه تنها عظيم است : پاياني وفور دارد بي
اين هديه شگفت . شود بلكه هرگز متوقف مني

ايد  ه از آن خلق شدهانگيز فراواني چيزيست آ
تان در آن  و از اين رو مشا هم در بيان زندگي

 را مشا در واقع قانون وفور. يك هستيدشر
ا، اين هدايا درست مثل هو. آنيد ا مياجر
يگان و آامل در  را بطور جوشيد، آب ورخو

 .وفور ناحمدود براي مشا فراهم شده است
ها، به مشا ياد داده  از زمان اولني خاطره

اموال من از . ها فكر آنيد ه آه د رحمدوديتشد
ال مشا از آجنا، به اين م. شود اينجا شروع مي

شكل حصارهايي براي عالمت گذاري مرزهاميان 
اي  سازمي اما آاشفني باستاني به ما آگاهي مي

پايان ارائه  از جهان به عنوان نريويي بي
ات ما را حيت منجمني باستاني اعتقاد. اند داده

 شكلي آه روي زمني را ي گنبد سقفدرباره
ها آه  ه آهكشاندربار. پوشاند به هم رخيتند مي

شوند  ر در سال حماسبه مي نوبا فواصل سرعت 
ه از هاي علمي آ آتاب. چيزهايي آموختيم

اعتبار   سال بگذرد ديگر بيشان دو تاريخ چاپ
گزارشات ورزشي آه از قرار معلوم . مي شوند
زيك ما را مورد حبث قرار هاي چاالآي في حمدوديت

 .اي از هم پاشيد دادند با نظم خريه آننده مي
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هاي مچعي و  ها، ماهيت  انسانيعين در قدرت
آامًال درست . افراد هيچ حمدودييت وجود ندارد

است چرا آه ما از وفور ناحمدود قصد پديدار 
اگر چهره نريوي قصد وفور ناحمدود است . امي شده
نريوي ما نيز براي توانيم بفهميم آه  مي

مان  آشكار ساخنت و جذب هرچيزي به زندگي
طلق هيچ چهره فراواني بطور م. ابه آن استمش

 ي ها  سوژههاي   چشمهوسعت سر. نداردحمدودييت 
سپس يك سرچشمه را .  تصور آنيد راخلق شده

آه وراي بقيه ايستاده بررسي آنيد اين ذهن 
جا شروع ذهن مشا آ. هاست مشا و ذهن مجعي انسان

 هاي آن چيست؟  شود؟ حمدوديت و آجا متام مي
جايگاه آن آجاست؟ مهمرت از آن، جايگاه آن 
آجا نيست؟ آيا در تولد مشا به وجود آمده يا 
پيش از ادراك مشا حضور داشته است؟ آيا با 

ها  سخاه شكلي؟ پچمريد؟ چه رنگي دارد؟  مشا مي
ني مشا از مه. وفور ناحمدود: در اين عبارت است

نريوي قصد مهه جا هست . وفور ناحمدود خلق شديد
 دهد مهه چيز بطور ست آه اجازه ميو چيزي

 . آشكار، افزوده و فراهم شودهناييت بي
ندگي متصل هستيد ريوي زبدانيد آه به اين ن

 هرچيزي آه بصورت نقصان درك را با  و آن
ذهن خود را به سوي .  شريك هستيدآنيد مي
 زندگي دود باز آنيد و چهره وفور ناحميان ب

خواهيد  ميگونه آه   آن،خود را بصورت مهكار
توانند چيزي را   شعرا مي . خلق خواهيد آرد

مه  دشوار است در چند آلدرك آن براي ما آه
در اينجا والت ويتمن . آوتاه بيان آنند

مهانطور . گويد   با ما سخن مي"ترانه خودم"
هنايت  ر بيخوانيد چهره وفو آه اين سطور را مي

اي از  نريوي  را به جاي خدا گذاشته و مزه
 . بچشيدقصد را
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آنم خدا را در هر  شنوم و نظاره مي مي
 چيزي،

 .آنم با اينحال در آمرتين او را درك مني
 ساعت  ٢٤ از چيزي از خدا در هر حلظه

 .بينم مي
 ،و هر حلظه

 .بينم در چهره زنان و مردان آن را مي
  .ينهو در چهره خودم در آ

 ،آنم اي از خدا پيدا مي نامه
 ،افتاده در خيابان

  ،آه هر يك به نام او امضا شده
  .ها را در جايي آه هستند آنم آن  ميو رها

 ،دامن چرا آه مي
 ،هر جا آه بروم

ن براي ابد و مهيشه سروقت خواهند ديگرا
 .آمد

لزومي ندارد آه درآي روشنفكرانه داشته 
بدانيد و با آگاهي آافيست آه خاموش . باشيد

 .پايان وفور زندگي آنيد از اين چهره بي
 يرندگي چهره پذ-٧

ين چهره اي است آه چهره هفتم يع اين شيوه
به سادگي . آنم پذيرندگي قصد را تصور مي

 و هيچ چيز يچ آسه. براي مهه پذيرنده است
هر آس . شوند توسط چهره پذيرندگي قصد رد مني

پذيرد  ن قضاوت مياي را بدو و هر موجود زنده
ز اي بدهد و ا بي آه نريوي قصد را به عده

 قصد براي من چهره پذيرنده. اي دريغ آند عده
به اين معين است آه متام طبيعت در انتظار 

 .فراخوان براي عمل آردن است
.  شناخته و دريافت آنيمتنها آايف است آه

قصد قادر به  ،اگر نتواني آن را بشناسي
اگر نگرش تان .  خنواهد بودي به توگوي پاسخ

ندگي مشا و جهان فاق ز آه شانس و اتاين است
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 جز پس ذهن آيهاني قصد آند، را اداره مي
 هايي خايل از هر گونه قدرت و نظموريادغام ن

 زاعدم پذيرش يعين خود را . ري نيستيز ديگچ
مندي از  براي هبره. دسرتس نريوي قصد دور آنيد

 هومشندي معادل و يد در خودپذيرندگي قصد با
نه تنها .  ذهن آيهاني توليد آنيدمتناسيب با

بايد براي گرفنت راهنمايي در جهت آشكاري 
مقاصد انساني پذيرنده باشيد بكله بايد 

دادن انرژي به جهان نيز باشيد  پذيرنده پس
هاي  ها و سخنراني مهانطور آه بارها در نوشته

: ام آار مشا اين نيست آه بگوييد قبل گفته
بلي ! بلي: چطور؟، بلكه بايد بگوييد

دامن آه نريوي قصد جهاني است  مي. خواهم بله مي
 .آس دريغ نشده است از هيچو

زماني آه آنچه نياز دارم از مبداء به 
يابد چهره پذيرندگي لبخندي  سوي من جريان مي

ي من براي زند، و مبداء نسبت به تقاضا مي
هاي  ا، فيلمه ، سخنرانيها مهكاري درباره آتاب

دآايف ويديويي، نوار و هرچيز ديگري آه به ح
 خوش شانس هستم پذيرنده مي شان  براي داشنت

 .شود
با پذيرش، در مهاهنگي با نريوي قصد قدرت 

 هاي سخيت اين مورد به شيوه. ي هستمخالق جهان
بينيد آه اشخاص الزم در زندگي  مي. آند عمل مي

 ريد و گ  ميتان درمان شوند، جسم مشا ظاهر مي
 يا آشف خواهيد آرد آه  رقاص هبرت، قمارباز

دامنه قصد به هر چيزي . ايد ورزشكار هبرتي شده
دهد و قدرت ناحمدود آن  اجازه ظهور در شكل مي

زي آه آشكار شده حيت پيش از بارقه در هر چي
 .يابد هاي اوليه تولدش حضور مي

ا درباره مفاهيم هفت چهره صل مشفدر اين 
ها خالق مهربان، پر از  آن. انديد خوقصد 

پاياني  عشق، زيبا، در حال توسعه و بطور بي
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فراوان و پذيرنده نسبت به مهه چيز هستند و 
توانيد به اين دامنه وسوسه انگيز قصد  مشا مي

پنج پيشنهاد هست آه مشا . متصل شويد
هاي ضروري را با استفاده از  توانيد پيام مي
 .ها به آار ببنديد آن
هاي اين  ي بكارگريي ايدهج پيشنهاد براپن
 فصل
 . نريوي قصد را تصور آنيد-١

 تصور خود از دامنه انرژي، آه نريوي با
.  ظاهر شودتان  ذهندر قصد است دعوت آنيد آه

وان تصوير مفاهيم نسبت به آنچه آه به عن
رسد  مورد نظر مشا از اين دامنه انرژي مي

ناديدني دانيد  حيت اگر مي. پذيرنده باشيد
 آه چه هايتان را ببنيديد و ببنيد ، چشماست

  منايانگرهفت آلمه . آنيد فت ميتصايوري دريا
خالقيت، : هفت چهره قصد را از بر تكرار آنيد

ورزي، زيبايي، فراخي، فراواني  مهرباني، عشق
ياد آورده اين هفت آلمه را به . و پذيرندگي
  قصد  با نريوييگها براي مهاهن و از آن

 .ستفاده آنيدا
 دهنده باشيد  انعكاس-٢

آينه . آند  منعكس مي تغيري شكل آينه بدون
تان  بودن را بررسي آنيد و آنچه وارد زندگي

 نظري انعكاس  هيچگونهدون داوري ياشود ب مي
شوند  تان مي  زندگيه آساني آه واردب. دهيد

 اين آه بنا به هوس مشا مبانند، با خواست
قضاوت در . وابسته مبانيدبروند يا بيايند غري

قد بلندي، مورد خود يا ديگران را از چاقي، 
درست مانند .  قطع آنيدزشيت يا هر چيز ديگر 

 پذيرفته ،ا وابستگينريوي قصد بدون داوري ي
 سعي آنيد با آنچه در .و انعكاس دهيد
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مانند . شود يكي باشيد تان ظاهر مي زندگي
 .آينه باشيد

 .شيد در انتظار زيبايي با-٣
اين پيشنهاد شامل انتظار مهرباني و عشق 
مهراه با زيبايي در زندگي مشا با عشق عميق 
به خود، به اطراف خود وابراز احرتام به 

يز هرجا آه باشيد مهيشه چ.شود دگي ميمتاميت زن
 .زيبايي براي جتربه وجود دارد

مهني حاال، به اطراف نگاه آنيد و زيبايي را 
 با .  انتخاب آنيد خود به عنوان نقطه مترآز

.   ضرر، خشم يا هتاجم فرق داردهاي احساس روش
در انتظار زيبايي بودن به مشا در درك نريوي 

 .آند قصد آمك مي
  بر حق شناسي مراقبه آنيد-٤

انرژيي را آه با متام موجودات زنده در 
هايي آه پيش از مشا  حال، آينده و حيت آن

موج . رش دهيد پرو سهيم هستيماند زندگي آرده
نريوي زندگي را آه به مشا فرصت انديشيدن، 

 حس حرآت، هضم و حيت مراقبه را دادهب، اخو
شناسي به مشا  نريوي قصد به خاطر حق. آنيد

نريوي حيات آه در جسم مشاست . دهد پاسخ مي
وقيت از . آنيد آليدي براي چيزيست آه آرزو مي

نريوي حيات به عنوان مناينده نريوي قصد 
رداني آنيد موجي از شناخت در درون مشا به قد

 .آيد حرآت درمي
خرد روح مشا مهانطور آه به مراقبه مشا بر 

سپرده شده و  سردهد  مي حق شناسي پاسخ
 .شناسد هايي آه بايد برداشته شوند مي گام
  شك را از بني بربيد-٥

وقيت شك از ميان برداشته شود، وفور شكوفا 
خواهيم آه  مهه مي. دشو شده و هرآاري ممكن مي
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از افكارمان براي خلق جهاني آه انتخاب 
اگر به توانايي ساخنت . امي استفاده آنيم آرده

زمان نريوي  خواهيد شك آنيد آن اي آه مي زندگي
يچ چيز حيت وقيت ه. ايد قصد را رد آرده

ايد  منايانگر حصول آنچه در زندگي خواسته
باشيد به ياد داشته .  آنيدت، از شك حذرنيس

خوردن   قصد منتظر غوطه يعينآه تسمه تراموا
 . خود و بردن مشاستمشا به سوي
هاي ما خيانت آار هستند  گويد شك شكسپري مي
تالش، چيزهاي خوبي شوند با ترس از  و باعث مي

. مي از دست بدهيمده شورا آه بايد برن
 :ورامانا ماها  ريشي مي گويد

 .خيزد شك از غياب تسليم برمي
توانيد به چيزهايي آه ديگران  ميمشا 

آنيد شك آنيد اما  گويند يا خود جتربه مي  مي
 را وقيت نوبت شناخت نريوي جهاني قصد آه مشا

 آنرا از ميان طراحي و به اينجا آورده رسيد
هرگز به خلقت از دامنه انرژيكي ! برداريد

 .آه مهيشه در دسرتس مشاست شك نكيند
پيوند ميان در فصل بعد براي صيقل دادن 

 ناميم روشي  نرژي آه قصد ميمشا و اين دامنه ا
پيشنهاد مي آنم آه ممكن است به نظرتان 

 .غريعادي بيايد
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 فصل سوم
 پيوند با قصد 
  فرو رفنت  از انديشه نهقانون شناوري

 شناوري اجسام آه اجسام  بلكه از انديشه 
 و بعد  آشف شدبطور طبيعي شناور بودند

 ه شد چرا؟هومشندانه پرسيد
 وواردتوماس تر

طبيب علوم رواني اين اظهار نظر را از 
  بررسي توماس ترووارداوايل قرن بيستم

ها از  در روزهاي اوليه ساخت آشيت، آشيت. آنيد
شدند و استدالل اين بود آه چوب  چوب ساخته مي

اما . رود  روي آب شناور و آهن در آن فرو مي
ز آهن ساخته ها در سرتاسر دنيا ا امروزه آشيت

ها شروع به مطالعه قانون   انسانوقيت. شوند مي
 از توده شناوري آردند، دريافتند هرچيزي

تر باشد روي  گريد سبك مايعي آه بر ان قرار مي
توانيم آهن  به اين شكل مي. ماند ان شناور مي

تواند ان رادر آب  يرا با مهان قانون آه م
ال را اين مث.  اب شناور آنيمفرو بربد، روي

ي اين فصل را در جهت پيوند در حايل آه حمتوا
 چيزي آه قصد داريد به آن تبديل شويد به هر

 .داريد در ذهن نگهمي خوانيد
 انديشيدن است يا اين جا آلمة آليدي 

 اندازه  استفاده از نريوي بي آنچه آه در زمان
بايد . آنيد قصد فكر خود را بر آن متمرآز مي

د باشيد و اگر بر عدم قادر به اتصال به قص
ه اين آار امكان قصد فكر آنيد قادر ب

مهكاري در خلقت د قانون تواني مني. خنواهيد بود
.  آنچه نداريد آشف آنيدرا با انديشيدن به

يد قدرت بيداري را با انديشيدن به توان مني
راز آشكار . اند آشف آنيد چيزهايي آه خفته
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ي انايخواهيد خواست و تو شدن هرچيزي آه مي
 است بطوري آه جهان درون مشا مشا براي انتخاب

 مدرني هر وسيله ي. با قدرت قصد مهاهنگ باشد
بريد  آه مشا ديده و از امتياز آن هبره مي

 خلق  او  شخصيله آسي با انديشه و قصدبوسي
و خلق آردن آاري است آه در اين . (شده است

 )دهيم آتاب اجنام مي
و دسرتسي به طريقه اجياد رابطه با روح 

ق، انديشيدن مداوم برخود نريوي اين اصل خال
 شرايطي است آه دوست داريد آسب در ميان

من مشا را به تأآيد بر اين ايده با . آنيد
خط آشيدن زير مجله قبل چه در اين آتاب و چه 

در ايده نريوي برتر . آنم تان تشويق مي ذهن
 آه دوست هناييت منزل بگرييد آه نتاجيي را بي

.  نريوي خالق جهان استآه. آند داريد توليد مي
با . مسئول هرچيزي است آه برآن مترآز شود

اعتماد به آن جهت ارايه شكل و شرايط آشكار 
آنيد آه مشا  اي با قصد اجياد مي اش، رابطه شدن

 تا البتهآند را جماز به پيوند با آن مي
زماني آه اين نوع از قصد شخصي را مترين 

 .آنيد مي
 برماندن روي سطح اجسامرايت ادران بر

 عدم  بهالكساندر گراهام بلفكر نكردند
توماس اديسون . امكان ارتباطات نينديشيد

در جهت شناور ساخنت . برتاريكي متمرآز نشد
 اي به جهان خود، بايد مشتاق به معلق ايده

زدن به غري قابل تصور باشيد و روي پاهايتان 
ريد بلكه به  آنچه ندافرود بيايد و نه بر

  بهآه زمان است آن. خواهيد بينديشيد آنچه مي
ساخنت  فرو بردن آرزوها آغاز به شناور جاي
قانون آشكار شدن مانند قانون . آنيد ها مي آن

و بايد بر آارايي آن و نه بر شناوري است 
اين آار با اجياد . دبيهوده بودنش فكر آني
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شكل  پيوند مستحكمي بني مشا و دامنه انرژي بي
 .شود و ناديدني نريوي قصد حاصل مي

 وارد شدن به روح قصد
هر چه آه مايل به خلق آن در زندگي خود 
باشيد نيازمند به مهان آيفيت زندگي خبش دارد 

روح هر چيزي، . خبشد آه به هر چيزي هسيت مي
آند،  آيفييت آه آن را به جهان شكل وارد مي

ا به عنوان يك اصل عمده حقيقت دارد پس چر
آنيد؟ نريوي قصد  آن را درون خود فعال مني

 .منتظر توانايي مشا براي اجياد اتصال است
اي با  در حال حاضر فهميدمي آه قصد ماده

به عنوان . آيفيات فيزيكي قابل سنجش نيست
اثر خلق شده . مثال به هنرمندان فكر آنيد

ها تنها آاربردي از آيفيت رنگ،  توسط آن
اي  يب ديگري از مادهبرس، موم و يا هر ترآ

براي درك خلقت . آنند، نيست آه استفاده مي
يك شاه اثر بايد افكار و احساسات هنرمند 

ته و به حرآت ذهن بايد دانس.ا در نظر بگريمير
فعال هنرمند درجهت درك مراحل خلق اثر هنري 

. آند  چيزي خلق مي،هنرمند از هيچ. وارد شومي
 وجود ريبدون افكار و احساسات هنرمند هن

هاست آه با  خالق خاص آنذهن . خنواهد داشت
انديشه و قصد پيوسته و به آنچه اثر هنري 

نريوي قصد در خلقت مشا، . دهد  ميميناميم جان
شخصي جديد، آامًال منحصر به فرد، شخصي از 

توليد دوباره . هيچ به مهني شكل آار آرده است
آن در خودتان به معين مواجه شدن باانگيزه 

 آه نريوي قصد براي استق و دانسنت اينخال
رسد و  آند از راه مي حس ميشناخت هر آنچه 

 .آند  از طريق مشا بيان ميخود 
آنيد، آاربردي از چگونگي تفكر  آنچه حس مي

. گريي گفتگوي درون مشاست مشا، انديشه مشا و شكل
اگر قادر به رسوخ در حس نريوي قصد بوديد، 
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ال افزايش است و احساس آرديدآه مهيشه در ح
 دارد چراآه نريويي تكويين است به خود اعتماد
اش  رو هرگز عالئم  از اينآند ، و هرگز خطا مني
مهيشه در حال افزايش و . دهد را از دست مني

. حرآت به طرف جلوي روح مشخص است. خلق است
نريوي قصد بيان آاملرتي از زندگي را آرزو 

د در بيان آند مهانطور آه احساسات هنرمن مي
. تراود ها و افكارش بريون مي آاملرتي از ايده

احساسات آليدهايي درباره سرنوشت و قدرت 
هنان مشا هستند و در جستجوي بيان آامل زندگي 

 .باشند از طريق مشا مي
درباره احساسات چگونه به روح قصد آه 

شويد؟  ، وارد ميبيان آننده زندگيست
  وم از قانونتوانيد آن را با چشمداشت مدا مي

 به  داده وبري از خطاي معنويش افزايش
آن را . تان بپرورانيد عنوان خبشي از زندگي

ه قابليت تصور خود در ديدن ارتعاشات لبوسي
امي و صداي آن را آه توسط اساتيد  باالتر ديده

 معنوي در طي اعصار به آن داده شده
ن را بيا د زندگيخواه مي. مهه جا هست. امي شنيده

جمرد است و حدس . عشق خالص در عمل است. آند
 ؟بزنيد ديگر چه چيز است

. ايد مشا خود آن هستيد اما فراموش آرده
آايف است آه در شادي به توانايي خود در 
اتكا به روح در جهت بيان خود از طريق مشا و 

وظيفه مشا انديشيدن . براي مشا اعتماد آنيد
رباني هاي زندگي، عشق، زيبايي و مه بر انرژي

 به ملي مهاهنگ با اين اصل مبداء، هر ع. است
 .دهد نريوي قصد خود مشا بياني مي

 اراده و تصور  مشا
.  نيست هيچ حبثي  در هسيت اراده آزاد مشا

گريي  به تصميممشا موجوداتي با ذهين قادر 
 در وضعيت مداومي از در واقع. هستيد
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اين .  در طول زندگي خود هستيدگريي تصميم
ل سرنوشت از  در مقاب مشا اراده آزادموضوع

 گزينش هاي خود را. ت نيسپيش تعيني شده تان 
 به دقت بررسي در اراده به سوي آرزوهايتان

 ي داشنت آرزويدر اين آتاب قصد به معين. آنيد
آميز    آن با تصميمي خشونتقوي و عملي ساخنت

ليل  جتزيه و حت قدرتداشنت اراده قوي و. نيست
 از  راهنمايي خواسنت،داف دروني اجنام اهدر

. نفس به عنوان نريوي راهرب در زندگي است
اينكار را خواهم آرد، امحق خنواهم شد، متوقف 

هاي قابل حتسيين هستند  ها ويژگي اين. خنواهم شد
نريوي . دهند اما مشا را به قصد پيوند مني

است آه مشا را ده مشا آم تاثري تر از آن ارا
ش ذهن آيهاني  جنب.دهدند ريوي قصد پيوبه ن

اي خلق   تصوير درونيخيال.در دورن مشاست
ت در عمل خلقت آرشآند آه مشا را جماز به  مي
اين اتصال ناديدني براي آشكار . سازد مي

 خود را در حال . ت خودتان استساخنت سرنوش
 مشا مايل اجنام آاري تصور آنيد آه تصورات

ا خبش اراده مش. نيست ان آار را اجنام دهيد
 بقيه جدا ست آه اعتقاد دارد ازانفساني مش

دادن داشنت و اجنام هستيد، از هرچه مايل به 
قاد تاع.  و از خدا جدا هستيدآن هستيد، جدا

آوردهايتان    دستدارد مشا اآتساباتتان و
واهد خ اين اراده نفساني مدام مي. ستيده

 به .يدتان آسب آنمدارآي دال بر مهم بودن
.  تصور مشا مفهوم روح در مشاستعبارت ديگر

را از توضيح ويليام بليك . خداي درون مشاست
ه با تصور او معتقد بود آ.  خبوانيدتصور

 .واهيم بشوميخ توانيم هرچه آه مي مي
 ايستيم از وظيفه بزرگم باز مني

 هاي ابدي براي گشودن جهان
 هاي فناناپذير انسان براي گشودن چشم
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 اي انديشهه  به سوي جهان،به درون
 به ابديت، مهيشه در حال گسرتش 

 در آغوش خداوند
 تصور انسان

 ويليام بليك/ ليمازاورش
 اجنام آاري  برگردمي، ايدهحاال به ايده

مثايل از گام . گويد نه داريد آه تصور مشا مي
توانيد به آن  مي. رسد زدن در آتش به ذهنم مي

هاي داغ خريه شويد و خبواهيد آه از  سنگ زغال
درت اراده متكي اگر آامًال به ق. ها بگذريد آن

هاي شديد اين آار را  خمباشيد با تاول و ز
اما اگر تصور آنيد . به پايان خواهيد رساند

شويد، مانند آلمات   محايت ميآه از طرف خدا
 خود را در خيال  در آغوش خداوند، و:بليك

توانيد  مي. يدان تصور آنت چيزي مافوق جسم
  آسييبهيچگونه  آتش را بدونقدم زدن روي

وقيت خود را در گرماي زغال سرخ . اجنام دهيد
 خود را چيزي وراي ،سوزان مقاوم تصور آنيد

تش  از آخود را قويرت. تان حس خواهيد آرد جسم
 تصوير دروني مشا از خلوص و .خواهيد ديد

ها  گذارد آه اراده آنيد و از زغال محايت مي
 .بگذريد

ا را سامل نگه مي ه مش مشاست آرصواين ت
 خودم را به ياد.سوختيد  ميبدون آن . دارد

 ٢٦ امتام اولني دو ماراتن در  آه آورم  مي
 ام نبود آه   اراده.م ه بود تصور آرد رامايل

ام  تصور دروني.  دواندمرا سه ساعت و نيم
 من خود را با آن مهاهنگ آردم و به.  بود
 بهمم اجازه دام آه بوسيله اراده جس

بدون آن تصوير . هايش فشار بياورد حمدوديت
 .اراده براي امتام اين آار سخت آايف نبود

خبواهيد آه . آند  ميپس درباره مهه چيز صدق
، ثرومتند، مشاره يك، فروشنده خوشحال، موفق
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ترين شخص در جامعه خود باشيد،  خوب يا غين
وسوسه آن در نفس و خود  هايي است آه ايده

به نام اين قدرت . يابد ي تولد مشيفتگي 
هشان  هرآسي آه سرراها بسوي  اراده، انسان

خود  تازند، براي قصد شخصي قرار بگريد مي
 .آنند تقلب، دزدي و فريبكاري مي

با اينحال اين اعمال به مصيبت منتهي 
ي خود مشا به هدف فيزيكي قصد شخص. شود مي
  دروني، جاييمكانآن  ،اما تصور مشا. رسيد مي

هد آه احساس د ه زندگي آجناست اجازه منيآه مه
 .آرامش آنيد

 من از اين قدرت تصور  در مهه آارهاي
براي مثال خودم را . آنم ام استفاده مي زندگي

. ام آنم آه اين آتاب را متام آرده تصور مي
شود طوري رفتار  اين انديشه از آخر باعث مي

خواستم مهني حاال اجنام  آنم آه گويي هرچه مي
آنم آه  تصور مي: باور من اين است.  استشده

هستم و خواهم بود و اين تصويري است آه 
من آتابي را به . آنم مهيشه با خود حفظ مي

رسامن چرا  دليل داشنت اراده قوي به پايان مني
 آه اين معين را مي دهد آه اعتقاد دارم اين

 آه مهه من هستم، آالبدي به نام وين داير
دهم درحاليكه تصور من  ياين آارها اجنام م

 ندارد و وين داير  ايهيچ حد و مرز فيزيكي
شخصي » نشانه آهن«تصور من . شود نده منيخوا

هرچه نياز دارم فراهم مي . من از قصد است
قلم را . آند بنشينم و بنويسم آند، آاري مي

 جاهاي خايل را مو متاآند  ام هدايت مي ستددر
با اراده  را  اين آتابوين داير.  آند پر مي

تصوير من از آتاب . آند به واقعيت تبديل مني
بسيار واضح و دقيق است بطوريكه آتاب خودش 

در ايام باستان، يك موجود . آند را آشكار مي
 :اهلي به نام هرمس نوشت
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 شكار شدهآنچه هست، آ
 رنشده وده يا خواهد بود، آشكاآنچه ب

 اما منرده
 چرا آه روح، عمل ابدي خداوند،

 .دهد  مهه چيز جان ميبه
  برايهايي مهم درعبارت مذآور  آلمه

انديشه درباره پيوند دوباره به قصد و آسب 
  با جسم. ي در تصورتان هستبراي هرچيزقدرت 
آنيد و به هيچ  آنيد، خلق مني تان قصد مني و نفس

نفس خود را آناري . خبشيد چيز زندگي مني
بامتام توان در زندگي هديف . بگذاريد

رگزينيد و آامًال مصمم باشيد اما خود را از ب
يتان را از توهم اينكه آسي هستيد آه آرزوها

اين . ت، برهانيدد ساخطريق اراده عملي خواه
خواهم با خواندن اين آتاب   ميتصور مشاست آه 

هايتان  مرآز شويد و اهداف و فعاليتبر آن مت
 در اجنام آار، را به عنوان آاربردهاي آن

ادن، ترغيب آردن و حيت سوق دادن مشا رهنمود د
ماني آه هنوز حضور به سويي آه قصد درز

.  بوديد تعيني آرده است بررسي آنيدنيافته
 تناسيب ارتعاشي با تصورتان و مشا در جستجوي

  تصورتان، مشا را به وفور. خلقت هستيدمبدا 
. آند  جماز مياي انديشه از آخر به اول افسانه

ر فكر مي آند توقفي وجود براي آسي آه از آخ
ار مشا در پيوند با آرزوهايتان ابز. ندارد

. ييدآ ائق ميها ف الزم را خلق و بر حمدوديت
مئن يد، مطدرتصور، در آخر آن منزل بگري

يد توان  ومشا ميباشيد آه آجنا در جهان ماديست
س ساخنت آن ولمم از اجزاء مبداء خلقت براي 

 باوقار و با جا آه مبداء هبره بربيد از آن
رود مشا نيز  يش ميهفت چهره وسوسه آميزش پ

ن روش و فقط از اين روش ياتوانيد از  مي
براي مهكاري در خلق هرچيزي آه قصد داريد 
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به ترديدهاي اراده تان . نيداستفاده آ
مطمئن باشيد آه از طريق . تفاوت باشيد بي

ر دنياي تان د اتكاء مداوم به تصور، فرضيات
 . قعيت خواهد پيوستمادي به وا

 قصد نيازمنداظهار مهان پيوند دوباره با
بداء براي آشكار آردن اي است آه م هفت چهره

اگر تصور براي خداوند آار . آند استفاده مي
. آند پس به يقيني براي مشا هم آار ساز است مي

خداوند از طريق تصور مهه چيز را به واقعيت 
هم بايد مهني اسرتاتژي جديد مشا . آند تبديل مي

 .باشد
  براي پيوند با قصد بكارگريي هفت چهره

چون در بيشرت عمرم با تكامل انسان سر و 
ين سؤايل است آه بطور  اآار داشته ام،

چه گونه چيزي را آه «متداول شنيده ام، 
 »واهيم به دست بياورم؟خ مي

در اين موقعيت ويژه زندگيم مهينطور آه 
م پاسخ من تس هشنت اين آتاباينجا مشغول نو

 به آن فكر اين است، اگر مشا چيزي بشويد آه
در پس . ديآور  با خود ميآنيد ، آن را مي

 در قالب پس بايد.ديوضعيت خواسنت قرار دار
 چگونه .مطرح آنيم  اين موضوع راسؤال ديگري
ه قصد دارم خلق آنم؟ پاسخ من در چيزي را آ

بقيه صفحات اين فصل است اما پاسخ آوتاهم 
 با مهاهنگي با نريوي ن است، مشا اين آار رااي

. دهيد است اجنام مي ل آل خلقتقصد آه مسؤ
 با شويد، به هر چه فكر آنيدمانند قصد ب«

وقيت با قصد يكي . مهكاري خلق خواهيد آرد
شويد، از ذهن شخصي فراتر رفته و به ذهن 

جان راندلف . شويد خالق آيهاني تبديل مي
عنوي براي جهان نوين  در آتاب فلسفة مپرايس

تا زماني آه از نفس فراتر : نويسيد مي
ايد هيچ آاري مگر افزودن به جهالت  نرفته
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تر از   اين مجله بيش.جهان از مشا ساخته نيست
آند چرا  اينكه نا اميدتان آند، خشنودتان مي

 .دارد آه باري از دوش مشا برمي
هايتان  شروع آنيد و بار نفس را از شانه

. و دوباره با قصد پيوند حاصل آنيدبرداشته 
 جهيت آه يت نفس خود را آناري بگذاريد و بهوق

برگرديد،  ايد  ناشي شده از آندر اصل
 خواهيد به ديدن نريوي قصدبالفاصله شروع 

اينجا هفت چهره دوباره براي آمك به . آرد
ها را جزيي از زندگي خود  مشا در اينكه آن

 .شود آنيد تكرار مي
 بودن خالق -١

 اعتماد به عزم خود و داشنت قصد خالق بودن 
تان  وزانه در افكار و اعمال رنرمش ناپذير

ل دادن به مقاصد كشخالق ماندن يعين . است
ها  نيك راه براي شكل دادن به آ. تان يشخص

ضايي آه براي مثال، در ف. هاست نوشنت آن
، مقاصدم را ئوينويسم، اينجا در ما مي

ه از آهنا را آه هر روز به ام چند منون نوشته
 :آنم شوند اينجا ذآر مي من خريه مي

هامي   قصد من اين است آه مهه فعاليت-
 .بوسيله روح هدايت شود

 قصد من اين است آه دوست داشته باشم و -
هامي و هرآس آه آهنا را   نوشتههبا آنر
 .خواند انعكاس بدهم مي
 قصد من اين است آه به آنچه به سومي -
اي براي روح  د اعتماد آرده و وسيلهآي مي

 .باشم و داوري نكنم
 قصد من شناخت روح به عنوان مبدا و -

 .جدايي از نفس است
آاري در جهت باال بردن  قصد من اجنام هر-

شرت با روح متعايل يكي بيد براي نزآگاهي ام
 .نريوي قصد است
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براي ابراز خالقيت و آشكاري مقاصدتان، 
 فين آه براي ،جاپارين آنم آه مت توصيه مي

داهاي باستاني ارايه شده اولني بار بوسيله و
ار صوت اسامي كرمراقبة جاپا ت. اجنام دهيد

آز مهزمان بر آنچه قصد به رخداوند است با مت
سامي  دراتكرار صوت. ر شدن آن داريدآشكا

خواهيد   آنچه ميخداوند مهزمان با خواست
توليد انرژي خالق براي آشكاري آرزوهايتان 

آند و آرزوهايتان حرآت ذهن آيهاني در 
حاال ممكن است نسبت به عملي بودن چنني . مشاست

خواهم ذهن  از مشا مي. آاري دچار ترديد شويد
خود را به ايده جاپا به عنوان بياني از 

درباره اين روش . پيوند خالق قصد باز آنيد
دهم چون در آتاب آوچكي مهراه  بيشرت توضيح مني

پرآردن   بنام  هي هاوسدي توسط سيبا يك 
نه با خداوند از اجياد رابطه آگاها: فاصله

االن، آافيست . ام طريق مراقبه چاپ آرده
از نظر من مراقبه و اجنام مترين  بدانيد آه

. با نريوي قصد ضروري استجاپا براي پيوند 
 خلقت است و مشا براي مهكاري با نريوي آن قدرت

عيت خالقيت منحصر به قصد الزم است آه در وض
هاي   روشمراقبه و جاپا.  خود قرار بگرييدفرد

 .آار هستند خوبي براي اين
  مهرباني-٢

.  مهربانيست بنيادي نريوي متعايل يك ويژگي
هرچه آشكار شده براي شكوفايي اينجا آورده 

  به نريوي مهرباني دارد آه نياز. شده است
 اگر .يابدآنچه خلق آرده شكوفا شده و وفور 

اينطور نبود متام خلقت بوسيله مهان نريويي آه 
در جهت پيوند . شد آن را خلق آرده ويران مي

دوباره با قصد بايد در مهان طول موج 
سعي آنيد . مهرباني قصد قرار بگرييد

 انرژي اي زندگي آنيد آه درمهرباني شادمانه
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شود آه  باالتري از غم و بدخواهيست و باعث مي
 .لي شوندآرزوهايتان عم

از . آنيم  است آه دريافت مياز طريق ايثار
ميين ما طريق حمبت به ديگران است آه سيستم ا

مستحكم شده و ميزان سروتونيوم افزايش 
را تضعيف  و انرژي پايني ما افكار. يابد مي

م، نفرت، داوري و آرده و به قلمرو شرم، خش
هر يك از اين افكار ما را . اندازد ترس مي

ده و مانع جذب آنچه آرزو دارمي به تضعيف آر
اگر درست باشد آه چيزي . شود مان مي زندگي

 آنچه اگرشومي آه به آن مي انديشيم و مي
آنيم چيزي نامتناسب با  ياش فكر م درباره

جهان  و از نوع شرم، خشم و ترس باشد از 
. شومي  به آن تبديل ميجنس بي مهري بوده و 

آنيد به  مل ميوقيت مشا با مهر فكر، حس و ع
دهيد تا شبيه نريوي قصد  خودتان فرصت مي

به طريق ديگري فكر و عمل آنيد وقيت . شويد
آنيد آه  يايد و حس م منه قصد را ترك آردهدا

 .ايد  شدهتوسط روح خالق قصد مغبون
به خودتان اينطور فكر .  مهرباني با خود-

 در طبيعت وجود دارد  ايآگاهي جهاني: آنيد
 چيزهاي آشكار شده پيوستگي دارد، آه با مهه

اگر خبواهيد خبشي .  هستيدهم يكي از آن هامشا
از اين آگاهي آيهاني هستيد، برشي از 

با خدا خوب باشيد چرا آه هر چه . خداوند
مشا . با خودتان خوب باشيد. آفريد خوب بود

تيد و اين دليلي آشكار شده خداوند هس
خودتان به . يد مهربان باشآافيست آه با خود

خواهيد در متام امور  ي ميد آه يادآوري آن
در . روزانه زندگيتنان با خود مهربان باشيد

هر حاليت، خوردن، ورزش، بازي، آار، عشق و 
. هر چيز ديگري با خود مهربان باشيد
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مهرباني با خود به توانايي پيوند مشا با 
 .دهد قصد سرعت مي

پايه اساسي .  با ديگرانين مهربا-
 شاد بودن، مانند بكارگريي ياري ي وسازگار

 اين است ،خواهيد يگران درباره جذب آنچه ميد
خواهند به مشا آمك آنند و  آه مردم مي

وقيت باديگران . آارهايي براي مشا اجنام بدهند
مهربان هستيد، به نوبه خود مهرباني دريافت 

سي آه نامهربان است مهكاري آمي يآنيد ري مي
نامهرباني با آودآان . دگري از آارمندانش مي

 از آمكي آه يشود آه چيز بيشرت باعث مي
شود مهريست   مهري آه داده مي.آنيد خبواهند مي

خواهيد به قصد متصل   اگر مي.گردد از ميآه ب
شويد و آسي باشيد آه به متام اهدافش در 

ي از رسد نياز به مساعدت عده زياد ي ميزندگ
ني در مهه ادن مهربا با وسعت د.مردم داريد

آنيد آه هرگز  هايي دريافت مي محايت جا
 .ايد بيين نكرده پيش

 باني خبصوص در رابطه ايده وسعت دادن مهر
 سن، بيمار روحي ،ياور، م مي آه بيبا مرد

اي  فقري، ناتوان و غريه هستند امهيت ويژه
اين مردم مهه خبشي از تكامل خداوند . دارد

رند و از آجنا اي دا ز هدف اهلييها ن آن. هستند
آه مهه ما از طريق روح به هم وصل هستيم، 

. د داردا پيونها نيز بامش هدف و قصد آن
ب مشا را تكان اينجا داستان آوچكي است آه قل

 وقيت آساني را مالقات مي  مي گويد . دهد مي
، يستندن  مراقبت از خودش به آه قادرآنيد

اند تا چيزهايي درباره   آمدهبدانيد آه
خبوانيد و .  به ما بياموزند قصدتكامل

بدانيد آه اين نوع تفكر، احساس و رفتار به 
ا قصد از طريق مطابقت د آه بده مشا قدرت مي



 ٦٣

اش با مهرباني خود پيوند  بانيدادن مهر
 .وريدخب

 در اي براي آودآان ناتوان  مدرسهچاش
  هابعضي از بچه.  استبروآلني ، نيويورك 

مانند بعضي ديگر  مي مدرسه را آجنا متام دوره
در . شوند  فرستاده ميبه مدارس معمويل ديگري

پدر يك    چاش برايآوري پول يك جلسه شام مجع
 آرد آه هيچكدام  ايمانده سخنراني آودك عقب

پس از . از حضار هرگز فراموش خنواهند آرد
جتليل از مدرسه و آارآنان فداآار آن، او 

 :فرياد زد
ست؟ خداوند آجاتكامل در پسر من شايا«

هرآاري را با تكامل اجنام داده است اما 
يگر آودآان تواند مانند د فرزند من مني

ها را   و شكلفرزند من موضوع ها. بفهمد
تكامل . آورد يمانند آودآان ديگر به ياد من

 از اين سؤال آه با رنج خداوند آجاست؟ مجعيت
پدر مهراه بود حريت زده شد و از اين سؤال 

 .آت شدندآور سا رنج
، وقيت من اعتقاد دارم: پدر پاسخ داد

آورد،   به جهان ميخداوند آودآي مانند اين 
 شيوه رفتار تكاملي آه به دنبال آن است در

 قصه زير را  و سپسمردم با آن آودك است
 .درباره پسرش شايا تعريف آرد

  جايي پدرش به پارك رفتنديك عصر شاياو
ازي ب سبال بيآه شايا چند آودك را آه آجنا

آين  فكر مي: شايا پرسيد. شناخت آردند مي مي
دانست آه  دهند؟ پدر شايا مي مرا بازي مي

اي نيست آه او را به  پسرش در وضعيت جسماني
 .تيم خود بپذيرند

 او را به بازي راه دانست آه اگر اما مي
بدهند، حسي از تعلق در او اجياد خواهد 

 رفت و ها پدر شايا نزديك يكي از بچه.شد
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 رتواند بازي آند؟ پس پرسيد آيا شايا هم مي
 را هايش ف نگاه آرد تا نظر هم بازيبه اطرا

تصميم وقيت جوابي نيامد پسر خود . بداند
رفت و گفت، شش امتياز عقب هستيم و بازي گ

آنم بتواند در تيم  فكر مي. م استدر دور هشت
 سعي خواهيم آرد آه در دور . ما بازي آند 

 خنده ازپدر شايا. ا به زمني بياورميدوم او ر
به شايا گفته شد آه . برد و شادي او لذت مي

 در پايان .ددستكش دست آرده و به ميدان برو
م تيم شايا چند امتياز آورد اما دور هشت

 مدر پايان دور هن.  ياز عقب بودهنور سه امت
 شايا دوباره امتياز گرفت و حاال دو تيم

 امكان نظر گرفنتدر  با.امتياز آم داشت
ريزي شد آه   برنامه طوري،برنده شدن در بازي

آيا واقعًا تيم . شد باال بادرقسمتشايا
 در اين برهه بازي آند و شانس گذاشت شايا مي

 ها را از بني برد؟ برنده شدن آن
مهه .  شايا داده شد بهبا آمال تعجب چوب

 دانستند آه اين آاري ناممكن است چون شايا مي
ا با او ر.  گرفنت آن را بلند نبودحيت طرز

هرحال مهينطور آه ه  ب.چوب تنها گذاشتند
پرتاب آننده توب چند قدم شايا به زمني رفت 

 تا شايا توپ برداشت  آرام پرتاببراي 
اولني . حداقل قادر به اجياد متاس با توپ باشد

پرتاب آمد شايا با دست پاچگي عقب جلو رفت 
 .و توپ را از دست داد

ها دو  ش شايا آمد و انها پي  از هم تيميكي
 را گرفتند و روبروي پرتاب آننده نفري چوب

. آه آماده پرتاب توپ بعدي بود ايستادند
پرتاب آننده دوباره چند قدم جلو برداشت تا 

. به نرمي توپ را به طرف شايا پرتاب آند
آمد شايا و دوستش با چوب  مهينطور آه توپ مي

 هم ضربه ارامي به توپ عقب و جلو رفته و با
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گرفت و به اولني او به راحيت توپ را. زدند
 وممكن بود شايا اوت شود. بيس من پرتاب آرد

اينكا ر بازي را متام آند، در عوض پرتاب 
ه مست وس بااليي ب برداشت و ازقآننده توپ را

. اب آرد من پرتدست اولني بيس من، دورازراست
اويل بدو ف طرو به شايا بد. مهه فرياد زدند

 اويل  طرفاش به هرگز در زندگي«به اويل 
او با چشمان باز خريه هيجان . ويده بودند

زماني آه اولني بيس . دويد  ميزده در خط
. رسيد، توپ گري مست راست توپ را در دست داشت

پ را به دومني بيس من آسي آه توانست تو مي
يدن وتوانست شايا را آه هنوز در حال د مي

 .، پرتاب آندازدبود بيند
اما توپ گري مست راست فهيمد آه قصد توپ 

توپ را بطرف باال و انداز چيست بنابراين 
مهه فرياد .  بيس من انداختنيمدور از سر سو

 د بطرف دومي بدو به طرف دومي شايازدن
  اووار هاي جلو ي او ديوانه يل آه دوندهدرحا

 آرده بودند بطرف پايگاه را بطرف مقصد دوره
 .م دويددو

ا به پايگاه دوم رسيد، مهينطور آه شاي
يم خمالف در حال مكث بود به مست آسيكه در ت

ا در جهت بيس سوم چرخاند و او دويد، او ر
 وقيت شايا به طرف ودداد زد، به طرف سومي ب

 در حايل هاي هر دو تيم سومي برگشت، بازيكن
 او  شروع به دويدن از پشتآه فرياد مي زدند

 .اه خودمان برگردديا به پايگشا. آردند
گشت، وارد حموطه پايگاه شد و رشايا به آجنا ب

 و او را ر او را روي دست بلند ر هجده پسه
 زده و ان اعالم آردند جون او ضربه حمكميقهرم

 ...اش متام آرده بود بازي را به نفع تيم
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هايش مي غلطيد  پدر با اشكهايي آه از جشم
 به سطح تكامل  ان روز آن هجده پسر: گفت

 .خداوند رسيدند
اگر پس از خواندن اين داستان تپشي در 
قلب و اشكي در چشم احساس نكرديد به معين 
اين است آه هرگز معجزه اتصال به مهرباني 

 .ايد مبداء واالي خلقت را نشناخته
 مهرباني در مقابل متام زندگي

 به ما اجنايل پات،هاي باستاني در آموزش
نده به طور ام موجودات زآه متشود  يادآور مي

ايي هستند آه هيچ گونه ه شاخصي حتت تأثري آن
افكار ي از آسيب رساني به حميط اطراف خود 

 .ندارند
مهرباني را نسبت به مهه حيوانات، از آوچك 
تا بزرگ، آل قلمرو زندگي روي زمني مانند 

ها، آويرها، سواحل و هرچه آه هسيت دارد  جنگل
ن ياري حميط اطراف قادر به بدو. بكار بگرييد

  مبداء نريوي قصد خنواهيداپيوند دوباره ب
ن نريوي بدو. به اين حميط وصل هستيد. بود

 بدون آب حيت يك. توانيد راه برويد جاذبه مني
بدون جنگل، . روز هم قادر به زندگي نيستيد

آمسان، جو، پوشش گياهي، مواد معدني و مهه 
ي آرزوها و ها آرزوي مشا در آشكارساز اين

 .معين است رسيدن به قصد بي
انديشه مهرباني را در مهه جا توسعه 

رداشنت زمني با ب مهرباني را نسبت به. بدهيد
 يا دعايي آرام در شكرگزاري اي زباله  قطعه

 آاغذي آه در ها يا حيت ، رنگ گلبراي باران
ست اعمال د و هديه درخيت به مشادست داري

 بريون انعكاس  به آهجهان به هرآنچه. آنيد
 .دهد دهيد با مهرباني پاسخ مي مي

 در قلب خود با مهرباني بگوييد چگونه اگر
توامن خدميت اجنام دهم؟ پاسخ جهان اين  مي
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توامن به مشا خدميت  خواهد بود، من چگونه مي
 روح مهكاري  است، جذب آنندهاين انرزي آنم؟ 

ست آه از ماهيت قصد ناشي مي با مهه زندگي
 .شود

 روح مهرباني چيزيست آه اگر ميل بازگشت 
ن تناسب داشته ا آبه قصد داريد بايد ب

از جتربياتش در مورد اينكه  دخرت من. باشيد
رباني نتايج بزرگي چگونه اعمال آوچكي از مه

 :دهد چيزهايي نوشته است به عمل مي
. شدم عصر باراني از بزرگراه رد مييك 

 يلوي عوارضگشتم ج ام را مي  آيفمهينطور آه 
ندي زد و زني آه آجنا  بود لبخ. ستادميا

.  مشا را پرداخت آردماشني جلويي عوارض: گفت
ول را آنم و پ  گفتم آه من تنها سفر ميبه او

جواب داد مردي آه در . اش دراز آردم به طرف
ماشني جلويي است به من گفت آه به نفر بعدي 

آن عمل آوچك . بگومي روز خوبي داشته باشد
شد آه روز خوبي آي از مهرباني باعث حا

 تكاني از سوي آسي آه هرگز .داشته باشم
 به فكر افتادم آه من چطور .شناختم مني
 به هبرتين. متوامن باعث هبرت شدن روز آسي شو يم

ر دوستم تلفن زدم و موضوع عوارض را با او د
نني آاري به چ" او گفت آه اصال. ميان گذاشتم

او .  واقعًا آار جاليب است امارسيد اش مني عقل
رود و تصميم گرفت آه  به دانشگاه آنتاآي مي

من بعد هر روز عوارض نفر پشت سرش را در 
. م به صميمت او خنديد.داخت آندربزرگراه پ

 مشا او مثل. آنم  آين شوخي مي او گفت فكر مي
وقيت گوشي را .  سنت است٥٠اين فقط : هم گفت
 عوارض مرا  فكر آردم آيا مردي آهگذاشتم

آرد آه اين آار تا به   فكر ميپرداخت آرد،
 .آنتاآي برسد
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آم پر از  يك روز در سوپر مارآت وقيت ارابه
مواد غذايي بود آه بايد باهم اتاقم در دو 

 مهرباني پيش شدم فرصت  روز آينده شريك مي
زن پشت سر من بچه آوچكي مهراه داشت و . آمد

به . ر نبوداش هم به اندازه مال من پ ارابه
رويد؟  مشابه اندازه  او گفتم چرا مشا اول مني

 به من نگاه آرد زن طوري. من جنس نداريد
ام با   از جايي در آوردهانگار عضو اضافه اي

 اب داد خيلي متشكرم آه جو.جيزي مثل اين
به فكر م آه اينقدر  آسي را ديداين اطراف
و در  امي  آمدهما از ويرجينيا. ديگري است

اين هستيم آه دوباره برگردمي چون فكر فكر 
ه آنيم آيا جاي مناسيب براي بزرگ آردن س مي

 گفت آه فرزندمان هست يا نه؟ سپس به من
ديگر آماده رها آردن و برگشنت به خانه بود 

  هم آه اين آار باعث زبان مايل هرچقدر
او گفت با خ ودم قرار . شد  مياش خانواده
ز عالميت  امروبودم آه اگر تا آخرگذاشته 

مشا نشانه من .  برگردمينگريم به ويرجينيا
 .هستيد

رفت دوباره  مهانطور آه از فروشگاه بريون مي
اين از ديدن اينكه عمل به . از من تشكر آرد
 يك خانواده تأثري  سرنوشتدرسادگي چطور 

هامي را رقم  آارمندي آه جنس.  شدمداشت مبهوت
م را درست ميدوني چيه دخرت؟ روز: زد گفت مي

 .آردي
اي حتت تأثري  آردم چه عده در حايل آه فكر مي

گريند با لبخندي دور  اين مهرباني قرار مي
 .شدم

 و قهوه روز ديگر در حال خريد ساندويچ
راي صبحانه فكر آردم مهكارهامي بايد از ب

ان خوشش) يك نوع شريني(زي مثل دونات چي
ار چهار مردي آه با من در اصطبل آ. بيايد
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آنند در آپارمتان آوچكي جلوي طويله ساآن  يم
هيچكدام ماشني ندارند اما يك دوچرخه . دتنسه

هاگفتم آه  به ان. آنند را شريكي استفاده مي
نگاه . ام خريدهها  ها را براي آن شرييين
اي براي  ها پاداش غريقابل حماسبه  آنآميز تشكر

آردم  مدت زيادي نبود آه آجنا آار مي. من بود
 رييين آوچك آمي يخآنم آن دوازده ش ر ميو فك

 حاآي از كيعمل آوچ.  ما را آب آرد بني
ي يقم چيز عهاي بعد به  در هفته مهرباني

 با دقت بيشرتي شروع به مواظبت از .تبديل شد
هم آردمي و به شكل يك تيم آار خود را ادامه 

 .دادمي
  عشق با ش-٣

خداوند عشق ! ها خوب بينديشيد به اين آلمه
 و آنكه در عشق منزل دارد در من منزل است

با حفظ . اين آالم خداست.  اودارد و من در
موضوع اصلي اين فصل و در حقيقت آل اين 

 بايد بياموزيد مانند انرژيي بشويد آتاب 
آه اجازه داد در مكان اول باشيد آنزمان در 

 ضروري براي وضعيت عشق بودن چيزي آامًال
براي . د خواهد بودص قپيوند دوباره مشا با

هاي زيادي  آتاب. قصد بايد عشق داشته باشيد
 زيادي درباره عشق نوشته شده و ما تعاريف

در جهت هدف اين آتاب .  دارميبراي اين آلمه
مايلم آه به دو روش زير درباره عشق فكر 

 .آنيد
ــد    - ــت باش ــه رقاب ــشرت از اينك ــشق بي ع

خـواهم اينجـا در       زي آه مـي   يمهكاريست چ 
كي در سياره زمني جتربـه آنيـد        شكل فيزي 

 به  ،اگر توانستيد . هسيت قلمرو معنويست  
اي از    ت آه زنـدگي مشـا جلـوه       ساين معنا 
اگر اين در مـورد مشـا صـادق         . عشق است 
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گي در مهـاهنگي    باشد خواهيد ديد آه زند    
 نريوي قصد   حس خواهيد آرد  . و مهكاري است  

شود با متام     آه مهه زندگي از آن ناشي مي      
ر هـسيت در جهـت رشـد و بقـا           اشكال ديگ 
مشاهده خواهيد آـرد آـه      . آند  مهكاري مي 

اني از هـسيت سـهيم      مامهه در نـريوي يكـس     
ش نامرئي آه قلب مـن و       هستيم و مهان هو   

آورد، قلـب هـرآس        را به تپش در مـي      مشا
ديگــري روي زمــني را نيــز بــه تــپش در 

 .آورد مي
من .  خواست خداوند استعشق نريويي در پس

آنم آه به عنوان  ي صحبت منيدر مورد عشق
نه اين عشق . آنيم حمبت يا احساس تعريف مي

آن نوعي از احساس است آه در جستجوي 
. خشنودي و يا ابراز عالقه به ديگران است

عشقي را تصور آنيد آه نريوي قصد است، 
. قت است اي آه علت پس پرده مهه خلانرژي

 زا اي آه مقاصد اهلي راارتعاش معنوي
شكل جديد . آند به جامد تبديل ميشكل  بي

دهد، هرچيزي  را تغيري ميماده . آند خلق مي
آند و متام آيهان را در آنسوي   ميرا احيا

در مهه ما موجود . دارد زمان و مكان نگه مي
 .خداوند است. است

آنم آه عشق خود را به حميط اطراف  توصيه مي
سر ريز آنيد ودرصورت امكان اين مترين را 

متام افكار بدون . م دهيدي ساعيت اجنابرمبنا
 ذهن خود دور آنيد و مهرباني را عشق رااز

عمال و آلمات خود در متام افكار، ا
 عشق را در دايره بستگان و .بكاربگرييد

ه و خانواده وسعت دهيد در هنايت به جامع
 عشق را عمدًا . آل جهان وسعت خواهد يافت
و باعث اي رسانده  به آساني آه به مشا صدمه

هرچه عشق . اند نثار آنيد رنج مشا شده
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شويد  بيشرتي نثار آنيد، به عشق نزديكرت مي
  و در عشق بودن است آه به قصد دست

 .شود يابيد و جتلي شكوفا مي مي
  زيبايي باشيد-٤

. زيبايي سبب نشد: اميلي ديكنسون نوشت
مهچنانكه از طبيعت اهلي خود » .....اين است

  از زيبايياز به تقدير شويد، آغ ميآگاه
  يابينيد، ملس و  در هر چه آه ميمي آنيد
زيبايي و حقيقت مرتادف هم . آنيد جتربه مي

 قصيده ظرف تر در پيشهستند، مهانطور آه 
: ديد خوانخاآسرت مرده يوناني از جان آيتز

يعين »  زيباييحقيقتزيبايي حقيقت است و «
و  را براي رشد، شكوفايي روح خالق مهه چيز

 اگر آورد و  ها مي تتوسعه به جهان حمدودي
اي آه شامل  تهبا زيبايي هر موجود جتلي ياف

شد، اين آار را مني   منيشود شيفته مشا نيز مي
 از اين رو، براي بازگشت به متاس با .آرد

مبدأ بايد در جستجو و جتربه زيبايي در 
زندگي، حقيقت، . متام اعمالتان باشيد

يي براي يك چيز هستند زيبايي، مهه منادها
 وقيت اين .وي خداوندرياي از ن يعين جنبه

آگاهي را از دست بدهيد، امكان متاس باقصد 
مشا از چيزي به اين . دهيد را از دست مي

ايد آه مشا را به عنوان  دنيا آورده شده
در غري . بياني از زيبايي درك آرده است

، آنكه نريوي آرد آار را مني اينصورت اين
، نريوي عكس آن را نيز صاحب  را داردخلقت
ب اجنام خلقت بر فرض اين صورت انتخا: است
ه آه مشا بياني از زيبايي عاشقانه تفگر

  اين مسئله درمورد هر چيز و هر آس.هستيد
. آه از نريوي قصد حضور يافته، صادق است

 آه در ه منالقاينجا يك داستان مورد ع
د آه شو  نقل مياز زيبايي   مورد تقدير
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سوم به  سوامي چيدويل آساناندا موبوسيله 
گورومايي  در آتاب زيبايش حتت عنوان  

 . ذآر شده است"قلبم را روشن آن"
مردي بود آه خويشاوندان مهسرش را دوست «

تر از  آرد در خانه بيش نداشت چون فكر مي
پيش . اند  اشغال آردهآنچه آه بايد جا

آرد و  ه آن نزديكي زندگي ميمعلمي رفت آ
: اش شنيده بود و گفت چيزهاي زيادي درباره

توامن  آنم آاري آن، مني خواهش مي«
خويشاوندان مهسرم را بيشرت از اين حتمل 

عاشق زمن هستم اما خويشاوندانش را . آنم
 در خانه يدها فضاي زيا آن. دوست ندارم
آنم مهيشه  اند و به نوعي حس مي اشغال آرده

 :اند سر راهم قرار گرفته
 آيا در خانه جوجه داريد؟: معلم پرسيد

 .دارم: او گفت
 .ها را به درون خانه بياور مهه جوجه

او آاري آه استاد گفت اجنام داده و 
 .دوباره نزد او رفت

 مشكل حل شد؟: استاد پرسيد
 .نه، بدتر شد: او گفت
 گوسفنداني هم داري؟: پرسيد

 .بله
 .ه گوسفندها را  داخل خانه بربمه

ش استاد يار را اجنام داد و باز پمرد اينك
 .برگشت
 مشكل حل شد؟: پرسيد

 .شود نه، بدتر هم مي
 سگ داري؟

 .ه چند سگ دارملب
 .مهه را به داخل خانه برب
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من :  و گفتباالخره، مرد پيش استاد برگشت
 اما مشا فنت پيش مشا آمدمبراي آمك گر

 .ايد  آرده را بدتر زندگيم
ها و  ا، سگه حاال مهه جوجه: استاد گفت

 مرد به .گوسفندها را از خانه بريون برب
. ا از حيوانات خايل آردخانه رفت و آجنا ر

پيش استاد برگشت و .  باز شديدفضاي زيا
متشكرم، متشكرم، مشا مهه مشكالت مرا ! گفت

 .حل آرديد
  مهيشه در حال رشد باشيد-٥

بار ديگري آه گذارتان به باغي پر از گل 
ها  ده را مشاهد آنيد و انهاي زن افتاد، گل
اند  آنيد مرده هايي آه فكر مي را با گل

هاي خشك و  فرقشان چيست؟ گل. مقايسه آنيد
هاي  آنند درحاليكه گل مرده ديگر رشد مني

 نريوي .زنده مهچنان در حال رشد هستند
هسيت آورده و متام آيهاني آه مشا را به 

آرده مهيشه در حال رشد و حيات را آغاز 
درست مانند هفت .  وسعت است در حالدائم

قصد به دليل جهاني بودنشان، بايد چهره 
با . ا نيز داشته باشدمشيت معمول در طبيع

بودن در وضعيت مهيشه در حال توسعه و رشد 
 معنوي با ذهن آيهاني يكي فكري، احساسي و

 .شويد
  فراخ باشيد-٦

هيچگونه . پاياني فراخ است يقصد بطور ب
اي در جهان ناديدني روح وجود  ي يا تنگيآم

چگونه . پايان است خود آيهان بي. ندارد
ممكن است براي جهان پاياني باشد؟ در 

شود؟ يك ديوار؟ ضخامت ديوار  پايان چه مي
چقدر است؟ و آنطرف ديوار چيست؟ مهچنان آه 

آنيد در قلب خود  در پيوند با قصد تعمق مي
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اي آه در آن آگاهي  لقيبدانيد آه طرز ت
.  شود مشا را عقب خواهد بردباريكي منعكس

هاي قصد را با خود متناسب آنيد  شبايد رو
تا بتوانيد آن نريو را در زندگي خود مورد 

 .استفاده قرار دهيد
فراخي چيزيست آه پادشاهي خداوند بر آن 

 : آندتصور آنيد، خدا فكر. استوار است
توامن اآسيژن بيشرتي توليد آنم،  امروز مني

اين جهان به حد آايف بزرگ . ام خستهخيلي 
آنم آه آن ديوار را بنا آنم  فكر مي. است

غري . اي برسامن و اين چيز وسيع را به وقفه
ايد  اي ظهور يافته مشا از آگاهي. ممكن است

پس چه چيز مانع . آه ناحمدود بوده و هست
 ند دوباره به اگاهي ناحمدود مشا از پيو

روط بودن است شود؟ آنچه مانع است، مش مي
آه در متام طول زندگي در معرض آن قرار 

چند دقيقه آينده ايد آه امروز و در  گرفته
وقيت ذهن . وانيد تغيري دهيدت اگر خبواهيد مي

ري دهيد و براي خود را به حالت فراخي تغي
 از خود تكرار آنيد آه ناحمدود هستيد چون

 ايد، پايان قصد ظهور يافته  بيدامنه ي
شود مشا  تر مي آه اين تصوير مستحكممهينطور 

ناپذير  شروع به عمل با نگرشي از قصد نرمش
آن چيزي . راه ديگري وجود ندارد. آنيد مي
 انديشيم و مهانطور آه  شومي آه به آن مي مي

زيربناي هر «:  آردهي ياد آورامرسون
و  فراواني  وقيت» .اي است ، انديشهعملي

 نريوي خالق آفايت شيوه انديشيدن مشا بشود،
،مهاهنگ با آه مهيشه به آن متصل هستيد

. رد آغاز به آار بامشا خواهد آافكارتان
ي  در مهاهنگي با افكارتان در آممهانطور آه

نيد قادر آ اگر فكر مي. آرد و تنگي آار مي
تان نيستيد،  به آوردن فراخي در زندگي
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 مشا موافق است و خواهيد ديد آه قصد هم با
 آم آمك  توقعاتبرآورده ساخنتبه مشا در در 

د آه در حال رس به نظر مي. خواهد آرد
اتصال آامل با خصوصيات فراخي جهان معنوي 

ام به اين دنيا  آه از آن ظهور يافته
به عنوان آودآي بزرگ شده در . ام آمده
ترين پسربچه يتيم خانه   غينرشگاهو فقري،پرو

هامي از پول  آردم جيب  فكر ميهشمهي. بودم
آردم و  تصور مي. آند  ميرينگ جرينگج

هاي  بطري. آردم برمبناي آن تصوير عمل مي
. آردم آردم، برف پارو مي سودا را مجع مي

گرد، مچن زني، متيز آردن شومينه،   دورهبقايل
 ها،   آردن حياط، رنگ زدن نردهمتيز
 .، پخش روزنامه و غريه و غريه بچهداشنت نگه

در اجياد فرصت به وي جهاني وفور و مهيشه نري
 براي من طوفان برف هيواليي.آرد ن آمك ميم

هاي بريون  مهينطور بطري .بودادت بارسع
  داشتندهايي آه احتياج ه شده و خامنتانداخ

 .يكي خريدهايشان را تا ماشني محل آند
امروز، تقريبًا نيم قرن بعد، من هنوز مهان 

 مهيشه در طول زندگيم. روحيه وفور را دارم
 چندآار با هم ليل مشكالت مايل متعدد به د
  به عنوان يك معلم مدرسه با. داشتم

ل  بعد از ساعات مدرسه پوآموزش رانندگي
ها در پورت  زيادي درآوردم، در عصر دوشنبه

نفر يا بيشرت از  ، نيويورك براي سيواشنگنت
شروع به  مردم حمل براي بيشرت آردن درآمدم

انشگاه در د به عنوان پروفسوري سخنراني و
  مجعيت حاضر در. آردم شروع به آارسنت جان

سخنراني شبهاي دوشنبه در تاالر سخنراني 
هر . رسيد ستان به بيش از هزار نفر ميدبري

شد و  سخنراني توسط يكي از اعضاء ضبط مي
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آن نوارها منجر به نوشنت اولني آتامب حتت 
 .شد" مشايناحيه خطا"عنوان 

دبي در ينده ا يك منايك از حضار، مهسر
 بود آه او را تشويق به متاس نيويورك سييت

. نوشنت يك آتاب آرده بودبا من براي 
ي من شد و آمك  مانند پدري براآرتور پاين

ي را در نيويورك  آرد آه ناشرين آليد
 و اين داستان از انديشه مالقات آنم

من آتاب را از انتها . ناحمدود ادامه دارد
 مهه شده و به متام يااي بر ديدم آه وسيله

شهرهاي بزرگ امريكا براي صحبت درباره 
 .آتاب رفتم

 روح آيهاني مهيشه در راستاي وارد آردن
 آمك مي افكار ناحمدود فراواني به زندگي

ا نياز داشتم ه  را آه به انمردمي. آند
ي يتغيريها. بطور معجزه آسايي مالقات آردم

آمكي آه نياز . گرفت به موقع صورت مي
رسد  رسيد آه از ناآجا مي نظر ميشتم به دا
وري بطري آ  به نوعي من هنوز در حال مجع.

ها  ل بار پري زنمحخايل، پارو آردن برف و 
هرچند آه زمني بازي بزرگرت شده اما . هستم

 تصويري مهه به خاطر. ن عوض نشده استديد م
هاي  دروني ازوفور، انديشيدن در روش

.  استنمايي قصدناحمدود، بازبودن براي راه
ي، حق شناسي و سپاس  در وضعييت سازگاروقيت 

. قرار داشته باشيد هه اين ها رخ مي دهد
ايستم  اي در خيابان ببينم، مي ههر وقت سك

گذارم و  دارم توي جيبم مي و آن را بر مي
خدايا سپاسگزارم به خاطر ! گومي بلند مي

فوري آه به زندگي من سرريز اين منادو
ين؟ ا چرا فقط يك پگز نگفتم، خدايهر. آين مي

 ».داني خيلي بيشرت نياز دارم تو آه مي
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، با شوم امروز، ساعت چهار صبح بيدار مي
آگاهي به اين آه نوشته من چيزي را آه در 

بينم آامل خواهد  هامي مي انديشهو تفكرات 
ايي از ه شود، و نامه نوشته جاري مي. آرد

 يدن آتابرسد آه مرا وادار به خوان قصد مي
آند و من  ي خاص ميخاص يا صحبت با فرد

. رود  دروحدت آامل پيش ميدامن آه مهه چيز مي
زند و درست چيزي آه نياز به  تلفن زنگ مي

د بلن. پيچد شنيدن ان دارم در گوشم مي
 چشمم به شوم تا يك ليوان آب بردارم  مي

افتد آه بيست سال روي قفسه   مييآتاب
شوم آه آن را  ار ميدمانده اما اين بار وا

 توسط روح آنم و بار ديگر باز مي. بردارم
 و اين آار تا شوم ياري و راهنمايي مي

زماني آه با آن مهاهنگ باشم ادامه خواهد 
مهينطور ادامه دارد و من ياد شعري . داشت

الدين رومي از هشتصد سال پيش  از جالل
 :افتم مي

 زرنگي را بفروش و حريت خبر
 اش پذيرنده ب-٧

گويي به هر آسي  ذهن آيهاني آماده پاسخ
است آه به رابطه درست بني خود و آن آگاه 

اي از آن آه متمرآز  بر هر جنبه. باشد
به عبارت . دهد  ارائه ميباشيد مهان را

اي  يرنده هر آسي است آه در رابطهديگر، پذ
 متصل .ا آن باشدمتواضع و در مهاهنگي ب

چيزي را آه باشيد و بدانيد اين نريو هر 
جدا از ذهن . بتواند اعطا خواهد آرد

غري ممكن (آار را بكنيد  آيهاني خودتان اين
 اما با وجود اين اعتقادي قوي از نفس

 از آن باقي خواهيد و مهيشه جدا) است
 .ماند
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نسبت به . آميز است طبيعت ذهن آيهاني صلح
در زمان و  .  پذيرنده نيستيا توحشزور 

 . آند  چيز را آشكار ميريتم خودآار  و مهه
 . ن خارج از زمان استشتاب ندارد چو

روي دست و زانو بنشيند و بطرف . ابديست
جوانه ضعيفي از بوته گوجه فرنگي شتاب 

و آند  روح آيهاني در آرامش آار مي. آنيد
 مهه آارها را به هم تالش مشا در شتاب دادن 

ن يعين اجازه دادن پذيرنده بود. خواهد رخيت
ريك ارشد تا زندگي مشا را در دست به ش
 راهنمايي و ياري نريويي آه مرا خلق .بگريد

آنم و به  پذيرم، نفسم را ترك مي آرده مي
رامش اعتماد هاي آ اين خرد با حرآت در گام

به اين طريق .  ندارمهيچ ادعايي. آنم مي
آفريند براي اتصال  دامنه خالق قصد مي

. رآنيددوباره به مبداء بايد اينطور فك
 دريافت مراقبه آنيد چون مشا را قادر به

آگاه با خداوند آگاهي دروني از متاس خود
 با آرام و ساآت و پذيرنده بودن. آند مي

آنيد و  خود را در تصوير خداوند نقش مي
 .آنيد نريوي مبداء را دوباره آسب مي

اين چيزيست آه اين فصل يادر واقع آل اين 
 به هسيت وارد شدن تاب درباره آن است يعينآ

روح خالق، سرمشق قرار دادن خصوصيات نريوي 
اي به  خالق قصد و آشكار ساخنت هر خواسته

تان آه سازگار با ذهن آيهاني است  زندگي
 ،خالقيت، مهرباني، عشق، زيبايي: يعين

 .وسعت، وفور و پذيرش آرام
 الدويني زيبا به نام شري ما تاجي نيماز

. به دنيا امد  در هندوستان١٩٢٣در سال 
وضعيت آامل مد آه در او درحايل به زمني آ

 آشرام ماهامتا گاندي آگاهي قرار داشت ودر
هاي  آسي آه اغلب درباره سوال. زندگي آرد
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متام عمرش را . آرد معنوي با او مشورت مي
اي آشف  ادهوقف صلح و آرامش آرد و روش س

ند با آن به وانت آرد آه متام مردم مي
 درس هاجايوگاااو س. سندخودشناسي بر

بر . گريد  هرگز پويل بابت آن منيدهد و مي
اي آامل در  الصهآند آه خ  زير تأآيد مينكات

 :عين اتصال با قصد استث اين فصل يحب
تان  ي خلق آننده تا زماني آه با نريو-

د معين زندگي خود را خنواهيد پيوند نگريي
 .دانست

 مشا روح . مشا جسم نيستيد، مشا ذهن نيستيد-
 .اين بزرگرتين حقيقت است. ... هستيد

چون بدون .  بايد روح خود را بشناسيد-
 .قت نيستيديشناخنت آن قادر به شناخت حق

راه ديگري .  مراقبه تنها راه رشد مشاست-
آنيد در  چون وقيت مراقبه مي. وجود ندارد
 فكر هستيد آنوقت در آگاهي بي. سكوت هستيد

 .گريد ت مي رشد آگاهي صور آهاست
 را خلق آرده متصل شويد، به نريويي آه مشا

بدانيد آه آن نريو هستيد، از درون با ان 
آنيد تا رشد نريو ارتباط بگرييد و مراقبه 

 از موجودي ي خالصه آامل.آگاهي صورت بگريد
 .آامًال آگاه

 هاي اين فصل پنج پيشنهاد براي اجنام ايده
 را ها هايتان آن  براي تشخيص خواسته-١

متام . باگفتگوي دروني خود مطابقت دهيد
 بر گزارشات و نتايج خوب ي دروني راگفتگو

گفتگوي دروني آينه تصور . متمرآز آنيد
. مشاست و تصور مشا خط اتصايل مشا با روح است

هايتان  تان با خواسته اگر گفتگوي دروني
تضاد داشته باشد، گفتگوي دروني مشا برنده 

ها را با گفتگوي  استهپس اگر خو. خواهد شد



 ٨٠

دروني برابري دهيد هنايتًا شناخته خواهند 
 .شد
حس آامل بودن را  از انتها فكر آنيد،-٢

در خود فرض آرده و اين تصوير را بدون 
شود نگه  توجه به موانعي آه حاصل مي

در هنايت مشا بر مبناي اين تفكر از . داريد
ا مشا نتها عمل خواهيد آرد و روح خلقت با

 .ري خواهد آردمهكا
 عيب و نقص براي رسيدن به وضعيت بي -٣

آه . نياز به مترين قصد نرمش ناپذير داريد
مشا را در مطابقت با قصد نرمش ناپذير ذهن 

اگر : براي مثال. آيهاني قرار خواهد داد
تصويري از تصميم به نوشنت آتابي دارم، 

گذارم  آنم و مني حفظ مي آتاب آامل را در ذهن
تواند از  هيچ چيز مني. صد حمو شودآه اين ق

ها  بعضي. صورت گرفنت اين قصد چلوگريي آند
 دارم اما من طور ديگري نظم گويند آه  مي

قصد نرمش ناپذير من به هيچ . فكر مي آنم
. چيز جز بيان تكامل خود اجازه خنواهد داد

من بطرف فضاي نوشتنم سوق داده مي شوم، 
 و در هنايت شوم شوم و وادار مي هل داده مي

متام افكار خواب و . شوم جذب آن فضا مي
 بر آن تصوير متمرآز است و  امبيداري

دن در وضعيت احرتام به  آن باز هرگز از بو
 .مايست مني
 ت چهره قصد را روي سه تا پنج آارت هف-٤

 در جاهايي هارا پرس آنيد و بنويسيد و آن
 .افتد قرار دهيد تان مي آه در طي روز چشم

  براي هاييدآوري آنندهاا به عنوان يه آن
اي   رابطه.آنند مهاهنگي با روح عمل مي
هفت يادآوري . دوستانه با قصد الزم داريد

آننده آه بصورت اسرتاتژيك در اطراف مشا 
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چيده شده اين آار را براي مشا اجنام 
 .دهد مي
 مهيشه انديشه فراواني خدا را در ذهن -٥

 به ذهن آه يفكر ديگرهر . داشته باشيد
.  عوض آنيد آمد، با فراواني خداوندتان

هر روز به خود يادآوري آنيد آه جهان 
باشد،  تواند خواسته تواند فالآت باشد، مني مني

مگر فراواني يا آن طور آه هيچ چيز نيست 
خداوند قادر است با هر « گفته سنت پال

هاي  ايده»  فراخي اجياد آندرمحيت براي مشا
اني آه به عنوان حقيقت فراخي را تا زم

 .د تكرار آنيدندروني مشا منعكس شو
هاي پيوند با قصد هم  اين موضوع شامل گام

اما پيش از معلق آردن آن در تصور . شود مي
گومي هر مانعي را پيش از  ناپذير، به مشا مي

د زندگي و استنشاق نريوي شروع شيوه جدي
تان در آن قصد آه پيش از حيت شكل گرفنت قلب

 مهانطور آه .  بود، ريشه آن آنيدي گرفتهجا
هايي آه بوسيله  آن«: ويليام پن گفت

خداوند اداره مني شوند، بوسيله زورگويان 
خوانيد،  مهينطور آه مي» .اداره خواهند شد

به ياد داشته باشيد آه آن زورگويان اغلب 
موانعي هستند آه خويش حتتاني بر مشا حتميل 

 .آند مي
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 فصل چهارم
  پيوند با قصدموانع

آيا اصرار بر اينكه چيزي چنني است، آن را 
 آند؟ چنني مي

 .آند  مهه شاعران معتقدند آه مي
ها را به   اين اصرار آوهو در عصر تصور

 .آورد حرآت درمي
اما بسياري قادر به اين اصرار سرسختانه 

 ».نيستند
  ويليام بليك -از عروسي هبشت و دوزخ

 
زدواج هبشت و دوزخ عبارت ويليام بليك از ا

 اين فصل درباره تفوق بر موانع اساسپايه و 
گويد  بليك مي. در راه نريوي ناحمدود قصد است

پاياني برخوردارند  آه شعرا از قدرت تصور بي
 و در نتيجه توانايي ناحمدودي براي چنيين

آند  مهينطور يادآوري مي. آردن چيزها دارند
ختانه آه عده زيادي هم از اين اصرار سرس

 .اند هبره بي
  باتهايي براي پيوند مثب در فصل قبل راه

 را به اين  چهارمعمدًا فصل. قصد ارائه آردم
شكل رديف آردم آه درباره توانايي خود پيش 
از بررس موانعي آه بر سر راه قصد بنا 

در گذشته، به عنوان . ايد خوانده باشيد آرده
جعني را تشويق يك مشاور و درمانگر، مرا

نچه را آه در زندگي آردم آه ابتدا آ يم
خواستار آشكاري آن هستند بررسي آنند و ان 
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پس از . دفكر را مصمم در تصور خود حفظ آنن
 .خواستم آه موانع را بررسي آنند آن مي

اطالع بودند  مراجعني اغلب از موانع بي
ها  هرچند هم آه آن موانع از طرف خود ان

ي آه يها يي روشيادگريي شناسا. حتميل شده بود
ايد، اگر مايل به  ها موانعي اجياد آرده در آن

تان باشيد باعث  آشف اين نقطه از زندگي
 . روشنگري بسيار است

موانعي را آه از قصد حمكم مشا به هر چيزي 
اين فصل را به سه . آنيد آند آشف مي ممانعت مي

توانند نقاط موانع شناخته نشده  نقطه آه مي
. دهم وي قصد باشند اختصاص ميمشا در پيوند نري

مشا گفتگوي دروني، سطح انرژي و خود 
اين سه . تان را بررسي خواهيد آرد بيين بزرگ

توانند موانع   مياگر در تعادل نباشند روهگ
اد غري قابل حلي در جهت پيوند با قصد اجي

 فرصت آگاه شدن از با بررسي هر يك . آنند
ها را   آنهاي فائق آمدن بر اين موانع و روش

 .خواهيد داشت
 دهه در  بازي براي چندينيك ي از منايش

 بازي نام آن . شود تلويزيون نشان داده مي
آردن موضوع اين بازي، جور . جورآردن است

ار آس ديگري درگروهتان هايتان با افك پاسخ
 يك دوست يا عضوي از خانواده است آه معموال

 و چند شود سؤايل به آن دوست داده مي. باشد مي
در قياس با گروه . شود جواب ممكن ارايه مي

هاي  ديگر، هر چه پاسخ مشا جورتر باشد پوئن
برنده آسي است آه . آنيد  دريافت مييبيشرت
 .هاي جورتر بيشرتي داده باشد پاسخ

. ين بازي را اجنام دهم با مشا ادوست دارم
خواهم آه با روح جهاني  ، از مشا ميدر بازي 

مهينطور آه مطالب مربوط . يدقصد متناسب شو
 با قصد صحبت دسته از موانع پيوند  به سه
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آنيم، من نقاطي را آه تناسب ندارند  مي
 براي اجياد يدهم و پيشنهادهاي توضيح مي

 .آنم تناسب ارائه مي
فراموش نكنيد آه توانايي مشادر فعال آردن 

اسب مهاهنگي با مبداء نريوي قصد بستگي به تن
شباهت با آن و نريوي قصد را  ز آه امتيادارد

 نريوي نشديداگر موفق . دريافت خواهيد آرد
 .ا را ترك خواهد آردقصد مش
 ت؟تگوي دروني مشا متناسب است يا نيسگف
توانيم به عقب به عهد عتيق براي يافنت  مي

براي . فتگوي دروني برگردميگتذآري درباره 
. انديشد مثال، انسان چيزيست آه به ان مي

مان  ، اين ايده را در مورد افكار مثبتعمومًا
بكار مي بندمي يعين مثبت فكر آن تا نتايج 

اما انديشيدن هم . مثبيت به دست بياوري
آند آه نتايج  موانعي از سر غفلت اجياد مي

 چهار روش انديشيدن . آورد ار ميمنفي به ب
تواند از رسيدن و پيوند مشا به روح  آه مي

ي آند در پايني ذآر شده خالق قصد جهاني جلوگري
 .است
 انديشيدن درباره چيزي آه درزندگي مشا -١

 .آم است
اول بايد مچ خود را : براي مهاهنگي با قصد

هنگام فكر آردن به آنچه نداريد بگرييدو سپس 
 اين آه نه. به سوي قصد تغيري جهت بدهيد

به  وسعي آنم ان را  ندارمبفهمم چه چيزي 
آنم به زندگيم  صد مي بكله آنچه قدست بياورم

چند . جذب آنم، بدون شك و ترديد و توضيح
 بردن عادت مترآز بر آنچه مترين براي از بني

ور آردن را اجنام دهيد و با  بازي ج.نداريد
 . خالق مهاهنگ شويدنريوي

 پول آايف ندارم  : نامهاهنگ
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دود را به قصد دارم فراخي ناحم :مهاهنگ
 .زندگيم جذب آنم

م آج خلق و خسته يگيك زندشر  :نامهاهنگ
 .آننده است

 زام را بر آنچه آنم افكار قصد مي :مهاهنگ
 .شريك زندگيم دوست دارم متمرآز آنم

خواهد جذاب  آنقدر آه دمل مي  :نامهاهنگ
 .نيستم

در چشم خداوندآامل هستم، يك ظهور  :مهاهنگ
 .اهلي از مراحل خلقت

نريو و انرژي حياتي آايف   :نامهاهنگ
 .ندارم

من خبشي از جزرو مد منشأ ناحمدود  :اهنگمه
 .خلقت هستم

اين .  از تأييد بيهوده نيستي بازياين 
سازي خود با نريوي قصد است  راهي براي مهاهنگ

آنيد وسعت  و شناخت مشا از آنچه فكر مي
اگر وقت خود را با فكر آردن به از . يابد مي

 در زندگي مشا وسعت ها سپري آنيد،   رفتهدست
 آنيد تان را مشخص گفتگوي دروني. يافتهد خوا

خواهيد و قصد خلق  و افكارتان را باآنچه مي
 .را داريد متناسب آنيد آن
  فكر آردن درباره شرايط زندگي-٢

 را دوست تان اگر بعضي از شرايط زندگي
. ها فكر نكنيد ننداريد، به هيچ وجه به آ

، در اين ايد مانند تناقضي به نظر بيايدش
خواهيد با روح خلقت مهاهنگ  نگي، ميبازي مهاه

خواهيد  بايد تصور خود را از آنچه مني. شويد
 ذهن (خواهيد تغيري دهيد  به انچه مي

متام آن انرژي ). آيهانيست آه از مشا جاريست
 آنيد،  ي ميرواني آه مشا صرف شكايت از چيز

مانند آهن ربايي است آه مقدار بيشرتي از آن 
مشا، تنها مشا . آورد ميچيز را به زندگي مشا 
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توانيد بر اين مانع چريه شويد چرا آه مشا  مي
به . گذاريد را در مسريتان بسوي قصد مي آن

تان را به آنچه قصد  سادگي، گفتگوي دروني
تان داشته باشد  داريد شرايط جديد زندگي

از انتها را با بازي فكر آردن . معطوف آنيد
  راقصد وحدت دوباره با دامنه مهاهنگي و 
 .مترين آنيد

هاي دروني مهاهنگ و  چند منونه از گفتگو
 :تان نامهاهنگ در رابطه با شرايط زندگي

آنيم  از جايي آه زندگي مي: نامهاهنگ
 .آنم احساس مورمور شدن مي. متنفرم
وامن در ذهنم خانه جديدمان را ت مي: مهاهنگ

ببينم و قصد دارم آه ظرف شش ماه در آن 
 .زندگي آنم

بينم،  وقيت خودم را در آينه مي: اهنگنامه
بني و بدفرم هستم نا اميد  از اينكه نزديك

 .شوم مي
اين طرح را از اينكه چگونه قصد : مهاهنگ

 .آنم نگاه آردن به آينه دارم اجياد مي
 تقدير آارم را دوست ندارم و: اهنگنا مه

 .شوم مني
هاي شهودي درومن عمل  براساس انگيزه: مهاهنگ

 . آنم را پيداد تا شغل روياهاميخواهم آر
نظر ه از اينكه اغلب و مهيشه ب: نامهاهنگ

 .ام متنفرم رسد آه سرماخورده مي
آنم آه در  قصد مي. سالمت اهلي هستم: مهاهنگ

گام بردارم و نريوي استقامت  هاي سالميت راه
سيستم اميين بدمن را از هر راهي آه مي شود 

 .جذب آنم
ئوليت شرايط  بگرييد آه مسبايد ياد

. پذيريدان را بدون هيچ گونه تقصريي بت زندگي
 بدهي آارميك يا شرايط زندگي مشا به دليل

شرايط زندگي مشا آه . اند تنبيه مشا اجياد نشده
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به طريقي . تان نيز هست مال مشاست شامل سالميت
ند پس فقط بپذيريد ا در زندگي مشا منايان شده

تگوي دروني گف. ايد ت داشتهآرآه درمهه آن ش
مشا، خلقيت منحصر به خود مشاست، و مسئول جذب 

 .شرايط ناموافق بيشرتي به زندگي مشاست
گفتگوي با قصد پيوندحاصل آنيد،از

تان براي متمرآز شدن بر آنچه قصد خلق  دروني
آنرا داريد استفاده آنيد و خواهيد ديد آه 

 .آنيد نريوي مبداء را دوباره آسب مي
 .ه آنچه مهيشه بوده فكر آردن دربار-٣

ه چيز  طريقي آه مهبروقيت گفتگوي دروني مشا
بر مبناي افكارتان  مهيشه بوده متمرآز باشد،

آنيد و نريوي خالق  بر آنچه مهيشه بوده عمل مي
 بوده هشجهاني ادامه به حتويل هر آنچه مهي

چرا؟ چون تصور مشا قسميت . خواهد داد
  مشا را به هسيت،ازچيزيست آه با تصور

اين نريوي خلقت است و مشا با . درآورده است
تان از ان برعليه خود استفاده  گفتگوي دروني

 .آنيد مي
: تصور آنيد آه روح مطلق اينطور فكر آند

توامن زندگي خلق آنم چون در گذشته  ديگر مني
يادي هاي ز اشتباه. اوضاع بر وفق مراد نبوده

ا ه نتوامن آه به آ ه صورت گرفته و منيدر گذشت
آرد چقدر  ح اينطور فكر ميور اگر. فكر نكنم

وانيد به ت توانست خلق آند؟ چه طور مي مي
 افكارتان آه نريوي قصد متصل شويد در حاليكه

نچه از آن مسئول قصد مشا هستند بر گذشته و آ
؟ پاسخ مشخص است و بيم داريد متمرآز هستند

   تغيريي اجياد آنيد و مچ.راه حل هم مهينطور
 را در هنگام مترآز به آنچه بوده خودتان

بگرييد و گفتگوي دروني خود را به آنچه قصد 
 اگر در. ر شدنش را داريد معطوف آنيدآشكا
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بازي در گروه روح مطلق باشيد پوئن  اين
 .خواهيد گرفت

مهيشه فقري بودم، در تنگي و : نامهاهنگ
 .نداري بزرگ شدم

يت در وفور آنم ثروت و حرم قصدمي: مهاهنگ
 . جذب آنمحمدود نا

 .امي در اين رابطه مهيشه جنگيده: نامهاهنگ
سعي در آرامش خواهم آرد و اجازه : مهاهنگ

 .دهم هيچ آسي مرا شكست دهد مني
هامي هرگز به من احرتام  بچه: نامهاهنگ

 .اند نكرده
هامي بياموزم آه  آنم به بچه قصد مي: مهاهنگ

مهان د و من نيز به احرتام بگذارن به مهه زندگي
 .ا رفتار خواهم آرده نترتيب با آ
توامن اينطور فكر نكنم، اين  مني: نامهاهنگ

 .مهيشه اينطور بودم. سرشت من است
من يك خلقت اهلي هستم، قادرم : مهاهنگ

آنم عشق و  قصد مي. ام فكر آنم مانند خالق
  جايگزين احساسات ناشي از عدم آفايتحمبت را

 .آنم اين را انتخاب مي. بكنم
ي با روح خالق را منعكس سازگار  اقالم مهاهنگ

هايي  گر تداخل اقالم نامهاهنگ ارائه. آند مي
هر فكري . آند هتسندآه مشا را از قصد جدا مي

آه مشا را به عقب بربد مانعي براي ظهور 
مردمي آه باالترين آارآرد را . آرزوهاي مشاست

فهمند آه اگر داستاني نداشته  دارند مي
از .  نداري آه براي آن زندگي آينباشي، چيزي

هر خبش داستانتان آه باعث مترآز مشا برآنچه 
 .شود خالص شويد مهيشه بوده مي

براي » ها آن« فكر آردن درباره اينكه -٤
بلندبااليي از احتماًال ليست . خواهند مشا چه مي

ند تسا خويشاوندان مشا هه مردم آه بيشرت آن
ي دارند از هاي وجود دارد، آساني آه ايده
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اينكه چه آار بايد بكنيد، چطور بايد فكر 
آنيد، چطور بپرستيد، آجا زندگي آنيد، 

ريزي آنيد و چقدر  تان را چطور برنامه زندگي
هاي خاص يا  در موقعيتتان را  وقتاز 

شكر خدا تعريف ! ها بگذرانيد ها با آن تعطيلي
از دوسيت شامل حتت نفوذ بردن يا تغيريي آه ما 

 .جاريست مني شودر خانواده ها اغلب د
گفتگوي دروني آه درباره توقعات 

آند اطمينان  فريبكارانه ديگران دلسوزي مي
دهد آه اين گونه موارد به زندگي مشا  مي

اگر افكارتان متمرآز بر . جريان خواهد يافت
توقعات ديگران از مشاست حيت اگر خبالف آن عمل 

هاي  تهآنيد، ادامه به عمل آردن و جذب خواس
برطرف آردن . ها خواهيد آرد بيشرتي از آن

آه مشاتصميم به تغيري  موانع به معين اين است
ه قصد خلق و جذب آن گفتگوي دروني به مست آنچ

آار را  اين. رييدنداريد، بگ ن ات را به زندگي
 اجنام دهيد و متعهد شويد بايد با قصد راسخ

 در قبال آنچه  ايآه هيچگونه انرژي رواني
آنند  يگران درباره حنوه زندگي مشا احساس ميد

در ابتداممكن است سخت باشد اما . ديننكصرف 
 .دهيد با اينكار به تغيري امكان مي

آنيد  مچ خودتان را زماني آه فكر مي
نيد خواهند بگرييد و بب از مشا چه ميديگران 

 مشا متناسب است؟ اگر نبود، به  يبا خواسته
اآامي در توقعات ا نبيهودگي غمگني شدن ي

اين راهي .  خبنديدديگران در باره خودتان
براي مهاهنگي و نفوذ ناپذيري انتقادهاي 

ذيانه ادامه جذب ديگران است و مهزمان عمل مو
اما .  متوقف آنيدواهيدخ آارهايي آه مني

بازده بزرگ اين است آه اين انتقادها نشان 
اساس   بي هادهد آه قضاوت و انتقادهاي آن مي
با تغيري . آشند ست، پس به سادگي دست ميا
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توقع دارند دادن نقطه توجه از آنچه ديگران 
اهيد براي يك عمل سه خو و آنچه مشا خود مي

 .شويد جايزه برنده مي
توان در اين  چند مثال از اينكه چگونه مي

 :بازي برده شد
 ام مي آم خيلي ناراحت خانواده: نامهاهنگ

 .آنند و منيده ركآنند هرگز مرا درك ن
ام را دوست دارم، نقطه  خانواده: مهاهنگ

آند اما توقع ندارم  ا با من فرق ميه آننظر 
من آامًال بر قصد خود . آه مانند من فكر آنند

 .م و بسوي آهنا عشق مي فرستممتمرآز هست
براي خشنودي بقيه خودم را مريض : نامهاهنگ

 .آنم مي
آه   مي آنممن مصمم هستم و آاري: مهاهنگ

 بايد د راين زندگي اجنام دهم
آنم، قدرم  به آهنايي آه حمبت مي: نامهاهنگ

 .شود ام مي گاهي باعث گريه. دانند را مني
دهم چون  آاري را آه بايد اجنام مي: مهاهنگ

 .اين هدف و سرنوشت من است
نم مهم آ گومي و عمل مي آنچه مي: نامهاهنگ

ته وامن بردي داشت رسد مني به نظر مي. نيست
 .باشم

هرآاري آه قلبم بگويد باعشق، : مهاهنگ
 . دهم مهرباني و زيبايي اجنام مي

 سطح انرژي مشا مناسب است يا نيست؟
يك دانشمند به مشا خواهد گفت آه انرژي 

 آن باو موج اجياد شده  بوسيله سرعت و اندازه
 اندازة موج از پايني به باال، .شود سنجيده مي

هرچيز . شود ي ميگري م به سريع اندازهارآ
ت سببينيم ن ديگري به شرايطي آه در جهان مي
هاي در  رآانسبدهيم داوريي ناشي از آن ف

دوست دارم قضاوت خود را در . باشد ارتعاش مي
انرژي باالتر هبرت از انرژي :  باره بگومياين
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اين آتابيست آه  چرا؟ چون. تر است پايني
بوسيله مردي نوشته شده آه براي درمان، 
عشق، مهرباني، سالميت، وفور، زيبايي، شفقت و 

ها  آند واين حالت دگي ميهاي مشابه زن حالت
تر و سريع تر حاصل مي انرزي هاي باال باهمهرا
 .دنشو

تر بر  يعهاي باالتر و سر تأثري فرآانس
تر قابل سنجش است  رامتر و آ هاي پايني فرآانس

توانيد تأثري  و در اين رابطه است آه مشا مي
عظيمي بر ريشه آين عوامل انرژيكي آه در 

 . بگذاريدزندگي مانع پيوند مشا با قصد هستد
هدف از باال بردن فرآانس، تغيريدادن سطح 
ارتعاشي انرژي است به طوري آه در 

تر جايي آه سطح  هاي باالتر و سريع فرآانس
ها قرار  انرژي مشا متناسب با باالترين فرآانس

 آلربت انشتني بود . قصدانرژي روح خالق: گريدب
تا چيزي حرآت نكند اتفاقي رخ «: آه گفت

 ».دهد مني
. هر چيزي در اين جهان حرآت انرژيست

 و تر  انرژي پايني ، باالتر وتر سريعانرژي 
ا در نظر ب. آند آندتر را حل و تبديل مي

خواهم آه خودتان و متام  گرفنت اين نكته، مي
انرژيك وان يك سيستم نافكارتان را به ع

درست است، مشا تنها سيستمي از . بررسي آنيد
استخوان، مايع و سلول نيستيد بلكه چند 

ه يك سيسم انرژيك دروني از سيستم انرژيك آ
.  احساسات را در خود خالصه آرده استافكارو

جش اين سيستم انرژيكي آه مشا هستيد قابل سن
هرفكري آه در سر داريد . گذرايست و عالمت

صورت انرژيك مهراه با تأثري آن بر تواند ب مي
 . گذاري شود جسم و حميط اطرافتان عالمت

تر باشد، قدرت از بني تان باال هر چه انرژي
تر آه  هاي پايني بردن و تغيري و تبديل انرژي
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توانيد  باعث تضعيف مشا هستند، بيشرت است و مي
تأثري مثبت بر هرآسي در نزديكي خود و يا در 

 آگاهي ،هدف اين خبش. گذاريدهاي دور ب مسافت
هاي افكاري است آه  از سطح انرژي و فرآانس

. بنديد در طي روز در زندگي خود بكار مي
تان و  توانيد در امر باال بردن سطح انرژي مي

هايي آه باعث تضعيف يا قطع   حالت حذف دائم
. ارتباط مشا با قصد هستند، مهارت حاصل آنيد

ترين امل با باالدر هنايت، هدف مشا تناسب آ
از پنج اي  اينجا توضيح ساده. هاست فرآانس

ي آنيد آه ما آاره آه با آنسطح انرژي آمده 
ترين و آندترين به باالترين و  از پايني

 .آنند ها حرآت مي ترين فرآانس سريع
  جهان مادي-١

 آه بطرف پايني آند  انرژيي استشكل جامد
  تقريبا با حس ادراك مشا از جهانشده و
هر چيزي آه . ها متناسب شده است حمدوديت

آيد انرژي آند شده بطرف  بينيد و ملس مي مي
رسد توده هبم  پايني است طوري آه به نظر مي

هايتان  پيوسته ايست جايي آه چشمها و انگشت
 . جهان فيزيكي است،اند توافق آرده

  جهان صوت-٢
هايتان ادارك  بندرت امواج صدا را با چشم

اين . ها را حس آرد شود آن ا ميآنيد ام مي
پايني /آند و باال/امواج نامريي نيز سريع

طح صوتي انرژي جايي است آه ساين . دارند
هاي روح از طريق مترين  باالترين فرآانس

مراقبه جاپا يا تكرار صوت خداوند متصل 
پر آردن :شويد آه من بطور مفصل در آتاب  مي

 .ام  توضيح دادهفاصله
  جهان نور-٣
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تر حرآت  نور از جهان مادي و از صدا سريع
گونه ذرات واقعي براي  آند با اين حال هيچ مي

اي آه نور خوانده شود وجود  شكل دادن ماده
بينيد   به عنوان سرخ مي آهچيزي. ندارد

چيزيست آه چشم مشا از فرآانس مرتعش مشخصي 
آند و آنچه به عنوان بنفش ادراك  دريافت مي

. تري دارد االتر و سريعآنيد فرآانس ب مي
 تاريكي زماني آه نور به تاريكي آورده شود،

. كان دهنده استمفاهيم آن ت. شود روشن مي
شود،  انرژي پايني وقيت با انرژي باال روبرو مي

 . آند تغيريي خودخبودي را جتربه مي
  جهان فكر-٤

افكار مشا فرآانس بسيار بااليي از ارتعاش 
صوت سرعت بيشرتي هستند آه حيت از نور و 

است و تأثري فرآانس فكر قابل سنجش . دارند
يط اطراف مشا قابل حماسبه  بر جسم و حم آن
يك بار ديگر مهان قوانني بكار گرفته . دباش مي
   فرآانس هاي پاينيهاي باال، فرآانس. شوند مي

تر،  هاي سريع  انرژي.برد را از بني مي
 . آنند هاي آند را تبديل مي انرژي

ديويد دآرت آنم،  اش مي ي حتسنيكاري آه خيلمه
 به آن رجوع اثري نوشته آه اغلبهاوآينز

 در اين .قدرت در قابل قدرت: آنم به نام مي
هاي  آتاب برجسته، دآرت هاوآينز فرآانس

ها را بررسي  تر فكر و احساسات مهراه آن پايني
ها را حتت  توان آن آند و اين آه چگونه مي مي

 در معرض ده و با گذاشنتتأثري قرار دا
توصيه . تر تغيري داد هاي باالتر و سريع فرآانس

آنم اين آتاب را خبوانيد و بعضي از  مي
 را در مورد باال بردن سطح انرژي ي آنها قسمت

آنيد قابل  هر فكري آه مي. آنم ارائه مي
حماسبه است تا مشخص شود آيا توانايي مشا را 
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ترين  و سريعدر پيوند دوباره به باالترين 
 . آند انرژي جهان تقويت يا تضعيف مي

  جهان روح -٥
ها به  اين فرآانس. اينجا هنايت انرژيست

طور مافوق صوتي سريع هستند به حدي آه اجياد 
نظمي، نامهاهنگي و حيت آزادي در آن غري ممكن  بي

 حاوي هفت ،هاي قابل سنجش اين انرژي. است
شته شده چهره قصد آه در متام اين آتاب نو

. هاي خلقت هستند ها انرژي آن. دنباش است مي
 مهان آنيد،   دوباره توليد ميهارا  آنوقيت

آيفيت خالقي را بازسازي مي آنيد آه به مشا 
ها آيفيات خالقيت، عشق،  آن. هسيت داد

مهرباني، وسعت، وفور پر آرامش، و پذيرندگي 
هاي روح آيهاني  ها باالترين انرژي اين. هستند

ها موجود شديد و  از اين انرژي. ندهست
هاي آند  توانيد با تبديل ارتعاشات انرژي مي

 حلاظ انرژيك با  ازاز افكار و احساسات خود
 . آن مهاهنگ شويد

هاي برنده جايزه نوبل، فيزيكدان  به گفته
 در زمان گرفنت جايزه به خاطر ماآس پالنك

 : مطالعات مربوط به امت توجه آنيد
اش را وقف   زندگيي آهبه عنوان مرد

 مطالعه ماده آرده از آشكارترين علوم بعين
 توامن بگومي آه ام اين قدر مي حتقيقنتايج 

 ! اي نيست ماده
يي آه باعث ماده تنها به وسيله نريو

ترين منظومه   اين آوچك ،ارتعاش ذرات امت شده
اجياد ... جا نگه مي دارد مشسي امت را در يك

ين نريو، هسيت ذهين هومشند بايد پشت ا... شود مي
 ماده اين ذهن زاينده. آگاه را بپذيرميو 
آنم با آن  اين ذهين است آه توصيه مي«. است

 . مهاهنگ شويد
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 باال بردن سطح انرژي 
آنيد حاوي انرژي است آه مشا  هر فكري آه مي

 واضح است آه .آند را تقويت يا تضعيف مي
آند  ي حذف افكاري آه مشا را ضعيف مي ايده
 افكار مانعي در ي خوبيست چرا آه اين  ايده

اجياد  قصد  با نريوي جهاني و وااليمهاهنگي 
اي دقت صرف معين گفته آنتوني دو  حلظه. آنند مي

 : :ملو در گفته زير آنيد
 جا خوشحالند جز من؟  چرا مهه اين
اند خوبي و  ختهها آمو چون آن: استاد گفت

 .جا ببينندزيبايي را در هر 
 بينم؟  آجا منيرا من خوبي و زيبايي را مههچ

چه را آه  ت آنتواني خارج از خود چون مني
 .ببيينبيين، درون خود مني

چگونگي بينيد نتيجه  چيزي آه در درون مني
 در جهان انتخاب مشا در پيش بردن مهه چيز

چه را آه در درون   مشا آن.خودتان است
چه را  دهيد و آن بينيد به بريون بازتاب مي مي

بينيد قادر به انعكاس آن به  آه در درون مني
 . جهان نيستيد

 بياني از روح آيهاني دانستيد آه  اگر مي
.  ديديد  ميقصد هستيد اين چيزي بود آه

 هر احتمايل از مانع انرژي خود را فراتر از
تنها  . بريد يدر پيوند با نريوي قصد باال م

تواند  احساسات خود مشاست آه مينامهاهنگي 
براي مهيشه مشا را از هر چيز خوبي در زندگي 

 ! حمروم آند
 به متام اگر اين مثال ساده را درك آنيد

 . زنيد  ميها در قصدتان مهميز تداخل
عملي ارتعاشي در افكار، احساسات و جسم 

ها را  خواهم آن فرآانس از مشا مي. مشا هست
ند وقدر آه تا حد آايف باال بر افزايش دهيد آن

شايد .  قادر به اتصال با نريوي قصد بشويد و
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گريم  يد آه آار را خيلي ساده ميبه نظر مي آ
اما اميدوارم سعي آنيد آه سطح انرژي خود 
را به عنوان روشي براي برداشنت موانعي آه 

ي آه خبشي از آن ي تكامل مشا را از جتربه
 . دهستيد، باال برب

چاره توانيد  هيچ چيز را با حمكوم آردن مني
توانيد به انرژي  با اين آار فقط مي. آنيد

 اضافه  خمرب آه در فضاي زندگي مشا نفوذ آرده
تر پاسخ دهيد  هاي پايني وقيت به انرژي. آنيد

در . شويد هاي پايني خود رو در رو مي با انرژي
تر  آنيد آه انرژي پايني واقع وضعييت اجياد مي

 . آند بيشرتي را جذب مي
آميز   آسي با رفتاري نفرتبراي مثال، اگر

با مشا رفتار آند و مشا پاسخ آن رفتار را با 
تر انرژي عمل  ي پايني  در دامنهبدهيد، ترنف
 دامنه  در اينآنيد آه بر هر آسي هم آه مي

اگر به آساني آه . گذارد وارد شود تأثري مي
  گرييد چون  عصباني هستند خشم مياطرافتان 

 وضعيت با حمكوميت  تالش به درست آردن.هستند
 . آنيد مي

ي حاصل از افرادي  آننده هاي تضعيف از انرژي
اگر . آه دور و بر مشا هستند، استفاده نكنيد
توانند  در انرژي باالتر عمل آنيد، مردم مني

چرا؟ چون . مشا را از آن وضعيت در بياورند
تر  هاي پايني تر و باالتر، انرژي هاي سريع انرژي

رسانند و تغيري  فر ميو آندتر را به ص
هاي  آنيد آه انرژي اگر احساس مي. دهند مي

آشد براي   مشا را پايني مي،تر اطرافيان پايني
اي آه دارند شرآت  اين است آه در سطح انرژي

 . آنيد مي
 .  باشدناپذير مشا بايد سامل قصد نرمش

اي   در لكهرادانيد آه روح خالق جهاني مشا مي
 نه براي يهاي انسان ميكروسكوپيك از سلول
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آه بيمار، چاق يا دوست نداشتين باشيد  اين
بلكه براي خلق عشق، مهرباني و ابراز 

اين چيزي است آه . ه استزيبايي به هسيت آورد
به اين مجله . داردنريوي قصد براي مشا در نظر 

 از چيزي آه خودتان  تنفربا : دقت آنيد
ه توانيد جذابيت را ب ايد مني  آن شدهباعث 
 نريوي چرا؟ چون نفرت . ي خود جذب آنيدزندگ

هاي مشا را  آند آه تالش نفرت متقابلي اجياد مي
 در آتاب قدرت  هاوآينزدآرت . سازد اثر مي بي

 :دهد گونه توضيح مي در مقابل قدرت اين
ترين   قدرمتندي براي مهه موجوداتمهربان

راني،  هيچ واآنش پس. نريوي تغيريدهنده است
ده نداشته و هرگز به فقدان و يأس پايني برن
نريوي خود شخص را بدون هيچ . شود منجر مني

اما براي رسيدن به . دده زياني افزايش مي
 هيچ  ، اين حالت ازمهربانيحداآثر نريو

، در ضمن اين آار را استثنايي قائل مني شود
شود اجنام  با توقع پاداشي خودخواهانه نيز مني

ندازه آه دقيق است تأثرياتش به مهان ا. داد
توجه . (باشد قدر دور از دسرتس نيز مي مهان

هاي  داشته باشيد آه مهرباني يكي از چهره
 ). قصد است

 :آند و اضافه مي
 وقيت به وضوح آورده ور استآ چه آه زيان آن

دهد و  از دست ميرسانيش را شود ظرفيت زيان
 . دهيم چه را آه جتلي مي آنيم آن  ميجلب

 واضح  موانع انرژي پايني تردرس بر داشنت
 سطوحي از انرژي بهما بايد خود را. است

ارتقاء دهيم آه در آن نوري باشيم آه در 
م ي آن هستيم، جايي آه خوشبخيت اي باشيجستجو

 آه احساس ي آه آرزويش را دارمي و عشق
 آه از دست رفته و نور ناحمدوديآنيم  مي
 . طلبيم مي
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با . آنيم ذب مي آن را به خود ج روش با اين
 آن، حمكوميت و عدم سازگاري حمكوم آردن فقدان

مان ادامه خواهد  شدن در زندگيبه جاري 
 . داشت

تنگي، غصه، افسردگي،  ونه دستاگر هر گ
عشق يا هر عدم توانايي براي جذب فقدان 

ي  آنيد، به طور جدي حنوه آرزوهايتان حس مي
. تان مالحظه آنيد ها را به زندگي جلب آن

خودش . آننده است ي جذب نرژي پايني يك منونها
ايد حيت اگر  هدهد چون دنبالش رفت را نشان مي

.  اين آار را آرده باشيدآگاه در سطحي نيمه
به هر حال اگر باال بردن . هنوز مال مشاست

سطح انرژي را به طور دقيق با شناخت حميط 
اطراف اجنام دهيد، به سرعت به مست قصد حرآت 

ايد بر  ام موانعي آه خود اجياد آردهآرده و مت
موانع در منظر ديد انرژي . سازيد طرف مي

 . پايني هستيد
ي آوچك براي باال بردن  يك برنامه

 ارتعاشات انرژي 
جا فهرست آوتاهي از پيشنهادات براي  اين

ي انرژي به ارتعاشات باالتر  حرآت دادن دامنه
تر ارايه شده است آه به مشا آمكي  و سريع

وگانه هم در جهت رفع موانع و هم جماز ساخنت د
 .آند نريوي قصد براي حرآت از طريق مشا مي

 از افكارتان آگاه باشيد
وقيت . گذارد  بكنيد بر مشا تأثري مييهر فكر

 آن را تغيري ه ايددر وسط يك فكر تضعيف آنيد
 ،خبش تبديل آنيد داده به فكري استقامت

يد و خود و بر ارتعاش انرژي خود را باال مي
براي . خبشيد  ميي انرژي خود را استحكام دامنه
خواستم به يكي از  يآه م درست وقيت : مثال
 حريف بزمن آه او را نسبت به عملي آه هامي بچه
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متوقف شده و به خودم . ساخت آرده شرمنده مي
اي در حمكوم آردن  يادآوري آردم آه هيچ چاره

آه  اينتصميم گرفتم يا پرسيدن . وجود ندارد
ار آرده و چگونه چه احساسي از اين رفت

 را اصالح آند عشق و درك خواهد خطا يش مي
 .بيشرتي به او بدهم

 سطح انرژي را ارتقاء داده و ،اين تغيري
 . اي مفيد شد منجر به مكامله

ارتقاء سطح آگاهي به جايي آه من و دخرتم 
به نريوي قصد متصل شدمي در يك حلظه از آگاهي 

 به تفكر با انرژي پايني و تصميم به من نسبت
 وقيت از ما مهه. ارتقاء آن صورت گرفت
 آوردن نريوي قصد  انافكارمان آگاه باشيم تو

 .ان دارميرا به اعمامل
مراقبه را به صورت متريين مداوم در زندگي 

 اجنام دهيد
حيت اگر براي چند دقيقه هم آه باشد اجنام 

اني براي زم. اين مترين در روز حياتي است
ر صوت خداوند را به صورت يك سكون و تكرا

مراقبه به مشا .  دروني اختصاص دهيدمانرتاي
دهد آه متاس آگاهانه با مبدأ حاصل  اجازه مي

آرده و نريوي قصد را با پذيرش و مهاهنگي با 
 .نريوي خلقت به دست بياوريد

 خوريد آگاه باشيد از غذايي آه مي
را پايني غذاهايي است آه سطح انرژي 

طور غذاهايي آه آن را باال   و مهنيدآور مي
   بذن آه مواد شيميايي استغذاهايي. برد مي

ها را  آند حيت اگر مسموم بودن آن را تضعيف مي
 آننده غذاهاي مصنوعي مانند شريين. حس نكنيد

در آل، . آنند  انرژي پايني توليد ميها
جات،  غذاهايي با خصوصيت قليايي مانند ميوه

 روغن ،نان بدون خممر، بزجيات، خشكبار، سوياس
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زيتون خالص انرژي را باال برده و مشا را 
آند در حايل آه غذاهاي اسيدي مانند  تقويت مي

 توليد ، گوشت، لبنيات و شكر انرژي حبوبات
البته براي مهه . آند آرده و مشا را تضعيف مي

 . در حكم مطلق نيست
عد از غذاي توانيد به غذا و احساس ب مشا مي

خود دقيق شويد و اگر احساس ضعف، خستگي و 
 جذب سنگيين آرديد بدانيد آه انرژي پايني

 را به ي بيشرتهاي پايني ايد آه انرژي آرده
 . زندگي مشا جذب خواهد آرد

 دوري از مواد توليدآننده انرژي پايني 
در فصل اول توضيح دادم آه چگونه اعتدال 

زو داشتم امهيت اي آه آر در آسب سطح آگاهي
طور متام داروهاي مصنوعي،  الكل و مهني. دارد

انرژي مشا را پايني آورده و مشا را تضعيف 
وه، مشا را در وضعييت قرار به عال. آنند مي
 آننده در هاي تضعيف   به جذب انرژيد آه نده مي

آه به سادگي از . دهيد تان ادامه مي زندگي
مشا در . دهد مصرف موادي با انرژي پايني رخ مي

رو  زندگي با مردمي با مهان انرژي پايني روبه
خواهند از آن مواد براي مشا  شويد آه مي مي

خبرند و وقيت هببود پيدا آرديد مشا را وادار 
 . آنند به تكرار آن مي

دهيد  از سطح انرژي موزيكي آه گوش مي
 آگاه باشيد 

ي موسيقي خشن، با صداي مكرر و باال انرژ
ال مشا را به ني آورده و قدرت اتصمشا را پاي

طور اشعاري از نفرت،  مهني. آند قصد تضعيف مي
ته و غصه، ترس و توحش انرژي پايني داشرنج، 
آننده به ناخودآگاه مشا  هاي تضعيف پيام

هاي  فرستند و زندگي مشا را با مهان انرژي مي
خواهيد توحش  اگر مي. آنند  آننده فيلرت مي جذب
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ي وحشيانه گوش دهيد و آن را جذب آنيد موسيق
خواهيد عشق  اگر مي. خبشي از زندگي خود بكنيد

و آرامش جذب آنيد، به ارتعاشات موسيقي 
باالتري گوش آنيد، به اشعاري آه بازتاب 

 . آرزوهاي مشا باشد
  حميط خانه خود آگاه باشيد  از سطح انرژي

ها،  ها، جمسمه ها، آريستال دعاها، نقاشي
هاي روي  ها، رنگ ها، جمله  آتابعبارات معنوي،

ي چيدن اثاث انرژي خلق  ديوار و حيت حنوه
 نصف زمان بيداري خود را آنند آه حداقل مي

هر چند به نظر  وبا آن ها مي گذرانيد
و بيهوده بيايد باز به مشا توصيه  امحقانه

نم آه سطح فكر خود را ارتقاء دهيد و آ مي
يز باز ذهين داشته باشيد آه به روي مهه چ

هزاران » شويي فنگ«هنر باستاني چيين . باشد
. ن استاي از پيشينيا سال با ما بوده و هديه

 در خانه و حميط چگونگي باال بردن انرژي 
بدانيد آه چگونه . دهد آارمان را توضيح مي

هايي با انرژي باال بر ما در   در حميطنبود
هاي تقويت زندگي و برداشنت موانع پيوند  روش

 . گذارد صد تأثري ميبا ق
متاس خود را با انرژي خيلي پايني 

 . تلويزيون آاهش دهيد
 آودآان دوازده هزار مورد قتل  امريكا،در

هايشان پيش از  را در اتاق نشيمن خانه
ي اخبار  برنامه. آنند سالگي متاشا مي چهارده

 و بد يزيون تأآيد بسياري در آوردن زشتتلو
ي  اين چشمه. ارندبه زندگي مشا و ترك خوبي د

ثابيت از انرژي منفي است آه به فضاي زندگي 
مشا هتاجم آرده و چيز بيشرتي از آن انرژي را 

توحش يكي از اجزاء . آند به زندگي مشا جلب مي
هاي تلويزيون است آه با  اصلي سرگرمي
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هاي دارويي مهراه  هاي تبليغاتي آارتل آگهي
 در گويد آه چگونه شادي را است و به ما مي

متاشا به مردي آه . ها بيابيم هاي آن قرص
ود آه چه  داروهايي  انرژي ش آند گفته مي مي
 براي فائق آمدن به هر نوع بيماري اييز

 .فيزيكي و رواني دارند
گريم اين است آه اآثر  اي آه مي نتيجه
هاي تلويزيوني در بيشرت اوقات انرژي  برنامه

 مهني خاطر به. آنند پايني به زندگي ما وارد مي
خواستم آه خبشي از زمان خود را صرف محايت از 

هاي  پيامهاي غريجتاري و جايگزين آردن  مهبرنا
احرتامي با اصول  منفي، نااميدي، توحش، بي

 . باالتري منامي آه با اصول قصد تناسب دارند
 ي انرژي خود را با عكس باال بربيد دامنه

  توان باور آرد آه عكاسي يك نوع سخت مي
 حاوي  هاآه عكس توليد انرژي است و اين

اين آار را با قرار دادن . انرژي هستند
ظاتي از عشق، شادي و هايي آه در حل عكس

هاي معنوي گرفته شده در حمل   آمكپذيرندگي يا
آار، اتاق، اتومبيل حيت در لباس، جيب يا 

 . آيف امتحان آنيد
هايي  هايي از حيوانات، طبيعت و حالت عكس
ادي و عشق را در اطراف خود قرار دهيد از ش

ها به قلب مشا انعكاس  و بگذاريد آه انرژي آن
يافته و فرآانس باالي انرژيشان را به مشا 

 . انتقال دهند
از سطوح انرژي خويشاوندان، دوستان و 

 .ي خود آگاه باشيد خانواده
توانيد سطوح انرژي خود را با قرار  مي

ران آه با آگاهي ي انرژي ديگ گرفنت در دامنه
سعي آنيد در . معنوي نزديك هستند باال بربيد

جماورت آساني باشيد آه قدرمتند هستند، احساس 
آنند  اي مي آنند و زندگي پيوند با خداوند مي
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ها عمل  آه باور دارند روح از طريق آن
 .آند مي

بازخواني انرژي باال، انرژي پايني را به 
 سعي آنيد در آند، پس صفر رسانده و تبديل مي

جماورت آساني باشيد آه از انرژي باال 
برخوردارند، با روح پيوند دارند و زندگي 

در جوار اين . برند خود را با قصد پيش مي
ها خشم، نفرت، ترس و افسردگي از بني  انسان

هاي  آسايي به حالت روند و به طور معجزه مي
 .شوند باالتر قصد تبديل مي

گريند   آه صورت ميهاي خود و جايي فعاليت
 بررسي آنيد 

از انرژي پايني، جايي آه الكل، مصرف مواد 
خمدر يا رفتار وحشيانه و يا جتمعاتي آه در 

يا تعصب ها مذهب و اخالقيات يا قضاوت  آن
 . زياد حاآم هست، حذر آنيد

 جلوي باال رفنت انرژي مشا متامي اين موارد
اهنگ تر مه گريد و مشا را با انرژي پايني را مي

بيعت غرق آنيد، زيبايي خود را در ط. آند مي
روي، شنا،  ، در آمپ، پيادهرا جستجو آنيد

قدم زدن و لذت بردن در جهان طبيعي وقت صرف 
هاي معنوي شرآت آنيد، آالس  در سخنراني. آنيد

يوگا برويد، پيام بدهيد و بگرييد، به ديرها 
يا مراآز مراقبه برويد، خانه ساملندان يا 

رستان آودآان رفته و در صورت نياز به بيما
اي از  هر فعالييت دامنه. ديگران آمك آنيد

جاهايي را انتخاب آنيد آه . انرژي دارد
ي قصد را   هفت چهره هادامنه انرژي آن

 .دندهميانعكاس 
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 بدون چشم داشت مهرباني آنيد
 و آمك مايل آنيد آه نياز دارند به آساني 

ه قلب اجنام دهيد اين آار را از سر حمبت و ت
 .و انتظار حيت يك تشكر هم نداشته باشيد

 در حايل خود را با ياد گرفنت مهربانيفكر 
  .آنيد فعال آنيد س خود را مهار ميآه نف

تان آه انتظار دارد به او  نفستصوير را  از
خايل " است  آامال العاده بگوييد آه چقدر خارق

قصد اين يك عمل ضروري براي پيوند با . آنيد
است چون روح خالق جهاني اعمال از روي 

چطور . گرداند مهرباني را با اين پاسخ برمي
توامن به تو حمبيت آنم؟ مقداري خرت و پرت  مي

مجع آنيد و در يك ظرف مناسب بگذاريد، به 
در واقع . تان نگوييد ي عمل هيچ آس هم درباره

ها وقت براي پاك آردن و متيز آردن  ساعت
ايد صرف  ا خود اجياد نكرده مشچيزهايي آه

اي آه نسبت به خود، به  هر مهرباني. آنيد
ديگران و يا حميط اطراف خود نشان دهيد مشا 
را با مهرباني موجود در نريوي قصد جهاني 

حمبت مولد انرژي است و باعث . آند مهاهنگ مي
شود اين نوع از انرژي به زندگي مشا جريان  مي

 .پيدا آند
راش آارت والنتاين از ن داستان جگرخاي

  آن نوع ايثار را تعريفروث مك دونالد
 آوچك مناد پسر. آند آه من پيشنهاد آردم مي

 . شوق وااليي است آه من راجع به آن گفتم
ي  او يك پسر آوچك خجاليت بود، با بقيه

وقيت روز . هاي آالس اول خيلي صميمي نبود بچه
ر آه يك روز عص والنتاين رسيد مادرش از اين

هاي  ي بچه از او خواست آه بنشيند و اسم مهه
اي براي  آالس را بنويسد تا او بتواند هديه

 به آرامي هر .ماده آند خوشحال شدهر آدام آ
مسي را به ياد آورده و با صداي بلند ا
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اي آاغذ  خواند و مادرش اسامي را در تكه مي
نگران بود مبادا آسي را فراموش . نوشت مي

 .آند
ه آتابي از والنتاين را با قيچي در حايل آ

و چسب و مداد مشعي آورده بود، با زمحت 
 متام وقيت .  را به ليست متمرآز آرداش آگاهي

، اي آاغذ نوشت ها را در تكه ش نام مادر،شد
برداري آرد  او نگاه آرده و آن اسم را نسخه

 رضايت ها بيشرت ، اسامي متام شد، و آارتوقيت 
 .او هم بيشرت شده بود

آه آيا  موقع مادرش دلشوره گرفت مهني
هاي آالس هم براي او هم براي او هديه  بچه

 با شتاب او عصرها چنان. اين مي آورندوالنت
آمد آه به  براي اجنام تكاليفش به خانه مي

هاي خود  ها او را در بازي رسيد بچه نظر مي
. اند دهند و وجود او را فراموش آرده شرآت مني

بود آه او با سي و هفت هديه چقدر وحشتناك 
 ديد آه هيچ  ميرفت ويل از عشق به مهماني مي
فكر آرد راهي پيدا . آس به ياد او نبوده

ها  ن آارت و چند والنتاين بني آآند و يواشكي
آه پسر چند تايي  بگذارد آه حداقل از اين

ها  اما پسرك با حسادت آن. گريد مطمئن شود مي
مشرد و  و عالقه ميآرد و با عشق  را نگاه مي

ها  اي بني آن آه چيز اضافه هيچ راهي براي اين
باالخره مادرش نقش . قرار داد نگذاشته بود

معمول مادرها را يعين انتظار آشيدن صبورانه 
 . را پذيرفت

 او را در روز جشن والنتاين رسيد و مادر 
رفت متاشا  حايل آه در خيابان بريف به زمحت مي

رييين به شكل قلب در يك آرد، يك جعبه از ش
دست، و يك ساك خريد با سي و هفت هديه در 

مادر با قليب سوزان او را متاشا . دست ديگر
آنم، حداقل  خدايا خواهش مي: دعا آرد”. آرد
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هايش   متام بعدازظهر دست“.چند تا هديه بگريه
آرد و اما قلبش در  جا آار مي جا و آن اين

اش را  ينساعت سه و نيم بافت. مدرسه بود
اي نشست آه منظره خيابان  برداشت و روي صنديل

 .  چشمش بوديآامًال جلو
از . قلبش رخيت. تنها. باالخره، پسر را ديد

آمد در حايل آه هر چند وقت  باالي خيابان مي
گشت و چند قدم به طرف باد  بار برمي يك

اش را ببيند اما از  سعي آرد چهره. داشت برمي
 نامشخص گلگوني ديده آن مسافت تنها صورت

تا موقعي آه او را ديد، فقط يك آارت . شد مي
فقط . والنتاين در دست آوچك و قرمزش بود

 . يكي
بعد از . احتماًال آن را هم معلم داده بود

اگر . آن مهه آار، بافتين جلوي چشمش تار شد
 بافتين !شد بني فرزندتان و زندگي بايستيد مي

پسر به طرف در را زمني گذاشت و براي ديدن 
 . رفت

هاي سرخي، بگذار شال گردنت  چه گونه: گفت
ها خوب بود؟ با صورتي  شرييين. را باز آنم

خوشحال و درخشان به طرف مادرش برگشت، و 
  رومن هيچ آدوم. ميدوني چي شد“: گفت

 “ .فراموش نكردم، حيت يكي رو
خواهيد سطح انرژي خود را باال  زماني آه مي

ي آنيد در تأييد  را عملبرده و آرزويتان
تأآيد خود را در . ان مشخص عمل آنيدمقاصدت

جاهايي قرار دهيد آه بتوانيد در طي روز 
اي مثال، من قصد بر. ها را ديده و خبوانيد آن

ام جذب  ست دارم به زندگيدارم آاري آه دو
آنم آه از نظر مايل قادر باشم  قصد مي. آنم

ل اتومبيل خاصي را آه خودم را در حا
ام ماه ديگر تصور  رانندگي پشت آن تا سي

قصد آردم آه اين هفته دو ساعت .  خبرم،آردم
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آنم  قصد مي. از وقتم را صرف قشر حمروم آنم
 .آه خودم را از اين خستگي مهيشگي درمان آنم

گونه انرژي خاص خود را   هاي اين نوشته
دارند و مشا را در باال بردن سطح انرژي آمك 

. دهم ر را اجنام ميودم اين آامن خ. آنند مي
آه در تورونتو زندگي لني هول   خامني به نام

 آه هر  يك لوح زيبا فرستاده  منآند براي مي
 . آنم روز به آن نگاه مي

اي است  اين هديه«: اش نوشته بود در نامه
براي مشا، تنها براي مشا نوشته شده آه سپاس 

 ام نشان ام را از حضورتان در زندگي قليب
مطمئنم آه احساس چيزي : نوشته بود. بدهد

جهاني است آه براي هر روح ديگري هم روي 
سياره آه مهان خبت خوب را جتربه آرده حرف 

دهيد به  اميدوارم عشق و نوري آه مي. زند مي
 ».آوري برگردد خود مشا با وفور شادي

 :طور نوشته شده بود روي پالك اين
 روح 

 صداي رسايي در تو يافته
  حقايق مرتعشدر

 آور و شكوه شادي
 روح از طريق تو آشكار شده

 در راههاي پرطنني و بازتابنده
 روح از طريق تو به سرور رسيده،

 آران در دست بي
 پايان و دسرتسي بي

 ها بيداري ي آن براي مهه
 براي ظرافت هداياي تو

 روح هر دو بال و نور را با هم يافته 
 پيوندم با ها را براي يادآوري هر روز اين

گذارم آه آلمات از قلب من  خوامن و مي روح مي
قاصدم را اجنام داده به قلب مشا جاري شده، م



 ١٠٨

 آمك به مشا آه مهان آار را اجنام و با اميد
 .دهيد

 در يي آه ممكن است افكاري از خبشش تا جا
 . ذهن خود نگه داريد

در آزمايش زور بازو، وقيت فكر انتقام در 
شويد، در حايل آه  ، ضعيف ميپرورانيد سر مي

انتقام، خشم . آند فكري از خبشش مشا را قوي مي
هاي بسيار پايني هستند و مشا را  و نفرت انرژي

از مهاهنگي با خصوصيات نريوي جهاني 
 .دارند بازمي

فكر آوچكي از خبشش نسبت به هر آسي آه در 
دون هيچ عملي از گذشته مشا را خشمگني آرده ب

اال برده و مشا را  مشا را بانرژيطرف مشا، سطح 
 . تان ياري خواهد آرددر مقاصد شخصي 

توانيد با فكر خود به روح خدمت آنيد و  مي
 . يا با مهان فكر خود را از روح جدا آنيد

ي قصد، به قدرت   هفت چهرهل شدن بهبا وص
تان، مهه چيز  اگر جدا شديد نفس. شويد وصل مي

 . را در دست گرفته است
 . ل مشا با قصد استتصاارين مانع اين آخ
 بيين مشا خودبزرگ

در آتاب آتش درون، آارلوس آاستاندا اين 
شنود  آلمات را از معلم ساحرش مي

چيزي . ترين دمشن انسان است بيين بزرگ خودبزرگ«
آند اين است آه احساس  آه او را تضعيف مي

آند از طرف ديگران مورد آزار قرار گرفته  مي
بيين اين است آه شخص   خودبزرگي الزمه. است
تر زندگي خود را صرف رجنيدن از چيزي يا  بيش

وند با قصد ترين مانع پي اين بزرگ» .آسي آند
توانيد نامهاهنگي   مياين جا خيلي راحت . است

 . اجياد آنيد
بيين چيزي است آه  اساسًا، احساس خودبزرگ

شود حس آنيد مورد خاصي هستيد، پس  باعث مي
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. آنيم  مفهوم خاص بودن صحبت ميي درباره
ضروري است آه احساس آنيد منحصر به فرد 

آند آه مشا خود  مشكل زماني بروز مي. هستيد
تان، آارهايتان و اموالتان  را به عنوان جسم

از به اين شكل مردمي آه آمرت . آنيد مشخص مي
بينيد و   مياند به عنوان فرودست مشا آسب آرده

شود آه دامي به طريقي  ث ميبيين مشا باع خودبزرگ
ت منشأ اين سوء تعيني هوي. از چيزي برجنيد

احساس امهيت .  نوع بشر استبيشرت مشكالت مشا و 
. برد بيين مي خاصي آردن ما را به طرف خودبزرگ

آاستاندا بعد از چندين سال از پيوستنش به 
بيين  ي بيهودگي خودبزرگ جهان ساحران درباره

 . نويسد مي
ي اين فكر آردم و هر  تر درباره يشهر چه ب«

نوعامن را مهتر حرف زدم و خودم و  چه بيش
 چيزي تر يقني حاصل آردم  ه آردم، بيشمشاهد

ها يا  العمل ما را در اجنام اعمال يا عكس
نيست ي آانو كاري آه در آن نفس نقطهاف

 » .دارد بازمي
ي آانوني باشد دچار توهم  وقيت نفس نقطه

 ماهييت آامًال ان هستيد، آهشويد آه جسمت مي
اين حس جدايي به جاي . جدا از ديگران هستيد

مهكاري با ديگران مشا را به رقابت با ديگران 
در هنايت، با روح مهاهنگ نيست و . دارد وامي

تبديل به مانع بزرگي در اتصال مشا به نريوي 
بيين بايد  براي رها آردن خودبزرگ. شود قصد مي

نفس به . ندگي آگاه باشيداز جايگاه آن در ز
اي از ِآه بودن مشاست آه با خود  سادگي ايده

ي   به وسيلهبه طور دقيق . آنيد ل ميمح
 اين ايده آه  ! نيست قابل حذفآالبدشكايف نفس

چه آسي هستيد متام احتماالت پيوند مشا با قصد 
 . برد را از بني مي
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 هفت گام براي فائق آمدن به نفس
ت آمك به ارتقاء هفت پيشنهاد در جه

  .بيين هاي خودبزرگ ايده
ن ت دادمتام اين مطالب جهت جلوگريي از هوي

 . يين طراحي شده اندب ي خودبزرگ غلط به وسيله
 يد نرجن-١

. حرآت ماندن نيست رفتار ديگران دليل بي
رجناند مشا را ضعيف  چه آه مشا را مي هر آن

 اگر دنبال موقعييت براي رجنيدن باشيد. آند مي
اين نفس مشاست آه . مهه جا پيدا خواهيد آرد

خواهد مشا را قانع آند آه زندگي نبايد  مي
توانيد آسي باشيد  اما مشا مي. طور باشد اين

آه قدر زندگي را بدانيد و با روح خالق 
توانيد به  با رجنش مني. جهاني مهاهنگ شويد

با متام امكانات سعي آنيد . نريوي قصد برسيد
آن آنيد آه از تعيني  ي را ريشههاي دنيو ترس

 . گريد هويت نفس سرچشمه مي
) درسي در معجزات(طور آه مهان. آرام باشيد
 : شود  مييبه ما يادآور

 هستيد آرامش از خداست، مشا آه خبشي از آن
. رامش اوت مگر در آدر منزل سكين خنواهيد داش

آند آه در  ربي را اجياد مي مهان انرژي خمرجنيدن
ي  مشا را رجناند و منجر به محله و محلهجاي اول 

 . شود متقابل و جنگ مي
  از نياز به برنده شدن بگذريد-٢

نفس عاشق اين است آه ما را به دو گروه 
عواقب . ها تقسيم آند هها و بازند برنده

اي موفق براي جلوگريي متاس   وسيلهبرنده شدن
آگاهانه با قصد است چرا؟ چون، هنايتًا، مهيشه 

تر،  تر، سريع شانس  خوشآسي. امكان ندارد برد
تر پيدا خواهد شد و  تر، جذاب تر، قوي جوان
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امهييت و  باعث خواهد شد آه مشا احساس آم
 . ارزشي آنيد بي

. هاي خود نيستيد مشا بردها يا پريوزي
لذت بربيد و در جهاني آه توانيد از رقابت  مي

د مهه چيز است سرگرم شويد اما در آن بر
. جا باشيد  ندارد آه در افكار خود آنلزومي

در جهاني آه مهه از يك منبع انرژي استفاده 
ها چيزي آه تن. اي وجود ندارد آنيم بازنده مي
 بگوييد اين است آه توانيد در موعد مشخصي مي

ر مقايسه با مشا آاري را در سطح مشخصي د
. ايد  روز اجنام دادهسطوح ديگران و در آن

گري با ديگر رقيبان و اما امروز روز دي
 يمشا هنوز در حضور. هاي جديد است موقعيت

 پريتر يبيكران در يك جسم هستيد آه روز ديگر
بياييد تا از نياز به ُبرد با عدم . شد

 باخت است ،ي عكس برد آه نقطه توافق بر اين
 . بگذرمي

اگر جسم مشا به روشي . اين ترس نفس است
زماني آه با . آند برنده در اين روز عمل مني

. آنيد امهييت ندارد نفس تعيني هويت مي
 باشيد، بدون نياز به ُبرد  آننده مشاهده

 با انرژي ش در آرام. ببينيد و لذت بربيد
توجه مقصد مهاهنگ باشيد و هر چند آه به سخيت 

ها  ها اگر آمرت دنبال آن خواهيدشد بيشرت پريوزي
 . تان ظاهر خواهد شد برويد در زندگي

 آه مهيشه حق با مشاست بگذريد  ايناز -٣
هاست چرا آه مشا  نفس منبع تضادها و تفرقه

دهد آه در آن ديگران مهيشه  را به جهيت سوق مي
وقيت خصم باشيد از نريوي قصد . آنند اشتباه مي

روح خالق مهربان است، عشق است و . جداييد
 . بيقراري يا سخيت،يرنده و بري از خشمپذ

 با مشاست در مكاملات و يا آه حق وقيت از اين
بگذريد مثل اين است آه به نفس تان  روابط
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خواهم  مي. ي تو نيستم من برده:  باشيدگفته
 با من قآه ح مهرباني را در آغوش بكشم و اين

گذارم اين شخص  در واقع مي. آنم است را رد مي
با اين فكر آه حق با اوست احساس هبرتي داشته 

نم آه مرا به مست آ باشد و از او تشكر مي
 . حقيقت راهنمايي آرده است

آه حق با مشاست بگذريد، قادر  وقيت از اين
وند با نريوي قصد خواهيد به مستحكم ساخنت پي

آه نفس مهيشه   با در نظر داشنت اينبود، البته
ام آه  مردمي را ديده. يك دمشن مصمم است

دهند مبريند ويل قبول نكنند آه حق با  ترجيح مي
ام آه مردم روابط زيباي  ديده. ا نيسته آن

هاست به پايان  آه حق با آن خود را با اين
آنم از اين مسأله  توصيه مي. اند رسانده
ي حبث متوقف شده و از خود  در ميانه. بگذريد
آه  خواهم خوشحال باشم يا اين آيا مي: بپرسيد

 شاد، دوست حق با من باشد؟ وقيت آه حالت
نتخاب آنيد اتصال مشا با داشتين و معنوي را ا

پيوند  اين حلظات باالخره. شود قصد حمكم مي
 جديد مشا را به سوي نريوي قصد توسعه مي دهد

ها يتان   در جهت خلق خواسته ومبدا آيهاني
 .خواهد آردمهكاري 

  حس برتري را از بني بربيد-٤
 بلكه هبرت  برتر بودن از ديگري نيست،اصالت

بر رشد خود .  هستيد چه آه اآنون بودن از آن
آه هيچ آس روي اين  با آگاهي دامي از اين

ما . دسياره از ديگري هبرت نيست، متمرآز باشي
ما . امي  ظاهر شدهمهه از يك نريوي زندگي خالق

  آه ما را قصد آرده ايمهه وظيفه دارمي هسيت
 مهه چيزهايي آه براي روند. بشناسيم
يك  هيچ. مان الزم است در اختيار ماست سرنوشت
ها وقيت خود را برتر از ديگران  از اين

اين يك ديد قدميي ويل . ببينيد ميسر نيست
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ما مهه در چشم خداوند يكسان ! درست است
با ديدن خدا در هر آسي از حس برتر . هستيم

ديگران را بر اساس ظاهر، . بودن بگذريد
هاي نفس  ها و ساير خواسته آارآردها، دارايي

جويي از  وقيت احساسات برتري. نكنيد برآورد 
ر جبرد و من دهيد مشا را عقب مي خود بروز مي

 .مي آند به رجنش و هنايتًا احساسات خصمانه
طور به نياز حس برتري  اين» درسي در معجزات«

 :آند و خاص بودن اشاره مي
به . شود خاص بودن مهيشه باعث قياس مي

شود و  ي ديدن نقصاني در آسي اجياد مي واسطه
هايي  ا جستجو و در ذهن نگه داشنت متامي نقصب

 . شود شود درك آرد حفظ مي آه مي
  از نياز به بيشرت داشنت بگذريد-٥

هرگز راضي . است» بيشرت« نفس مانرتاي
سب آرده باشيد مهم نيست آه چقدر آ. شود مني

خود را . گويد آه آايف نيست  مشا مهيشه مينفس
ان رسيدن را در وضعيت داميي تقال يافته و امك

. ايد رسيدهدر حايل آه . دهيد از دست مي
 انتخاب چگونگي استفاده از اين حلظه حاضر

وقيت بيشرت خنواهيد، چيز بيشرتي از . خود مشاست
ايد به زندگي مشا  چه آه آرزويش را داشته آن

جا آه از نياز به آن جدا  از آن. شود وارد مي
 مي ن آن به ديگران را خيلي راحتهستيد، داد

 چون درخواهيد يافت آه به منظور راضي يابيد
 . و راحت بودن چقدر آم نياز داريد

 دامي در .مبدأ جهاني از خود خشنود است
 هرگز به . استحال رشد و خلق زندگي جديد

هاي خودپسندانه خود سعي به  دليل خواسته
آند و  ق ميلخ. آند متوقف آردند خلقتش مني

بيشرتخواهي بگذريد وقيت از نياز به . گذرد مي
مشا خلق آنيد، به . با آن وحدت خواهيد يافت

خود جذب آنيد و بگذريد، و هرگز طلب بيشرت 
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چه  آننده از آن به عنوان يك قدرداني. نكنيد
آه هست مشا درس پرقدرت سنت فرانسيس آسيزي 

در دادن است آه «. را ياد خواهيد گرفت
جاري با گذاشنت اينكه وفور از مشا » .گريمي مي

شود، با مبدأ خود مهاهنگ شده و جريان انرژي 
 . آنيد را تعيني مي

 از تعني هويت خود بر اساس آارهايتان -٦
 .بگذريد

شايد مفهوم سخيت باشد آه فكر آنيد 
ها را  خداوند متام نت. د هستيآارهايتان

متام . خواند نويسد، متام سرودها را مي مي
آارهاي منبع متام . سازد ها را مي ساختمان

توامن بشنوم آه نفس مشا با صداي  مي. مشاست
با اين حال با اين ايده . آند بلند اعرتاض مي

مهه چيز از مبدأ جتلي . در سازش باشيد
 جسم مشا .  و آن مبدأ يكي هستيدمشا. يابد مي

مهه را . ايد مشا بيننده. و آارهاي آن نيستيد
 ي آه به مشا داده شد هاي ببينيد و از توانايي

 و موادي آه از آن انباشته انگيزه گرفته
ي اعتبار را  اما مهه.   قدرداني آنيدايد شده

به نريوي قصد بدهيد آه مشا را به هسيت آورد و 
تر به  هر چه آم.  آن هستيدادي شدهمشا خبشي م

ايد امهيت دهيد، پيوند بيشرتي  آارهاي آه آرده
ي قصد داشته و براي اآتساب  با هفت چهره

ر هستيد و بيشرت در زندگي مشا متجلي آزادت
هايتان وابسته  زماني آه به آرده. شود مي

ي اين  باشيد و فكر آنيد مشا به تنهايي مهه
دهيد آرامش و سپاس مبدأ  آارها را اجنام مي

 . دهيد را از دست مي
  خود بگذريد از نام و حرمت-٧

در ذهن ديگران . احرتام مشا در مشا واقع است
اگر . پس هيچ آنرتيل بر آن نداريد. جاي دارد
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. با سي نفر حرف بزنيد، سي نام خواهيد داشت
تان  پيوند با قصد يعين گوش دادن به صداي قلب

تان  چه صداي دروني و راهربي خود بر اساس آن
اگر برايتان مهم باشد آه . گويد به مشا مي

آنند، از قصد  ديگران چگونه مشا را درك مي
يد آه نظر ديگران مشا را ا جدا شده و گذاشته

. آند نفس مشاست آه آار مي. راهنمايي آند
ل شده  است آه ميان مشا و نريوي قصد حائتومهي
آاري نيست آه مشا قادر به اجنام آن . است

آه از نريوي قصد جدا شده  و  مگر اننباشيد 
تان بايد به نظر   آه هدفمتقاعد شده باشيد

 را صرف ديگران واال بيايد پس انرژي خود
 ها مي ام عظيمي از طرف ساير نفسبردن احرت

خواهيد بكنيد، صداي دروني  هر آاري مي. آنيد
مشا مهيشه متصل به مبدأ و سپاسگزار آن است 

به هدف متمرآز باشيد . دهد پس به مشا جهت مي
چه  ليت آنو به نتيجه وابسته نباشيد و مسؤ

). يت مشاصشخ(دهد بپذيريد  در درون رخ مي
ن ام خود را رها آنيد تا موضوع حبث ديگرااحرت

 مثل عنوان .باشد، به مشا ارتباطي ندارد
ي من فكر  چه مشا درباره آن: گويد آتابي آه مي

 !آنيد به من ربطي ندارد مي
اين موضوع سه مانع مهم در پيوند مشا با 

تان  افكارتان، انرژي: سازد قصد را برطرف مي
 . تان بيين و خودبزرگ

نج پيشنهاد براي فائق آمدن بر جا پ اين
 با نريوي قصد ارائه موانع و اتصال دائم 

 . شده است
 پنج راه حل براي بكارگريي مطالب اين فصل 

  به گفتگوي دروني خود دقت آنيد -١
ي مشا بر آنچه ببينيد چقدر از گفتگوي درون

هاي منفي و نظر  يتيد، موقعه ااز دست داد
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ه گفتگوي هر چه ب. ديگران متمرآز است
 پيدا آنيد، مهان يدروني خود شناخت بيشرت

 تر قادر به تغيري اين  عاداتقدر زود
دروني از افكار بازدارنده خواهيد شد 

رجناند،  ام مرا مي آنچه از دست داده: مثل
 : شود به آه تبديل مي

خواهم جذب آنم و  آنم آنچه را آه مي قصد مي
 از فكر آردن به چيزهايي آه دوست ندارم

اين گفتگوي دروني جديد . ايستم باز مي
 . شود پيوند مشا با قصد مي

 هاي شك و افسردگي را با نور روشن آنيد   حلظه-٢
حلظاتي آه خارج از طبيعت برتر مشا هستند 

از هر فكري آه با قصد . بررسي آنيد
به نور وفادار . جتناب آنيدنامهاهنگ است ا

وست و اخريًا، يك د. حل خوبي است  راهماندن
 و اخرب شديك معلم از تقاليي آه داشتم ب

وين به خاطر داشته «: اين طور برامي نوشت
يا » .درخشد باش آه خورشيد پشت ابرها مي

 .به نور آه مهيشه آجناست وفادار باش
  از انرژي پايني آگاه باشيد-٣

به ياد بياوريد آه هر چيزي شامل افكار 
ش است و مشا فرآانس انرژيي دارد آه قابل سنج

. آند يا قوي توان ديد آه مشا را ضعيف مي مي
ور  اگر ديديد در افكاري با انرژي پايني غوطه

هستيد يا در انرژي تضعيف آننده و پايني، 
 . قضيه را با آوردن ارتعاش باالتر حل آنيد

 با نفس خود حرف بزنيد و بگذاريد بداند آه -٤
 امروز هيچ آنرتيل روي مشا ندارد

 ها مطالب  در اتاق خواب بچهدر مائوي،
در . ام آه هر روز ببينيد  آردهزير را قاب

خندند پيام ضروري  حايل آه به اين موضوع مي
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د و با هر آسي آه در نآن آن را دريافت مي
 . شوند طول روز ناراحت باشد شريك مي

 صبح خبري 
 اين خداست 

 امروز مهه مشكالت مشا را برطرف خواهم آرد
 روز  نياز ندارم،من به آمك مشا

  داشته باشيد ييآسا معجزه
هايي براي جاري   به مشكالت به عنوان فرصت-٥

 :ناپذير نگاه آنيد آردن قصد نرمش
. گويد ناپذير يعين فقط آنچه آه قصد مي نرمش

قصد دارم به مبداء متصل باشم و از آجنا 
يعين در آرامش . نريوي مبداء را بدست بياورم

ها و ديدن خود  از موفقيتبودن، قطع وابستگي 
 و عنوان ناظر نه به عنوان قربانيبه 

نت اينكه برگرداندن مهه چيز به مبداء و دانس
 الزم باشد دريافت  ايهر آمك و راهنمايي

 . خواهيد آرد
در حال حاضر مبحث مربوط به سه مانع 
اساسي در پيوند با قصد را مهراه با 

در فصل . ها خوانديد هايي براي حذف آن حل راه
بعد، توضيح خواهم داد آه چطور با باال بردن 
فرآانس انرژي خود بر اطراف خود تأثري 

گذاريد و روز خود را در پيوند با قصد  مي
صد وصل هستيد،  به نريوي قوقيت. آنيد سپري مي

 و با هر آس آه مالقات آنيد هر جا آه باشيد
 . حتت تأثري مشا و انرژي مشا قرار خواهد گرفت

د خواهيد ديد  به نريوي قصد تبديل شوي وقيت
آسا صورت  ان معجزههايت آه چطور خواسته

هاي   چگونه امواجي در دامنهپذيرد و  مي
انرژي ديگران از حضور مشا اجياد خواهد شد و 

 . نه بيشرت
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 فصل پنجم
تأثري مشا بر ديگران وقيت با قصد پيوند 

 داريد 
 هاي زندگي اين يكي از زيباترين پاداش«

گويد هيچ آس بدون آمك به خود  است آه مي
 خدمت آن .در به آمك آردن به ديگران نيستقا

 »تا خدمتت را بكنند
 رسون    رالف والدو ام

طور آه خود را در مهاهنگي بيشرتي با  مهني
هاي قصد بيابيد، آشف خواهيد آرد آه  چهره

هاي جديدي حتت تأثري  چگونه ديگران را در روش
  .دهيد قرار مي

طبيعت اين تأثري به طور عميقي در جستجوي 
. برداري از نريوي قصد امهيت دارد مشا براي هبره

در ديگران احساسي آه در درون خود داريد 
اين روش جديد ديدن باعث خواهد . خواهيد ديد

احيت و آرامش شد آه در حضور مشا مردم احساس ر
 مستقيم مهراهان عشق در بكنند و به طور غري

 . مشا با قصد باشندپيوند 
مهان طور آه در صفحه بعدي خواهيد خواند، 

خواهد، حيت اگر  گويد آه هيچ چيز مني حافظ مي
. باشد و يك قرباني» اي خرهتوده مس«ص شخ

آند ارزش اهلي   او ادراك ميتنها چيزي آه
 در ، چيزي آه پس از پيوند با قصد ستاو
 . ها خواهيد ديد آن

 ) زرگر(جواهر ساز 
 مردي مأيوس و ساده اگر 

 سنگي قيميت را نزد تنها زرگر شهر بربد 
 و خبواهد آه بفروشد 

 چشمان زرگر 
 آغاز به بازيي خواهند آرد 
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مانند بيشرت چشماني آه در دنيا به مشا 
 آنند  نگاه مي

 چهره زرگر آرام خواهد بود 
خواهد آه ارزش واقعي گوهر را آشكار  مني
 آند 

ترسانده، به طمع خواهد مرد را  بلكه مي
 بيندارد 

 در طول حماسباتش 
 براي ارزش معامله 

 اما يك حلظه با من، عزيز من 
د آه هيچ چيز نيست، هيچ  دانشان خواهد

چيزي آه حافظ از مشا خبواهد وقيت روبروي 
 استادي چون من بنشينيد

 حيت اگر توده مضحكي باشيد 
 هامي با هيجان آواز خواهند خواند  چشم
 بينند  زش اهلي مشا را ميها ار آن

 حافظ
 آنيد  آنچه براي ديگران خبواهيد دريافت مي

وقيت خصوصيات قصد جهاني را مرور آنيد و 
مهزمان عهد آنيد آه آن خصويات را بگرييد، 
شروع به ديدن امهيت خواسنت براي ديگران 

اگر براي ديگران آرزوي آرامش . خواهيد آرد
اگر آرزو . آرامش دريافت خواهيد آرد. آنيد

عشق . آنيد ديگران احساس حمبوبيت آنند
اگر در ديگران تنها . دريافت خواهيد آرد

زيبايي و ارزش ببينيد، مهان به مشا باز 
تان هست  تنها چيزي را آه در قلب. خواهد گشت

. گرييد ايد پس مي دهيد و مهان را آه ديده مي
 چه تأثري مشا بر ديگران. ع مهمي استاين موضو

 مهكار، يا ،، چه عضوي از خانوادهغريبه
مهسايه مدرآي از قدرت اتصال مشا با نريوي قصد 

 تان بر پايه سامل يا ناسامل به روابط. است
 . فكر آنيد
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 نريوي قصد را در سطح انرژي باال روابط سامل
. آند ن ميسابراي مهه آساني آه در ارتباطند آ

تر و   انرژي را در سطوح پاينيروابط ناسامل
وقيت شروع به ديدن تكامل . دارد دتر نگه ميآن

 آنيد، قدرت خود را براي  اي رابطهدر هر
وقيت به پاآي ديگران . واهيد شناختخبزرگي 

هايي از نريوي قصد با  پي بربيد، مانند حالت
ها  ايد و هيچ چيز از آن ها برخورد آرده آن
ها مهكاراني  عجيب اينجاست آه آن. اهيدخو مني

ها هيچ  از آن. شوند هاي مشا مي ستهلي خوادر جت
خنواهيد، هيچ ادعايي نكنيد، هيچ توقعي 

ها متام مهرباني را باز  نداشته باشيد و آن
ها خبواهيد،  چيزهايي از آن. خواهند گرداند

در اينكه مشا را خشنود آنند پافشاري آنيد، 
  در مورد آن هابه عنوان موجوداتي مادون

 خدمتكاراني ا را مثله قضاوت آنيد، آن
مشا را . ت خواهيد آرد مهان را دريافببينيد 
 آه از آنچه براي ديگران آنم جماب مي

خواهيد آگاه باشيد و بدانيد آه آيا  مي
 . رابطه ساملي با ديگران داريد يا خري

 رابطه سامل 
هاي رشد خودم  يكي از حقايقي آه در سال

متوجه آن شدم اين است آه اگر قادر به ديدن 
حرتام گذاشنت تكامل ديگران نباشم حمال است و ا

قدرت ديدن خود . بتوامن تكامل خود را بشناسم
به عنوان بياني موقت از قصد و ديدن خود در 

اين . آل بشريت ويژگي رابطه سامل است
توانايي احرتام به ديگران است، جايي آه مهه 

 . ما يكي هستيم
 ر يك رابطه ناسامل، خود را جدا ازد

احساسي است از اين آه . بينيد  ميديگران
 هاي اي براي راضي آردن خواسته ديگران وسيله

نفس هستند و آساني هستند براي آمك به مشا 
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ايد به دست   آنچه در زندگي از دست دادهتا
در هر نوع از رابطه، اين حالت از . بياوريد

جدايي و زرنگي مانعي ميان مشا و نريوي قصد 
رابطه ناسامل آامًال واضح آند، عالئم  اجياد مي

گريند، هراسناك،  ميمردم حالت تدافعي : هستند
شوند و متايلي به   رمسي ميجو، سرد و ستيزه

 . بودن در آنار مشا ندارند
وقيت شروع به تغيري افكار خود در جهت باال 

 يها آنيد و خواسته بردن ارتعاشات انرژيك مي
 سامل اي آاهيد شروع به توسعه رابطه نفس را مي

 . آنيد با ديگران مي
وقيت . آنيد آن زمان مهه را آامل ادراك مي

ها را در ديگران به صورت  بتوانيد تفاوت
خبش يا جالب در بيايد آن زمان هويت  لذت

. دهيد خودتان را به صورت نفس از دست مي
رابطه سامل روشي براي مهاهنگي با مبداء 

ر ه. جهاني خلقت و شادي توأم با آرامش است
يدگاهي سامل، اي، يا حيت برخوردي، از د رابطه

 و مهزمان آشف پيوند با  نزديك شدن به خويش
 . نريوي قصد است

اخريًا، در يك سوپر مارآت، از آارمند 
اي آه پشت صندوق غذاهاي دريايي بودم  ديوانه

توامن ماهي  داند آجا مي  مي آياپرسيدم آه
 خودم       ش دودي پيدا آنم علريغم بدي رفتارآزاد

مردي آه آنارم ايستاده . ديدمامتصل به او ر
، تقاضاي مرا شنيد و حرآت ناشايست آار بود
 غريبه لبخندي زد و به گوشه . را ديددمن

ديگري از مغازه رفت و با يك بسته ماهي 
. آزاد دودي برگشت و آن را به دست من داد

خواستم به من داد؟ چه  او چيزي را آه مي
يت خود را در پيوند با ديگران حس  وقتصاديف؟ 

دهم،  آنم و انرژي رابطه سامل انعكاس مي مي
دهند و از  مردم با مهرباني به من پاسخ مي
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راه خود خارج شده و مرا در قصدم ياري 
 . آنند مي

در مثايل ديگر، به خاطر نقص فين آه منجر 
به ابطال بليط شده بود از يك خط هوايي به 

در خط هوايي .  بودمخطي ديگر منتقل شده
مردم مرا .  آه در شهر خودم واقع بودياصل
من رابطه سامل . آردند شناختند و آمكم مي مي

 چه پشت صندوق، در قسمت بار، ،را با مهه
در . بازرسي و هواپيما با مهه برقرار آردم

را به قسمت ديگري از فرودگاه ماين روز خاص 
وار فرستادند در حايل آه هفت جعبه آتاب و ن

 به عنوان مايا.شد داشتم آه بايد بازرسي مي
اي پر  آمك دستم با من بود، در حايل آه ارابه
. بردمي از بار و هفت جعبه سنگني را جلو مي

ها   گفت آه خط هوايي آنمأمور قسمت مسافري
 دهد، دو  بسته بيشرت را اجازه منيبازرسي دو

يا سه بسته بسته براي من و دو بسته براي ما
و گفت آه اين  را بايد بگذارمي مبانندگردي

 . قانون است
اينجاست آه رابطه سامل با يك غريبه قدرت 
بيشرتي در جهت ياري قصد مشا نسبت به يك 

به جاي برخورد با آن . رابطه ناسامل دارد
خامن و گفنت اين آه ايشان آارمند آجنا هستند 
و وظيفه دارند آار مرا اجنام دهند تصميم 

 گذاشتم. ا او پيوند حاصل آنم آه بگرفتم
ام و تصور  بفهمد آه حيت آمي هم عصباني نشده

 آار عده زيادي آه در  تنظيمآردم آه براي
. برنامه اين پرواز نبودند چه احساسي دارد

ينكه ام را از ا احساس پيوند آردم و ناراحيت
با اين بسته بايد چه آنم و از اينكه خط 

ها موافقت آرده  ن با بردن مهه آام پرواز اصلي
از او دعوت آردم آه در . ، ابراز آردمبود

 به اشتم آه ماه آينده در شهر د ايسخنراني
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آل مكامله ما و . عنوان مهمان من شرآت آند
شخصي من هدايت هاميان به وسيله قصد  آل واآنش

 .  سامل مباند شد آه اين رابطه
 به قوي انرژي اين رابطه متقابل از ضعيف

 به هم وصل شدمي و خويش خود را در .تبديل شد
ص دادمي و او با لبخندي متام هم ديگر تشخي

هرگز فراموش . هامي را بازرسي آردبسته 
داد به من  آنم آه وقيت آارت بارها را مي مني

ها  ه و مهه آن جعبهوقيت با اراب:چه گفت 
 صميم من بر اين بود آه نگذارمآمديد، ت مي
 بعد از چند  بربيد،ها را به داخل هواپيما آن

ها را  شد خودم آن  اگر ميحلظه آه با مشا بودم
از آشنايي مشا خيلي . بردم به هواپيما مي

از مشا متشكرم و اميدوارم در . وقت شدم خوش
 . آينده هم با خط هوايي ما پرواز آنيد

 وقيت بودند از اينكهها دو منونه ساده  اين
فس به آگاهانه از رابطه ناسامل حتت آنرتل ن

جتربه پيوستگي از طريق نريوي قصد تغيري حالت 
آنم   توصيه مي چه اتفاقي رخ مي دهد؟بدهيد
ها،  اي سامل با مبداء با جامعه، مهسايه رابطه

قلمرو حيوانات، . خويشاوندان، خانواده
درست مانند . سياره ما و خودتان اجياد آنيد

هاي من از مردي آه در فروشگاه ماهي  مثال
دي برامي آورد و آارمند خط هوايي آه آزاد دو

 رابطه سامل لذت خواهيد اري آرد مشا نيزمرا ي
 . اين آل چيزيست آه درباره رابطه گفتم. برد

 . تنها قادر به اجنام آاري نيستيم
آنيد، آن را به  وقيت آسي را مالقات مي
از طريق ديگران . برخوردي سامل تبديل آنيد
 و به خود عشق آنيم است آه خود را پيدا مي

چرا آه هيچ چيز بدون ديگران به . ورزمي مي
 : گويد مي» درسي در معجزات«. آيد دست مني

  .تنها آاري از ما ساخته نيست
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 شود  اما با هم افكارمان در چيزي ترآيب مي
 . در دور دست است آه نريو يش
هاي خمتلف آن قلمرو پادشاهي به  نريوي خبش

 .تنهايي دست يافتين نيست 
  .و مشا آه قلمرو پادشاهي هستيد

 . يابيد ر تنهايي خود را منيد
وقيت مفهوم جدايي را از افكار و رفتارتان 

 با مهه چيز و حذف آنيد، شروع به حس پيوستگي
آنيد آه مشا را   حس تعلق مي. آنيد مهه آس مي

قادر به استهزاء هر گونه فكري از جدايي 
ه مشا آمك  و بس پيوستگي جوانه زدهح. آند مي
نظر  تان را از نقطه آند آه متام روابط مي

با شناخت . تساوي به اجرا در بياوريد
 خود را با مبداء ، ديگران به عنوان مهكاران

اگر خود . رسيد آنيد و به وقار مي مهاهنگ مي
را برتر يا فروتر ببيند از نريوي قصد جدا 

هايتان عملي خنواهد شد مگر  خواسته. شويد مي
با ديگر مردم پيوند حاصل آرده و  هاين آ

 . ها را محايت آنيد آن
 محايت جهاني امهيت با گروهچگونگي رابطه مشا

طرز ديدن ديگران بازتابي است از . دارد
ارزش ديدن  بي. چگونگي ديد مشا از خودتان

ديگران يعين اجياد مانعي در نريوهاي متحد با 
به هاي ضعيف را ضعيف ديدن ديگران، انرژي. مشا

 وقيت مدام ديگران را نا. آشد  ميسوي مشا
صادق، تنبل، گناهكار و غريه ارزيابي آنيد 

. يعين دوست داريد خودتان را برتر بدانيد
مهيشه ديد انتقادي به ديگران داشنت يعين از 

اما لزومي ندارد آه اين . ترسيد چيزي مي
 . شناسي را درك آنيد سيستم روان

اين است آه ديد تنها آاري آه بايد بكنيد 
اگر . يه شناسايي آنيدخود را نسبت به بق

 ديگران به صورت نقصي  درموردي بود آه
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 چيزيست آه به زندگي خود جذب بينيد، آن  مي
 . آنيد مي

ها را به صورت  خيلي مهم است آه رابطه
برخوردهاي سامل ببينيم چرا آه طرحي از 

در . آورد انرژي جذب آننده را به حرآت در مي
هاي باالتر را  ك رابطه سامل مشا مهكاري انرژيي

در يك رابطه ناسامل نيز طرح . آنيد جذب مي
هاي پايني و  جذب آننده وجود دارد آه انرژي

با آوردن . آند تري را جذب مي روابط ناسامل
انرژي باالتر معنوي در برخورد با هر آسي 

وقيت . بريد هاي پايني را از بني مي انرژي
هرباني، عشق، پذيرندگي و وفور هاي م انرژي

 اآسري خلقت ر روابط مشا حضور داشته باشد، د
حاال . ايد معنوي يا عشق خالق را ترآيب آرده

اين نريوها شروع به آار بر روي متام افراد 
ها نياز  و مردمي آه به آن. آنند اطراف مشا مي

آسايي در اطرافتان مجع  داريد به طور معجزه
تلفن زنگ . شوند ري پيدا ميمواد ضرو. شوند مي
ها منتظرش  زند و آسي اطالعاتي را آه ماه مي

ها پيشنهادهاي   غريبه.دهد بوديد به مشا مي
ها مانند   اين نوع اتفاق. آنند  ميخوبي

شوند يا  هاي رياضي هستند آه منطبق مي زاويه
يه با بق. آنند  با هم تناسب پيدا ميبه خوبي

 و آرزوهاي اهلي يدمثل مهكاران خلقت رفتار آن
 راعاديآس  هيچ. يدها داشته باش براي آن

 ان در زندگيتد عادي مگر اينكه خبواهييدنبين
 . راه باز آند

 العاده  از عادي به خارق
مرگ « لئوتولستوي حتت عنوان مشهورداستان 

هاي ادبي حمبوب  يكي از قطعه» ايوان ايلچ
تولستوي ايوان ايلچ را به صورت مردي . است
ر دشد وقا  با توقعات ديگران انگيخته ميآه

به زندگي با روياهاي خود نبود توصيف 
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: گويد خط اول فصل دوم اين داستان مي. آند مي
ترين  ترين، معمويل زندگي ايوان ايلچ ساده«
» .ها بود ترين زندگي نابراين وحشتناكب

تولستوي زندگي معمويل را وحشتناك توصيف 
توامن موافق   منيگر دييا اين قدر هم. آند مي

 . باشم
  دن ،اگر توقعات مشا براي خودتان نرمال بو

 در دامنه سازگاري و شخصي عادي بودن باشد
گرييد و آن را به  هاي عادي قرار مي انرژي

ا مش تأثري به عالوه . آنيد ندگي خود جذب ميز
بر ديگران به عنوان نريوهاي متحد در خلق 

ادي خواهد مقاصد مشا نيز در حول و حوش ع
دهد آه با  نريوي قصد زماني رخ مي. چرخيد

نريوي جهاني خلقت مهاهنگ باشيد آه هر چيزي 
ل اين نريويي است آه مسؤ. ادي نيستهست اما ع

مهيشه در حال توسعه است و در . متام خلقت است
. آند پايان وفور تفكر و خلق مي هاي بي شيوه

در وقيت به اين انرژي باالتر تغيري يافته و 
ربايي  مهاهنگي بيشرتي با قصد باشيد به آهن

براي جذب اين انرژي به دنياي خود تبديل 
مشا هم مهني اثر را بر هر آس و هر . شويد مي

 . چيزي آه با مشا در متاس است خواهيد داشت
يكي از وسايل مؤثر براي صعود از عادي به 

من به . العاده گفنت بلي و حذف خري است خارق
به خودتان، . گومي  به زندگي ميآن آري گفنت

تان، فرزندانتان، مهكارانتان و  خانواده
گويد نه،  انسان عادي مي.تان آري بگوييد شغل

. آنم بتوامن اين آار را اجنام بدهم فكر مني
نه، اين قصد . نه، قبًال سعي آردم بيهوده بود

هاي  با ايده نه، نه. براي من غري ممكن است
آنيد و تأثري مشا   جذب ميبيشرتي به زندگي خود

ها آمك آنيد و  توانيد به آن بر ديگران آه مي
ها متكي باشيد  توانيد بر آمك آن ساني آه ميآ
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روش  آنم  يك بار ديگر توصيه مي.نيزنه است
 : حافظ را پيش بگرييد

 گذارم  به ندرت مي
 نه از دهامن خارج شود 

 براي روحم بسيار آسان است 
 هاي نوراني هسيت  خداوند به مهه حرآت

 آري آري آري : فرياد زد
. تا جايي آه ممكن است به مهه آري بگوييد

وقيت آسي از مشا براي اجنام آاري اجازه 
گرييد، قبل از گفنت نه، از خود بپرسيد آيا  مي
ندگي باقي خواهيد آن شخص در سطح عادي ز مي

 هفته پيش گفت آه حمل وقيت پسرم ساندز. مباند
اي موج سواري امتحان خواهد ديگري را بر

آرد، اول خواستم بگومي، خيلي خطرناك است، 
. قبًال آجنا نبودي، ممكن است صدمه ببيين و غريه

اما بررسي آردم و او را در اين ماجراي 
 را به آري من زندگي او .  مهراهي آردمتازه

 . تأثري قرار داد طور مثبيت حتت
د در وقيت آري رابه صورت مانرتاي دروني خو

دهد آه آن را به  بياوريد، به مشا اجازه مي
هاي بيشرتي را  خارج از خود توسعه داده و آري

آري نفس . به مقاصد شخصي خود وارد آنيد
 . خلقت است

به منظره آب هنگام فرو رفنت در رودخانه 
به . شود فكر آنيد، درست مهان حلظه رودخانه مي

و رودخانه در هنگام فرو رفنت در اقيانوس 
. شود فكر آنيد اي آه اقيانوس مي حلظه
. توانيد جنواي آري را در آن حلظات بشنويد مي

وقيت با نريوي جهاني خلقت در گسرتدن آري به 
شويد، به خود آن نريوي  هر جاي ممكن يكي مي

 . شويد خالق تبديل مي
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نه . اين تأثري مشا بر ديگران خواهد بود
ود و به عادي بيشرتي در زندگي مشا خنواهد ب

 : شويد  خارق عادي تبديل مي
عادي بودن نياز به گري افتادن در چرخي 

اي  وقيت در چرخه. مانند ايوان ايلچ دارد
آنيد و تأثري   ساير ساآنني آن را جلب ميدباشي

 شكايت تقابل مشا ماندن در چرخه عادي م
آردن، ايراد گرفنت و اميد براي روزهاي هبرت 

آند،  رگز شكايت منينريوي جهاني قصد ه. است
. دهد هاي بزرگي را ارائه مي آند و راه خلق مي

 گرفتار نشده آه يآند و جاي آسي را قضاوت مني
مشغول . اميد به هبرت شدن اوضاع داشته باشد

مهچنان آه سطح انرژي خود . خلق زيبايي است
دهيد، تأثري باال  اي حرآت مي را از چرخه رواني

ه در آن گرفتارند اي بر متام آساني آ برنده
ها آمك  به عالوه به بيشرت آن. خواهيد گذاشت

خواهيد آرد آه مهان تأثري را داشته باشند و 
متحدين جديدي در اجنام مقاصدتان خلق خواهيد 

د آگاه باشيد و شروع از هويت عادي خو. آرد
هاي انرژي باالتر آنيد   فرآانسبه ارتعاش در

عاد آه تغيريي به سوي باال به طرف اب
 . العاده قصد خالص داشته باشيد خارق

 گذارد  چگونه انرژي مشا بر ديگران اثر مي
وقيت احساس پيوند و مهاهنگي با قصد بكنيد، 

 در بازتاب ديگران نسبت به  ايتفاوت اساسي
ها آگاه  از اين بازتاب. خود خواهيد ديد

هاي  باشيد چرا آه به طور مستقيم بر توانايي
 . شوند صد فردي مربوط ميمشا در اجنام مقا

هاي مبداء خالق  هر چه بيشرت به فرآانس
جهاني پاسخ دهيد مهان قدر تأثري بيشرتي بر 

ها را از  هاي پايني آن ديگران گذاشته و انرژي
شوند، آرامش،  به طرف مشا جذب مي. بريد بني مي

شادي، عشق، زيبايي و وفور به زندگي مشا 
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آيد چگونگي  يچيزي آه از پي آن م. آورند مي
اسخ تأثري مشا بر ديگران است وقيت آه به قصد پ

ا بر ديگران دهيد و اينكه چقدر تأثريمش مي
 يت آه به واسطه نفس جدايي طلب متفاوت است وق

 از آه اينجا چند راه مهم. شودمشا آنرتل 
 ارائه ذاريدگ ها بر ديگران اثر مي طريق آن
 . شده است

  استحضور مشا القاء آننده آرامش
وقيت مشا با نريوي قصد مهاهنگ باشيد، حضور 

مردم احساس . خبش بر ديگران دارد مشا اثر آرام
آنند  ، امنيت و راحيت بيشرت ميآرامش بيشرت

چيزي از . ريوي قصد نريوي عشق و پذيرندگيستن
خواهد، آسي را مورد قضاوت قرار  آسي مني

آند،   تشويق به آزادي مي رادهد و ديگران مني
وقيت مردم از حضور .  اين آه خودشان باشندبه

هاي  شوند، به واسطه فرآانس تر مي مشا آرام
احساسات . آنند انرژي مشا احساس امنيت هم مي

ها به وسيله انرژي عشق و پذيرندگي مشا  آن
مشا شود و دوست دارند آه پيش  ترغيب مي

ما با : من گفتيتطور آه والت و مهان. باشند
 ».شومي ميحضورمان متقاعد 

 قضاوت، تر هاي پايني اگر در عوض انرژي
خصومت، خشم، تنفر يا افسردگي در رفتارتان 
نشان دهيد، مهان سطح از انرژي را اگر در 

ها رو در رو هستيد آمني آرده  آه با آن آساني
مانند نريوي متقابلي در . آنيد باشد جذب مي
 مهسان اگر در ديگران حضور يها مورد انرژي

هاي  تأثري فرآانس. آنند باشند عمل ميداشته 
اي  تر را در آن سطح شدت داده و دامنه پايني

د آه در آن تقاضاها به عنوان ناجياد مي آن
اي از احساس مقاومت يا مقابله جا  نتيجه

 . گريند مي
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. دهد قصد بر عليه هيچ چيزي واآنش نشان مني
ماند آه بر عليه هيچ  مانند نريوي جاذبه مي

به . آند آند و نه خودش حرآت مي ت منيچيز حرآ
تأثريگذاري بر ديگران مانند نريوي جاذبه فكر 
آنيد بدون نيازي به حرآت بر عليه چيزي يا 

مردمي آه از حضور مشا .  آسيآسي يا محله به
گريند به ارواح خويشاوند تبديل   مينريو
افتد آه  اين اتفاق فقط زماني مي. شوند مي
. بيشرتي آنند نه هتاجمها احساس امنيت  آن

 امنيت نه قضاوت و آرامش نه نگراني 
شود ديگران احساس   يحضور مشا باعث م

  آنند انرژي 
آورم وقيت آه يك جلسه دو ساعيت  به ياد مي

آردم حس  با يك استاد معنوي را ترك مي
عنوي و توامن دنيا را از حلاظ م آردم مي مي

 آه سر بود، مريا  قديس مادر.احساسي فتح آنم
 الوهيت بدون آنهايش گرفته و با مرا در دست

چنان احساس . اش به چشمهامي خريه شد اينيخويش پ
 به من دست داد آه آن شب اصًال انرژي اي
من از آنچه اين موجود شادي آور . خنوابيدم

از حضور خود به من نشان داد بيشرت 
 . خواستم مي

ه حضور ديگران هاي قصد را ب وقيت فرآانس
 از آنار مشا بودن احساس ها آوريد، آن مي

الزم . آنند الزم نيست حريف بزنيد انرژي مي
انرژي مشا به . نيست طور خاصي رفتار آنيد

شود ديگران احساس آنند به  تنهايي باعث مي
طور آه  مهني. اند طرز اسرارانگيزي نريو گرفته

آگاهانه شروع به بيان هفت چهره قصد 
ه ديگران در مورد آنيد، خواهيد ديد آ مي

ها  آن. ها صحبت خواهند آرد تأثري مشا بر آن
خواهند به مشا در برآورده ساخنت  مي
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ها انرژي  آن. هايتان آمك آنند خواسته
ها  آن. اند و داوطلب آمك به مشا هستند گرفته

حيت آغاز به پيشنهاد آمك مايل براي برآورده 
هاي جديد  هايتان با ايده شدن خواسته

ر آه در آگاهي طو  مهني.آنند  شان مي پرانرژي
آنم، به من گفته شد آه   رشد مينريوي قصد

بدون اجنام آار خاصي، فقط با گذراندن يك 
عصر جايي و يا غذا خوردن در يك رستوران 

گويند آه  مردم به من مي. تأثري گذار هستم
بعد از مالقامتان احساس اعتماد به نفس بيشرت 

. آنم من آاري مني. دآنن  مييتر و عزم راسخ
شومي  ها از دامنه باالي انرژيي آه شريك مي آن

 . گريند تأثري مي
شود ديگران درباره  حضور مشا باعث مي

 .خودشان احساس هبرتي داشته باشند
آيا شده از حضور در آنار آسي احساس هبرتي 

ها  درباره خود داشته باشيد؟ انرژي دلسوز آن
دارد آه نسبت به تأثري بسيار مطبوعي بر اين 

 حس هبرتي داشته باشيد و در حاليكه پيوند خود
 با مهان انرژي خود را باقصد توسعه مي دهيد

 مردم حس .سوز بر ديگران تأثري بگذاريددل
دهيد،  ها امهيت مي خواهند آرد آه به آن

ها به عنوان افراد  آنيد و به آن درآشان مي
ع با اين نو. منحصر به فردي عالقمند هستيد

ه امل قصد نياز به متمرآز آردن مكند باپيو
بر خود نداريد و از ديگران براي ماساژ 

 . آنيد يمنتان استفاده  دادن نفس
تفاوت و متكرب  برعكس، هم جواري شخصي  بي
اما اگر . گذارداثر آامًال متفاوتي بر مشا مي 

ها  آنيد، آن انرژي پايني به ديگران منتقل مي
آنند مگر اينكه  فرد منياحساس خوبي نسبت به 

به طور حمكمي با قصد پيوند داشته باشند آه 
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 اگر . پايني خالص شوندبتوانند از تأثري انرژي 
اي براي صحبت درباره خود  هر موضوعي را هبانه

بكنيد افكار و رفتارهاي ناشي از انرژي 
 . بسيار پايني به طور آشكار بروز خواهد آرد

ي حتت آنرتل نفس هر رفتار مشابه ديگري انرژ
وع بر ديگران بروز داده و تأثري نامطب

 درباره خود باعث ميشود  به عالوه. گذارد مي
 بكنند، و چنانچه اين اتفاقاحساس بي امهييت 
اس بدتري نسبت به خود خواهند تكرار شود احس

 .داشت
شود ديگران احساس وحدت  حضور مشا باعث مي

 بكنند 
هاي  رآانستأثري بودن در حضور آسي آه ف

آند احساس وحدت و پيوند  باالي انرژي ساطع مي
وقيت . ها و قصد است با متام طبيعت، انسان

بريد، تأثري مشا بر  هاي خود را باال مي فرآانس
در مهان گروه آند آه  ها دعوت مي ديگران از آن

د شده و مايل به آمك در مشا متح. قرار بگريند
 . اجنام يك هدف مجعي هستيد

ين حس وحدت، احساس جتزيه و بريدگي عكس ا
انرژي پايني مهيشه تقاضاهايي دارد و . است

پس بدون . آند مهيشه بر عليه ديگران حرآت مي
بروبرگرد شرايطي از برد و باخت اجياد خواهد 

هايي ناشي از خمالفت، قضاوت،  انرژي. آرد
آورند آه در  ها وضعييت پيش مي نفرت و نظري آن

وقيت دمشين داريد، . شود ميآن آسي بازنده 
نياز به اجياد سيستم دفاعي هم داريد و نياز 

. شود  طبيعت رابطه مشا مي،به دفاع از خود
نياز به مقابله در يك شخص شرايط را براي 

. جنگ مهيشه هباي گزايف دارد. آند جنگ آماده مي
 با امًا قابل اجتناب با پيوند آه البته مت

تان  به روابطقصد و آوردن انرژي باالتر 
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هايي آه با مشا  شود آن  و باعث ميباشد مي
شوند احساس وحدت با مشا، با هر آس  روبرو مي

 . ديگر، با طبيعت و با خدا داشته باشند
 آند  حضور مشا حسي از عزم را القاء مي

هاي معنوي باالتر هستيد،  وقيت در انرژي
آنيد آه غري قابل  چيزي به ديگران عرضه مي

حضور و رفتار مشا از فضاي عشق، . تتوضيح اس
شود آه  اي مي عدم داوري و مهرباني وسيله

س عزم در زندگي خود ديگران از طريق آن احسا
 . آنند

بيين، خبشش،  هاي باالي خوش با ماندن در انرژي
درك، احرتام به روح، خالقيت و شادماني اين 

تر  هاي پايني انرژي را انعكاس داده و انرژي
 . آنيد شات باالي خود تبديل ميعارا با ارت

تأثري قرار  ي آه به طور غري عمدي حتتممرد
آنند   مشا مي با صميمتشروع به احساسدهيد  مي

و هدف خود مشا، آه در حول و حوش خدمت به 
 پس خدمت به خداوند در جريان است، ،ديگران

 پذيرد و به عنوان پاداش مشا متحديين اجنام مي
 . آنيد خلق مي
 حضور در يك ام آه  زاران نفر شنيدهاز ه

جلسه سخنراني آليسا جايي آه پيام اميد، 
ها در  عشق و مهرباني بوده، براي عزم آن
وقيت . دنبال آردن هدفشان آايف بوده است

باشم، مهيشه از در عقب وارد سخنران من 
م براي اينكه زماني براي گرفنت انرژي شو مي

توامن  مي. مبيين و عشق داشته باش اميد، خوش
مانند موج . ها را حس آنم انرژي مجعي آن

 آب گرمي آرامي از لذت است مثل اينكه دوش
اين . اين انرژي است.  باشددر درومن باز
  آه با قدرت ديگران را در عزمماده قصد است

 . آند  آمك ميي و اميدوار
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شود ديگران به ارتباط  حضور مشا باعث مي
 . شخصي اصيل اعتماد آنند

ا آوردن خصوصيت قصد نزد ديگران، اجازه ب
 خواهيد .دهيد آه اعتماد حضور داشته باشد مي

ديد آه ديگران متايل دارند با مشا دردل آنند 
در فضايي . شود آه مربوط به آيفيت اعتماد مي

آنند و دوست  با انرژي باالتر مردم اعتماد مي
شان را با مشا سهيم  هاي شخصي دارند داستان

، بيشرت خداگونه هستيد، ي چنني پيوندبا. شوند
چه آسي بيشرت از خداوند مايل به سهيم شدن 
در اسرار مشاست؟ اخريًا، يك روز در يك برنامه 
متاشاي هننگ، خامني غريبه متام داستان زندگيش 
را درباره روابط شكست خورده و احساس 

در مكامله با . اش برامي تعريف آرد سرخوردگي
ژيكي آه باعث اجياد اعتماد من، در دامنه انر

شود او اين خطر را پذيرفت آه مسائل  مي
. زندگيش را با يك غريبه در ميان بگذارد

اين مسأله اغلب از زماني آه اصول هفت (
.) دهد آنم رخ مي چهره قصد را رعايت مي

راه «: طور آه سنت فرانسيس آسيزي گفت مهان
ر اي ندارد مگ رفنت به جايي براي موعظه فايده

باالخره، » .اينكه راه رفنت ما وعظ ما باشد
بريد آه با محل اين انرژي قصد حيت  پي مي
ها هر آاري بتوانند در جهت مقاصد مشا  غريبه

 . دهند اجنام مي
تر از مشا ساطع  هاي انرژي پايني وقيت فرآانس

اگر انرژي غري قابل . شود نتيجه برعكس است
ت، ضاو هيجان، قبه صورتاعتماد مشا خود را

 بروز دهد، ديگران  استبداد، برتري و خواسته
حقيقت اين است . مايل به آمك به مشا نيستند

آه ارسال انرژي پايني از طرف مشا اغلب باعث 
شود آه ديگران ميل به تداخل با مقاصد  مي

هاي   چرا؟ چون انرژي. شخصي مشا داشته باشند
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 نريوي متقابل و تضاد آمك پايني مشا به اجياد 
شود و  ه و بازنده ضروري ميآند، پس برند مي

شوند آه مهه ناشي از عدم متايل  ا خلق ميدمشن ه
  . شود مشا به پيوند با قصد ناشي مي

حضور مشا در ديگران اهلامي در جهت بزرگي 
 آند  اجياد مي

وقيت به روح متصل هستيد و آامًال اين آگاهي 
آنيد به منبعي از اهلام براي  را منعكس مي

به نوعي، اين يكي از . شويد يگران تبديل ميد
ترين تأثريات اتصال با قصد است آه به  قوي

 يعين inspirationآلمه اهلام . شود ديگران منتقل مي
in- spirit) در واقع در روح بودن يعين ). در روح

 اهلام بر ز حرف زدنمشا با حضورتان بيشرت ا
دن، زتوانيد با بلند حرف  انگيزيد مشا مني مي

 نقطه نظرات مشا اصرار و خواسنت اينكه به 
 . گوش آنند در ديگران اهلام برانگيزيد

هايي آه درس دادم، نوشتم،  در متام سال
سخنراني آردم و نوارهاي ضبط صوت و ويديو 

. اي را مشاهده آردم پر آردم، روند دوگانه
من در متام امورم خود را مصمم، اهلام گرفته 

آنم و  ني قصد حس ميو متصل به روح جها
ا نفر در نتيجه اهلام ه هزاران حيت ميليون

عامل دوم گروه . گريند  اهلام ميگرفنت خود من
آمك وسيعي از مردم هستند آه مرا در آارم 

فرستند،   ميها براي من مطاليب آن. آنند مي
نويسند آه از  هاي اهلام برانگيز مي داستان

عي مهكاران آنم و به طور واق ها استفاده مي آن
ود در ديگران وقيت با حضور خ. شوند من مي

 از نريوي قصد براي منفعت اهلام برانگيزيد 
متام آساني آه با مشا در متاس هستند آه شامل 

 . آنيد شود استفاده مي خود مشا نيز مي
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آنم و  با متام قلبم از اين روش محايت مي
توانيد با حضور  دامن آه مشا هم مي بدون شك مي

 . د اهلام برانگيز باشيدخو
حضور مشا ديگران را با زيبايي در يك صف 

 دهد  قرار مي
وقيت در پيوند با قصد هستيد، زيبايي را 

فيت بينيد چون آي مهه جا و در مهه چيز مي
 وجهان ادراآي آنيد زيبايي از خود منعكس مي

در . شود انگيزي عوض مي مشا به طور هيجان
گونه   را بدون هيچانرژي باالتر قصد، زيبايي

تبليغي در مهه، پري و جوان، فقري و غين، سياه 
مهه چيز از نقطه نظر تقدير . بينيد و سفيد مي

وقيت حس تقدير از . شود و نه قضاوت ادراك مي
، مردم آوريد زيبايي را به حضور ديگران مي

 طوري ببينند آه مشا شوند آه خود را  مايل مي
 جريان آن انرژي وقيت در. بينيد ها را مي آن

تر و  گريند خود را جذاب باالتر زيبايي قرار مي
وقيت مردم احساس زيبايي . آنند هبرت حس مي

آگاهي . آنند هاي زيبايي عمل مي آنند، در روش
شود ديگران جهان  مشا از زيبايي باعث مي

يك بار . اطراف خود را به مهان شكل ببينند
 مشا به  اول،.شود ديگر سودي دوگانه حاصل مي

د تا قدر زندگي را بدانند آني ديگران آمك مي
. و با فرو رفنت در جهان زيبايي شادتر باشند

دوم، قصد خود مشا ياري مردمي راآه به عزت 
وقيت در . آند اند دريافت مي نفس خود پي برده

پيوند با قصد باشيد، زيبايي از حضور مشا 
 . يابد افزايش مي

يت است نه حضور مشا القاء آننده سالم
 بيماري 

شود آه به  اتصال مشا با مبداء باعث مي
خواهيد متمرآز شويد و هيچ  آنچه در زندگي مي
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اين مترآز . خواهيد نكنيد انرژيي صرف آنچه مني
دهد آه شكايت آنيد، يا در  دروني اجازه مني

مورد بيماري، درد يا هر شكل جسماني ديگري 
اجياد عشق انرژي مشا مهيشه در حال . فكر بكنيد

و توسعه تكاملي است آه مشا از آن هسيت 
اين شامل جسم و متام باورهاي مشا . ايد يافته

تان  ر قلبد. شود تان مي درباره خويش فيزيكي
. آسايي است  سيستم معجزهدانيد آه جسم مشا مي

احرتام زيادي به توانايي خريه آننده آن در 
ن بدوهببود دادن خود و عمل آرد خودخبودي آن 

دانيد آه خويش   مي. شويد دخالت مشا قائل مي
شود  نگيخته ميتان با نريويي اهلي برا فيزيكي
غذايش را آورد  ش در مياش را به طپ آه قلب
آند و مهان   را بلند ميها يش آند، ناخن هضم مي

 . پايان سالميت است نريو پذيرنده وفور بي
 ر حضور ديگران قدرداني ساملي ازوقيت د

دهيد،  تان است اجنام مي ي آه در جسما معجزه
ها را براي بيماري، ناسامل بودن و  هاي آن تالش

 . ريزيد پسرفت هبم مي
 ر چه دامنه انرژي باالي مشا در واقع، ه

شدت بيشرتي داشته باشد، بيشرت قادر به تأثري 
گذاشنت روي ديگران با انرژي شفاخبش خود 

و  در رابطه با درمان ١٢به فصل . (هستيد
از توانايي خريه آننده خود ). قصد رجوع آنيد

در تأثري بر درمان اطرافيان فقط با حضور 
خاموش انرژي باالي متصل خود با قصد آگاه 

اي است آه از مشا  شائبه اين انرژي بي. باشيد
 . شود متجلي مي

طح با اميد به اين آه امهيت باال بردن س
شي ل را با خبانرژي خود را درك آنيد، اين فص

در مورد اين آه چگونه آل متدن ما در زماني 
سان باشد حتت آه سطوح انرژي با مبداء خلقت مه

 نياز به .گريد، به آخر مي رسامن تأثري قرار مي
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. يك فكر باز و آمي وسعت از جانب مشا دارد
 و اگر دامن درست است ت آه ميبه هر حال چيزيس

 ممكن است به. آردم گذشتم قصور مي از آن مي
هايي آه در  اي آه قادر به ديدن روش نظر عده

ها مهه ماروي اين سياره به هم وصل هستيم  آن
هايي غري قابل  و بنابراين مهديگر را از فاصله

دهيم،  تشخيص به وسيله حس حتت تأثري قرار مي
 . عجيب و غريب بيايد

 تأثري مشا در آگاهي مهه بشريت
بوط ها پيش براي حل برخي از مشكالت مر سال

به بلوغ  يكي از دخرتهامي ، وقيت براي تكميل 
، آرد  ميپروزه اي بلند مدت  در بياباني آار

  آخرين چيزي آه مشاوري آه .مهراه اش بودم
در آمپ بيابان بود به او گفت اين بود، 

مهيشه به ياد داشته باش هر فكري يا هر «
اين » .گذارد آين بر ديگران اثر مي آاري آه مي
ست حيت فراتر از تأثريي آه روي واقعيت ه

ها خانواده يا مهكاران خود  دوستان، مهسايه
معتقدم آه آل بشريت را حتت تأثري . گذارمي مي
اين رو، وقيت اين خبش را گذارمي از  مي
، در نظر داشته باشيد آه هر فكر دخواني مي
آنيد بر ديگران اثر  ا هر آاري آه ميي

 . گذارد مي
ابل قدرت دآرت  مق دردر آتاب قدرت

. برد ديويدهاوآينز جهان را براي مهه پيش مي
مهه ما در سطح آگاهي مجعي نوع بشر غوطه 

خورمي، از اين رو هر چيزي اضافه آنيم به  مي
ما مهه با تالش به نفع . گردد سوي ما برمي

اين يك . افزاييم  زندگي خود ميزندگي به 
حقيقت علمي است آه آنچه براي مشا خوب است 

دآرت هاوآينز نقطه «. راي من هم خوب استب
 پي حتقيقي بيست و نه ساله و نظراتش را در

آند آه اگر دوست داريد   ابراز ميسخت
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من به طور خالصه بعضي . توانيد بررسي آنيد مي
ها با  از آن نتايج و چگونگي ارتباط آن

تأثريي آه در زمان پيوند با قصد بر ديگران 
 . آنم گذاريد ارائه مي مي

در حقيقت، هر فردي درست مانند هر گروهي 
راي سطوح انرژي خود تواند ب ها مي از انسان

ي با سطح يعموماًَ، انسان ها. دبندي شو درجه
تر قادر به تشخيص خوب و بد  انرژي پايني

 چطور فكر ها گفت آه شود به آن مي. نيستند
د، آه را بكشند و آنند، از آه متنفر باشن

هايي به  اي در گروه  مانند گلهها را شود آن مي
حالت رواني انديشه گروهي براساس جزئياتي 
مانند اينكه در آدام سوي رودخانه متولد 

، شكل تقادات والدين و اجدادتان اند، اع شده
هايشان و صدها عامل ديگر در رابطه با  چشم

ها با جهان  ها و هويت آلي آن ظاهر آن
گويد  ما ميهاوآينز به . شان اداره آرد مادي

آه تقريبًا هشتاد و هفت درصد از مردم در 
ها را  اي قرار دارند آه آن سطح انرژي مجعي

 هر چه فرآانس ارتعاشات . آند يف ميتضع
باالتر باشد، در اين انرژي باال عده آمي 

باالترين سطوح انرژي فقط . شوند بندي مي درجه
هاي  زرگ آه مترينهاي ب انساناز   ايبراي عده

ها با الوهيت  آن.  تعلق داردوي دارندمعن
ها متام بشريت  مهكار هستند و دامنه انرژي آن

 . دهد را حتت تأثري قرار مي
درست در پايني سطح انرژي روشنگري خالص، 
سطوح انرژي با جتاربي مانند صعود، 

اينجا . گريد خودشناسي، آگاهي خدا قرار مي
دي درست پايني آن حمل شا. قديسني قرار دارند

آساني آه به . خالص است و عالمت آن شفقت است
اند متايل بيشرتي براي  اين مرحله رسيده
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 هسيت تا اده از آگاهيشان در جهت منافع استف
 . افراد خاصي دارند

هاي  زير اين سطوح باال، آه عده آمي از راه
آورند، سطوح عشق، مهرباني،  مهيشگي بدست مي

شروط وجود پذيرش، قدرداني از زيبايي غري م
دارد و در سطح عميق حمدودتري متام هفت چهره 

. اند قصد آه در آغاز اين آتاب توضيح داده
آنند،  هاي باالتر آه ما را قوي مي زير انرژي

هاي پايني هستند از خشم، ترس، غصه،  انرژي
 ما نفرت، قضاوت و شرم و فقدان آه تقصري، 

را تضعيف آرده باعث قطع پيوند ما با نريوي 
 . شوند قصد آيهاني مي

آاري آه حاال دوست دارم بكنيد، صرف آمي 
 در حايل آه چند نتيجه از  استوقت با من

 اش حتت عنوان  دآرتهاوآينز را آه در آتاب دوم
 . آنممي  آمده، بازگويي چشم، چشم من

 براي ق شناسي دقي هاي جنبش از ميان آزمايش
آه  را اي از مرد م  عده،حقيقت در برابر خطا

 ي  سطح قرار دارد، پاينيها در سطح  انرژي آن
. بندي آرده است آند درجه ها را ضعيف مي آه آن

ها و نتايج او را در  دوست دارم آه يافته
دآرت . رابطه با تأثري مشا بر متدن بررسي آنيد

گويد آه براي مهه ما ضروري است  هاوآينز مي
آه امهيت باال بردن فرآانس ارتعاشات را تا 

ه سطحي آه برا بربا انرژي مبداء آيهاني ب
باشد بدانيم يا به عبارت ديگر، خود را با 

 . نريوي قصد پيوند بدهيم
ترين مفاهيم اين خطا از  يكي از فريبنده

هايي با  انسان. حتقيق ايده تراز متقابل است
انرژي باالتر تأثري منفي مردم انرژي پايني را 

اس يك به يك اما اين عمل براس. آنند تراز مي
گريد چون هشتاد و هفت درصد مردم در  صورت مني

طور آه در اين  مهان. انرژي پايني قرار دارند
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آتاب گفتم، يك نفر در پيوند با قصد تأثري 
. اي بر مردم با انرژي پايني دارد اندازه بي

هر چه مقياس حرآت به جانب روشنگري و شناخت 
 به آگاهي خداوند باالتر برود بيشرت قادر

د هاي منفي خواهي تراز آردن ارتعاشات انرژي
 دآرت هاوآينز اينجا چند منونه از نتايج. بود

آنم تا در حايل آه تأثري خود  را بازگويي مي
را در باال بردن انرژي به مست قصد بر بشريت 

 : ها تعمق آنيد آنيد، بر آن مرور مي
بيين و عدم  ـ يك فرد آه در ارتعاش خوش

تواند انرژي  مي. آند  زندگي ميداوري ديگران
منفي نود هزار نفر را در سطوح ضعيف آننده 

 . تر خنثي آند پايني
ـ فردي آه در انرژي ناب عشق و احرتام به 

آند تأثري انرژي منفي هفتصد  آل هسيت زندگي مي
و پنجاه هزار نفر را آه در سطوح تضعيف 

مي اند خنثي  بندي شده آننده پايني انرژي درجه
 . دآن

ـ فردي آه در انرژي روشنگري آننده، 
 زندگي آند تأثري پايان يشادماني و آرامش ب

بندي شده در سطوح  منفي ده ميليون نفر درجه
تقريبًا بيست (آند  تر انرژي را خنثي مي پايني

 ) و دو استاد امروزه زنده هستند
ـ فردي آه در انرژي وقار، روح خالص فراي 

 زندگي گانگي و وحدت جهاني بري از دوجسم در
نريوي منفي هفتاد ميليون نفر را در . آند

تر خنثي  درجات تضعيف آننده انرژي پايني
تقريبًا ده استاد از اين نوع در . (آند مي

 ). قيد حيات هستند
اينجا دو منونه جالب توجه از حتقيقات بيست 
و نه ساله دآرت هاوآينز درباره عوامل مؤثر 

 : شود ئه ميهنان رفتار انسان ارا
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ـ يك اوتار در باالترين سطح آگاهي در ١
اين برهه از تاريخ آسي آه شايسته لقب لرد 

خداوند آريشنا، خداوند بودا، : باشد مانند
خداوندگار عيسي مسيح قادر به خنثي آردن 
متام انرژي منفي مجعي نوع بشر حاضر در دنياي 

 . امروز است
 تقابلـ منفي بودن مجعيت انساني اگر  در ٢

هاي باالتر نبود به خود خترييب  تأثري اين انرژي
 . شد منجر مي

 پيش هاي اهيم اين اقالم براي آشف روشمف
 تا ن آگاهي انسان و باال بردن سطح انرزيبرد

به جايگاهي متناسب با انرژي قصدي آه از آن 
با باال بردن . مي بسيار زياد استه اهسيت گرفت

ي آه در آن به فرآانس ارتعاشي فقط به مكان
 اعمال پذيرندگي طور منظم مهرباني، عشق، 

پايان و   خوبي بيو  و جايي آه زيباييشود
د توان  ديگران و خود ببينند، ميدرهنان را

نود هزار نفر را در جايي از اين سياره آه 
م، خشم، نفرت، گناه، تر شر رژي پاينيدر ان

آنند تراز  زندگي مينااميدي، افسردگي و غريه 
 . دنآ

مني توامن به رفتار جان اف آندي در زمان 
او .  فكر نكنم١٩٦٠حبران موشكي آوبا در سال 

اصرار توسط مشاوريين حماصره شد بود آه 
اي  هاي هسته داشتند در صورت لزوم از مبب 

چند وبا اين حال انرژي او . استفاده آند
 افراد مورد اعتمادي آه اطرافش  ازنفر

آميز بودند  حل صلح  راهبودند آه طرفدار
 خواسته آن اآثريت را براي محله و توانست

يك نفر با انرژي معنوي . جنگجويي تراز آند
تواند امكان جنگ را به  خيلي باال مي

 هم اين در زندگي مشا. رين نقطه برساندت پايني
انرژي قصد را به حضور تضاد . امر صادق است
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حيت در مسائل خانوادگي بياوريد، آن زمان 
 را تغيري داده فتر خمال توانيد انرژي پايني مي

 . و به صفر برسانيد
من اين آار را در وضعييت خصمانه، جايي آه 

تأثري الكل و مواد خمدر در برابر  چند جوان حتت
شان بودند و آار داشت به  مردمي آه در عليه

 بني دو يك بار، . يد امتحان آردمآش دعوا مي
به يقني : واندم خراگروه رفتم و سرود زير

خود انرژي » .خداوند در اين مكان حضور دارد
به تنهايي جو را آرام آرد و سطح انرژي را 

 . تا برقراري آرامش باال برد
بار ديگر، با زني برخورد آردم آه در 

مي بقايل از آودك خود عصباني شده فرياد 
 نفرت انگيزي به آودك دو ساله آشيد و القاب

ي وارد دامنه انرژي شدم، من به آرام. داد مي
چيزي نگفتم اما ميل خود را براي انرژي 
باالتر عشق منعكس آردم آه انرژي پايني نفرت 

 بر از امهيت آگاهي تأثري خود. را از بني برد
ديگران آگاه باشيد و به خود يادآوري آنيد 

تان به جايي آه  آه با باال بردن سطح انرژي
 يا جمرايي  مشا وسيله. مهاهنگ با قصد باشد
اين مسأله مهه جا . شويد براي صلح و آرامش مي

آيد، پس خبشي از ترازآنندگي نريوي  به آار مي
ها  هايي باشيد آه در زندگي با آن منفي انسان

 . شويد روبرو مي
هاي اين  پنج پيشنهاد براي بكارگريي ايده

 فصل 
هايتان آگاه  ـ از امهيت اهلي ساخنت رابطه١

. امل بر مبناي هيچ مذهيب نيسترابطه س. باشيد
 بر آشكاري روح در هر ،رابطه سامل و مقدس

آودآان مشا موجوداتي معنوي . آسي تأآيد دارد
. آيند نه براي مشا هستند آه از طريق مشا مي
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رابطه عشقي مشا بايد در خواسنت آنچه براي 
 متمرآز واهيد براي طرف متقابل هم خ خود مي

يد، آن را براي هر خواه اگر آزادي مي. باشد
اگر وفور . وست داريد خبواهيدد آسي آه

. خواهيد، آن را اول براي ديگران خبواهيد مي
خواهيد، بيشرت براي ديگران  اگر خوشبخيت مي

هر چه . خبواهيد و بگذاريد آه اين را بدانند
هايتان داشته باشيد  تقدس بيشرتي در رابطه

 . خوريد قدر بيشرت در قصد غوطه مي مهان
 آه شود قيات مطرح ميايل از اخالـ وقيت سؤ٢

چگونه بايد در برابر ديگران عمل آنيد، از 
آرد؟ اين  خود بپرسيد، مسيح چگونه عمل مي

خواست دروني مشا را به آرامش قصد باز 
مسيح ارائه آننده هفت چهره قصد . گرداند مي

هاي  آشكار شده در موجودي معنوي با جتربه
 مسيحي آه در بهروش، مشابه اين . انساني است
و در هر آس ديگر هم موجود است خود داريد 

خواسنت آنچه براي خود . گذاريد ام مياحرت
گونه، نه  سيحخواهيد براي ديگران را م مي

نه، نه مانند يك  گومانند يك مسيحي، حممد
 نه مانند يك بودايي مترين اوارمسلمان، بود

 . آنيد
 به خود  هايتان نسبت ـ در جريان قضاوت٣

تالشي آگاهانه براي تغيري .  باشيدان يا ديگر
 . آميز بكنيد ار و احساسات شفقت افكسوي به

 خاموش براي گدا بفرستيد به جاي اينكه رمحيت
او را به عنوان تنبل يا فاضالبي در اقتصاد 

افكار پرشفقت سطح . مورد قضاوت قرار دهيد
انرژي مشا را باال برده و اتصال مشا را با 

در برخورد با مهه شفقت . آند قصد آسان مي
داشته باشيد، متام بشريت متام قلمرو حيوانات 

در عوض، مبداء جهاني . ها و آيهان و سياره
تان  به مشا شفقت خواهد داد و در مقاصد شخصي
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شفقت . اين قانون جذب است. آمك خواهد آرد
 فرست بفرست، و جذبش آن، خصومت و قضاوت ب

افكارتان را متاشا آنيد و . يگري مهان را مي
زماني آه هر چيزي جز شفقت بودند تغيريشان 

 . بدهيد
  شدتخواهند، مشا با ـ هر چه ديگران مي٤

 به طوري آه اين يدها خبواه  براي آنبيشرتي
 و از رژي را به طرف بريون پراآنده آردهان

سعي آنيد . اين سطح آگاهي معنوي عمل آنيد
. آند تر مي ا خوشحالبفهميد چه چيز ديگران ر

بعد انرژي باالي قصد را به سوي آن احساس 
بفرستيد و بر انعكاس به طرف بريون اين 
انرژي متمرآز شويد به خصوص در حضور خود 

اي دو برابري براي  اين آار زمينه. ها آن
 . آشكاري چنني مقاصدي اجياد خواهد آرد

ـ پيوسته از اين حقيقت آگاه باشيد آه ٥
 مهاهنگ با هفت چهره اس ر و احسفقط با فك

هزار نفر و شايد قصد انرژي منفي حداقل نود 
هيچ چيز جز . آنيد  خنثي ميها نفر را ميليون

هاي  انرژي خودتان به فرآانسباال بردن سطح 
پايان  ي مهرباني، عشق، توسعه، وفور بخالقيت

اين .  بدون قضاوت وجود نداردو پذيرندگي 
برد آه  به سطحي باال ميحالت دروني مشا را تا 

حضور مشا بر آل بشريت به طور مثبت اثر 
ي در اتوبيوگرايف يك يوگي، سوام. ردگذا مي

 سوارپاراماهانسا يوگاناندايوآتسري 
 : گويد مي
تر باشد،  هر چه خودشناسي انسان عميق«

بيشرت بر آل جهان به وسيله ارتعاشات معنوي 
هاي   پديدهگذارد و آمرت حتت تأثري ظريفش اثر مي

 » .گريد در جريان قرار مي
ليت مشا در برابر متام اتصال با قصد مسؤ
در غري اين صورت ممكن . خانواده بشريت است
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است مهني حاال آسي را در بلغارستان دلتنگ 
 . آرده باشيد

 مهامتاگاندي اين فصل را در  ازبا مجالت زير
ر جهان با اتصال با قصدي بچگونگي تأثري ما 

ر اولني جايگاه آورده  ما را به هسيت دآه خود
خود بايد تغيريي باشيم آه «! آنم متام مي
، به با اين آار» .در جهان ببينيممايليم 

خبش ابدي خود آه در ابديت سرچشمه مي گريد 
آل ايده ابديت و رسيدن به ادراك . پيوندمي مي

چگونگي تأثري آن در توانايي ما در شناخت و 
اين . د اسرارآميز استبكارگريي نريوي قص

ما . موضوع فصل آخر خبش اول اين آتاب است
مي آه در زماني آاو ابديت را از جسم و ذهين مي

يابد، با اين حال به طريقي  شروع و پايان مي
آه اينجا هستم، مهيشه بوده و » مين«داند  مي

 . خواهد بود
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 فصل ششم 
 قصد و ابديت 

 . مهني است...  نيستابديت از اين پس«
جا پيدا نكرديد، هيچ جاي ديگري  اگر اين

 ».پيدا خنواهيد آرد
 
   جوزف آامپ بل

  
اآنون متريين  جا و هم لطفًا بگذاريد آه اين

آتاب را زمني بگذاريد و بلند . اجنام بدهيم
بگذاريد معين . جا نيستم من از اين: بگوييد

يعين مشا در . آلمات آامًال برايتان روشن شود
مشا . ن جهانيد اما نه از اياين جهان هست

، تشكيل شده از ايد جسم باشيد ياد گرفته
ها، اآسيژن،  تها، باف ها، استخوان ماهيچه

  .هيدروژن و نيرتوژنو يك نام
مشا خود را به عنوان شخصي با نام خاص 

ها و  شناسيد و خود را با دارايي مي
اين . دهيد ايد هويت مي آارهايتان آه انباشته

. دآور هم دار ي اطالعات ترسش مقدارخوي
شانس است، بايد پري شود،  داند آه اگر خوش مي

 از عشق رشد آرده آهبيمار شود و هر چيزي را
ي  اين خالصه. بعد خواهد مرد. از دست بدهد

تواند  ه مي، آهدد  آه دنيا به مشا مي استچيزي
 مي  چيزهايي آه زندگيمشا را در بيهودگي 

درون اين تصوير . ناميم گيج و مبهوت آند 
آند، مايلم   وحشت اجياد ميسرد آه ترس و حيت

. آند اي معريف آنم آه وحشت را حذف مي آه جنبه
اي از استخوان  خواهم بدانيد آه مشا جمموعه مي
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و بافت حمكوم به فنا در روند ساخلوردگي 
 . نيستيد

ايد آه  ي جهاني خلقت ناشي شده مشا از دامنه
هيت، اين ذهن آيهاني از ج. نامم من قصد مي

عشق، شادي، زيبايي و . آامًال غريشخصي است
  بوده خالقيت خالص است آه مهيشه در حال توسعه

مشا از اين . پاياني وفور دارد و به طور بي
 مهه جا و در ايد ، ذهن آيهاني حضور يافته

تا . هنايت به عبارت ديگر يعين بي. ها ي زمان مهه
 اين اصل مهيشگي بااي مشا ه زماني آه خواسته

متحد باشد هيچ چيز در طبيعت وجود ندارد آه 
هاي مشا ممانعت  بتواند از صورت گرفنت خواسته

تنها زماني آه انتخابتان در جهيت باشد . آند
 ذهن اليتناهي به نفس اجازه دهد در برابرآه 

هاي مشا برآورده خنواهد  قصد قرار بگريد خواسته
ا از اين اليتناهي خود زندگي ابديست و مش. شد

. گرييد شود، نشأت مي هيچ آه زندگي خوانده مي
 توانايي مشا در اتصال با ابديت و زندگي در

 تداوم  اتصال مشا با قصد بهجا و اآنون اين
 . خواهد داد

 زندگي ابديست 
آنيم آه  اي زندگي مي ما مهه در صحنه

امشب بريون را . هاي بسياري مجع هستند هنايت بي
. آران فضا تعمق آنيد يد و در بينگاه آن

ستارگاني در مسافت زياد با مشا هستند آه 
ها با سرعت نور در يك سال زميين  ي آن فاصله

نيد توا آن سوي اين ستارگان مي. شود حماسبه مي
پاياني را ببينيد آه به سوي   بيهاي آهكشان

به . اند ناميم گسرتده شده چيزي آه ابديت مي
. آنيد اليتناهي است غال ميراسيت فضايي آه اش

م تر از آن است آه بتواني بزرگي آن عظيم
بزرگي . يمستما در جهاني اليتناهي ه. ببينيم

. تر از آن است آه بتوانيم ببينيم آن عظيم
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پايان  ر جهاني اليتناهي، بدون آغاز و ما د
 . هستيم

اگر زندگي . حاال به اين مجله توجه آنيد
دوباره خبوانيد . يستاليتناهي است پس زندگي ن

. و مالحظه آنيد زندگي واقعًا بيكران است
 آه به دقت توانيم اين را در هر چيزي مي

پس، بايد نتيجه .  ببينيممشاهده آنيم ،
 به صورت جسم ما و آارهاميان بگريمي آه زندگي،
 آه بدون استثناء شروع و در و دارايي مان

 زپس ا. گريد خود زندگي نيست پايان ميغبار 
 توان آن را  يافنت ماهيت واقعي زندگي مي

نيست آه اين يك تغيري بزرگ درو. هدتغيري د
چطور از چيزي (برد  ترس از مرگ را از بني مي

و ) تواند وجود داشته باشد؟ ترسيد آه مني مي
 مبدأ بيكران خلقت وصل به طور دامي مشا را به

هر چيزي را از جهان اليتناهي روح به  .آند مي
 راحت بودن با .آند   خلقت وصل ميدنياي

مفهوم اليتناهي را ياد بگرييد و خود را به 
 . عنوان موجودي اليتناهي ببينيد

ها   جهان آغازها و پاياندر حايل آه در 
 طبيعت اليتناهي خود را ،هستيم، نريوي قصد

هر چيزي آه جز . آند چون ابديست حفظ مي
ومهي اين ت. آنيد زندگي نيست ابديت جتربه مي

آند آه نشان و  ي نفس مشاست آه تالش مي زاييده
. شدهوييت جدا از مبدأ بيكران خود داشته با

 به عنوان اين تغيري در نگرش نسبت به خود
ي انساني،  موجود معنوي بيكراني با جتربه

ي  نسبت به عكس آن يعين انساني با جتربه
 نسبت به عكس آن يعين انساني با  انساني،

. آور است  براي بيشرت مردم ترس،ويي معن جتربه
ها مهني حاال رو به رو  خواهم آه با اين ترس مي

 وفور و شويد، نتيجه پيوند ابدي با



 ١٥٠

پذيرندگي مبدأ و جهاني خواهد بود آه متام 
 . آند خلقت را به شكل موقت قصد مي

 ترس از ابديت 
هايي هستيم آه خواهند مرد و ما  مهه در جسم

توانيم   منيبا اين حال دانيم،  مياين را 
آنيم   به مهني دليل طوري رفتار مي،تصور آنيم

مثل اين است . آه انگار اتفاق خنواهد افتاد
گوييم جز من مهه خواهند  آه به خودمان مي

شود اين را به چيزي آه فرويد ديد  مي. مرد
به . هاميان غريقابل تصور است مرگ. نسبت داد

 طوري زندگي مهني خاطر آن را انكار آرده و
به دليل . آنيم آه انگار خنواهيم مرد مي

. ي وحشت است آه مرگ خود ما القاءآننده اين
وقيت نوشنت اين آتاب را شروع آردم، به دوسيت 

 آه ترس از مرگ را در اين است گفتم هدفم
به من بگوييد . خواننده به آل از بني بربم

 حيت در مقياس آوچك بر مشا آيا چنني تأثريي
  ؟تداش

وقيت هفت ساله بودم، با برادر بزرگم 
در ، ٢٣١ي  ديويد در يك پرورشگاه در مشاره

  هال در ميشيگان زندگي مي آردمجاده تاون
 آه در ساعات آاري مادرم براي آساني

بردند خامن و   ما را مي  ،بازسازي خانواده
آامًال به خاطر دارم .  بودنداسكارفآقاي 

ويد در ايوان پشيت ن و ديم. انگار ديروز بود
 اسكارف با دو موز  خامن. نشسته بودمي  خانه

به هر آدام . آرد در دستش بريون آمد، گريه مي
آقاي اسكارف امروز «: ما يك موز داد و گفت

 آه مفهوم مرگ را در بوداولني بار» .صبح مرد
با سادگي هفت .  آردم ميمورد يك انسان جتربه

ام آردن رنج ام در حايل آه سعي به آر سالگي
خامن » گرده؟ آي بر مي«: آشكار او داشتم گفتم



 ١٥١

آنم  لمه آه هرگز فراموشش منياسكارف در يك آ
 » .وقت هيچ«: ب دادجوا

مان رفتم و  ي باال به ختت دوطبقه من به طبقه
جا دراز آشيدم و  موزم را پوست آندم و آن

. سعي آردم آه مفهوم هيچ وقت را درك آنم
توانستم  داد؟ مي ه معين ميمردن براي مهيشه چ

با هزار سال يا حيت يك ميليون سال آنار 
 اش براي من  پاياني با بي"هيچ وقت"بيامي اما 

قدر آه دمل درد گرفته  خيلي بزرگ بود اين
ي غريقابل فهم  براي درك اين ايده. بود
بايد چه مي آردم؟خيلي ساده " هيچ وقت"از

 در فراموش آردم و به هفت سالگي ام 
اين چيزي است آه منظور . پرورشگاه برگشتم

هاي رو  گويد ما مهه در بدن آاستانداست وقيت مي
آنيم آه  به مرگ هستيم اما طوري رفتار مي

ترين علت زوال  گويي خنواهند مرد و اين بزرگ
 . ماست

 مرگ خود مشا 
 با معماي  دو نقطه نظر در رابطهضرورتًا، 

ويد ما گ اويل مي. مرگ خود مشا وجود دارد
هاي فيزيكي هستيم آه متولد شده و براي  جسم

آنيم و هنايتًا از بني خواهيم  مدتي زندگي مي
پوسد و آن زمان براي مهيشه  رفت، گوشت ما مي

 اگر  آگاهانه اين ديدگاه اول. خواهيم مرد
 بر عكس با آن درگري شويد از نقطه نظر يا

آه نقطه  مگر اين. زنده بودن ما وحشتناك است
ترس مشا از مرگ . ظر دوم را انتخاب آنيمن

 آه اگر از تيا ممكن اس. آامًال قابل درك است
غوش باز  آترسيد يا متنفريد با  زندگي مي
گويد آه مشا ابدي   نظر دوم مينقطه. بپذيريد

وح بيكران در حاليت موقت از هستيد، يك ر
گويد آه تنها جسم  نظر مي  اين نقطه.گوشت

آه مشا در زمان خلقت  د و اينمري فيزيكي مشا مي
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 مشا حاصل ذهن آالبد فيزيكيآامل بوديد و 
شكل بوده و   ذهن آيهاني بي. آيهاني قصد است

هست، انرژي خالص عشق، زيبايي، مهرباني و 
تواند مبريد چون هيچ شكلي  خالقيت است و مني
نه فنا، .  مرزي هم نداردندارد، پس مرگ و

 هيچ آدام را  و نه احتمال هدر رفنتنه گوشت
 . ندارد

نظرها به مشا  يك از اين نقطه حاال، آدام
دهد؟ آدام با عشق و  بيشرتين آرامش را مي

آرامش توأم است؟ آدام اجياد ترس و نگراني 
آند؟ واضح است آه ايده خويش اليتناهي مشا  مي

اي نگه  را با ابديت در حالت دوستانه
 . دارد مي

ود جآه در ابتدا يك مو دانسنت اين
 با مبدأ خود فناناپذير هستيد آه آگاهانه 

 به  دارد آه ابدي و مهه جا حاضر استپيوند
به دليل . تري است خبش انداز آرام يقني چشم
رسد  جا مي آرانش مهه جا هست و به اين طبيعت بي

اي  آه پس آل روح بايد در هر حلظه در هر نقطه
 . از فضا حاضر باشد

جا هست آه شامل پس روح در ابديت خود مهه 
توانيد از آن جدا  مشا هرگز مني. شود مشا هم مي

ي پوچي آه مشا  ياد بگرييد آه به ايده. باشيد
، مبدأ. داند خبنديد را از ذهن آيهاني جدا مي

خداوند ذهين است آه . مشا آن هستيد.  مشاستخود
مهيشه . آنيد از طريق آن انديشيده و زندگي مي

به آن اعتقاد نداشته به مشا وصل است حيت اگر 
حيت يك ملحد هم براي جتربه آردن خدا . باشيد

 . نياز به باور آردن آن ندارد
آه  آند، به جاي اين شكل سؤال تغيري مي

گوييم دوست  بگوييم آه بدن مشا خواهد مرد مي
مشا . داريد در آدام سوي ابديت زندگي آنيد

دو راه داريد، زندگي در سوي فعال يا 
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در هر دو صورت مالقاتي با . هنايت غريفعال بي
 . ابديت داريد آه غريقابل اجتناب است

 قرار مالقات مشا با ابديت 
ف آامپ بل در اول اين فصل را نقل قول چوز
 حاال و  درست! ابديت حاالست. دوباره خبوانيد

وقيت ترس . جا مشا يك موجود ابدي هستيد مهني اين
با . يد را آنار بگذاراز مرگ و پايان يافنت

 آه  اي آرامش و راحيتشويد و   ميابديت ممزوج
در . آنيدمي آورد حس  اين شناخت براي مشا مي

 مهه چيز را از طريق اين جهان مادي ما
يل در حا. آنيم  زمان شناسايي مياستمرار فضاو

. ضا نداردآه ابديت ترجيحي براي زمان و ف
سازند،  مشا عناصري نيستيد آه جسم مشا را مي

مشا از . آنيد فقط از عناصر استفاده ميمشا 
رويد و با ذهن آيهاني  زمان و فضا فراتر مي

اگر تا به حال تشخيص . يابيد ند ميوابديت پي
توانيد در  مي. ايد به خاطر ترس است نداده

حايل آه در جسم موقت خود با پيوستگي 
وارش به زمان و فضا هستيد اين مالقات  بنده

هدف من در اين فصل . يدرا با ابديت اجنام ده
اگر . آمك براي شناخت و اجنام اين آار است

به مشا . بتوانيد اين آار را اجنام دهيد
. دهم يد ميدون ترس از مرگ را نواي ب زندگي

اين آار را مهني حاال در حايل آه هنوز درجسم 
خود در توهم زمان و فضا هستيد اجنام دهيد 

ايل  در حاگر تصميم بگرييد.  زمان مرگيا در
آشيد اين مالقات را  ايد و نفس مي آه زنده

 مرگ در حني اجنام دهيد مانند ياد گرفنت
  به سويوقيت يك بار اين گذار را. زندگيست
 ترس از مرگ از بني هنايت اجنام داديد فعال بي

 . سخرگي مرگ خواهيد خنديدمرفته و به 
 عي خود را درك آنيد، رو در روي ماهيت واق
يد و زجنريهاي بندگي به آن ترس را مرگ بايست
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اين را تكرار . خنواهيد مرد. پاره آنيد
از اين زاويه به . بر آن مراقبه آنيد. آنيد

هنايت  اگر موجودي بي: مسأله نگاه آنيد
نيستيد پس هدف از زندگي مشا چيست؟ به يقني 
گذر از تولد، آار آردن، انباشنت، از دست 

 با بيداري در .دادن مهه، بيماري و مرگ نيست
هنايت خود و پيوند با هفت چهره   بيماهيت

تان تعيني  قصد خود را از حمدوديت هايي آه نفس
 مشا راهنمايي و ياري ذهن. آرده آزاد آنيد

ت دريافت هنايت را آه با مشاس آيهاني بي
 وقيت ترس از مرگ و  و از مهه مهم ترآنيد مي

ش فناپذيري را از خود دور آنيد، احساس آرام
 . خواهيد آرد

هايي از معلمني معنوي بزرگ دارم آه  داستان
زمني را با احساس سعادت و بدون ترس ترك 

ها متام ترديدها را از بني  آن. اند آرده
بردند، متام ترس را بريون راندند و با ظرافت 

هايي از  جا آالم اين. ابديت را مالقات آردند
 :دهم ي آه مورد حتسني من بودند ارايه ميممرد

ام  هاي مديد آرزو آرده دت آه مزماني را 
 .رسيده

 ترزا از آويال 
 . تر باشيم بياييد به هم مهربان

 آلدوسي هاآسلي
 . تر است اگر مرگ اين است از زندگي آسان

 رابرت لوئيز استونسون 
 .من خوشحامل! اين آخر زمني است

 ي آدامز سجان آوئين
 . توامن در هبشت بشنوم مي
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  بتوونلودويگ ون
 .نور، نور، جهان به نور بيشرتي نياز دارد

 يوهان ولفگانگ فون گوته 
 

روم آه متام عمر آرزوي ديدنش  به سرزميين مي
  .را داشتم

 ويليام بليك
 .جا خيلي زيباست آن

 توماس اديسون 
 )خدا، خدا، خدا( رام، رام  رام،

 مهامتا گاندي 
 نويسيد و به لمات آخر خود را منيچرا مشا آ
 هنايت درحني اشغال جسم تبديل موجودي بي

ا ابديت را مورد شويد؟ وقيت ديدار خود ب مني
آه بيشرتما چگونه  دهيد، به اين مالحظه قرار مي

دانيم در بدني  مي. آنيم بنگريد زندگي مي
آنيم  هستيم آه خواهد مرد اما طوري رفتار مي
اين . آه گويي براي ما اتفاق خنواهد افتاد

هنايت است جايي آه  ز سوي غريفعال بينظر ا نقطه
توانيم پيوند خود با قصد و توانايي  مني

بياييد . مهاهنگي خود را با روح خالق ببينيم
هنايت را حاال و در  فرق اساسي بني مالقات با بي

در يك مورد، در سوي . زمان مرگ بررسي آنيم
 مورد ديگر در حال ممانعت هنايت و در فعال بي
ن در سوي غريفعال آن خواهيد بودا از آن ب

 . دبو
 هنايت  سوي فعال و غريفعال بي

هنايت آامًال به اين آه در  در سوي فعال بي
به . جسمي هستيد آه خواهد مرد شناخت داريد
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عالوه، شناخت دروني مشا بر اين اصل است آه 
 ذهن يا هر آدام از آارها و دارايي مشا جسم،

 .  نيستيدتان
هنايت، مشا چنگ خوبي به  يدر اين سوي فعال ب

زنيد آه  ي تراموا آه قبًال توضيح دادم مي تسمه
گر متام جتربيات  اتصال با قصد است و مشا نظاره

شايد به نظرتان مهم نيايد . حسي خود هستيد
دهم آه وقيت آگاهي  اما به مشا اطمينان مي

هنايت بربيد،  تان را به سوي فعال بي  دروني
يي را در زندگي روزمره آسا هاي معجزه اتفاق

 هنايت در اين سوي فعال بي. خود خواهيد ديد
ي اول موجود معنوي بيكراني با  مشا در وحله

ت انساني هستيد و متام روابط خود جتارب موق
در سوي . را از اين ديدگاه خواهيد زيست

ي مشا از زندگي آامًال بر  هنايت جتربه غريفعال بي
ي اول انساني با  هجا مشا در وحل اين. عكس است

دگي مشا زن. جتربه اتفاقي از معنويت هستيد
 از ديگران، روشي مهراه با ترس از مرگ جدا

از به تسلط و برنده بودن  ني بارقابيت و
هنايت مشا را از نريوي قصد  ي غريفعال بيسو. است

 . آند جدا مي
 حسي از تقدير 

هنايت پيوند مشا با قصد  در سوي فعال بي
ورت يك نظريه نيست بلكه مانند ديگر به ص

. فراخواني است آه بايد به آن امهيت بدهيد
دهد  هنايت مشا را به مسيت سوق مي سوي غريفعال بي

 عزم و  بي  هرج و مرج،صورتآه زندگي را به 
 ببينيد در حايل آه موقعيت مشا در سوي بيهوده

برد آه  هنايت مشا را به سوي سرنوشيت مي فعال بي
 . آنيد درون خود حس ميعميقًا در 

شوم آه  آنم متوجه مي  نگاه مي وقيت به گذشته
حس تقديري من در سن پاييين به من جهت 

 توانستم و فور امن آه از آودآي ميد مي. داد مي
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در حايل آه در . را در زندگيم آشكار آنم
نشستم تا به  هاي دبريستان يا دانشگاه مي آالس

 حضور ي ازصرب هايي آه بي گ از معلمحد مر
 .شدم ادند خسته ميد شان انتقال مي آننده دلتنگ

. آردم صحبت آردن براي مجعيت زياد را تصور مي
هاي جواني عهد آردم آه به اين  در آن سال

دانستم آه بودمن   برسم و به طريقي مي خواسته
توانستم به هيچ چيز يا به  مني. دليلي دارد

منحرف هيچ آس اجازه بدهم آه مرا از مسريم 
آردم آه روحي فناناپذير  مهيشه احساس مي. آند

وهر، هاي خمتلف به شكل ش هستم آه در زمان
پدر، نويسنده، سخنران و يا يك مذآر طاس و 

 . ام  تغيري وضعيت دادهبلند قامت امريكايي
آنم،  هنايت زندگي مي چون در سوي فعال بي

دهد تا  حسي از سرنوشت دارم آه اجازه مني
 . موسيقي من در من است مبريمزماني آه 

فقط . توانيد مهني انتخاب را داشته باشيد مي
اين فكر را آه جسمي هستيد آه خواهد مرد از 

اي  خود دور آنيد و در عوض به جستجوي آگاهي
در سوي فعال . از خويش فناناپذيرتان باشيد

هنايت، خويش برتر خود را خواهيد يافت،  بي
 به صورت جسم مشا آوچكي از آنخويشي آه خبش 

آنم آه تنها با  من تضمني مي.  شده استمادي
 به عنوان ود به عنوان اليتناهي و شناخنت خ

موجودي غريقابل ختريب اتصال مشا با قصد و 
هايتان در  اخنت متام خواستهتوانايي آشكار س

. تان واقعيت مشا خواهد شد  مبدأ آيهانياحنصار
 . راه ديگري وجود ندارد

 بازي شود بدانيد آه   مشا باعث مييرحس تقد
. دهيد هنايت اجنام مي زندگي را در سوي فعال بي

يابي به حس تقديرتان، انگيزه مشا  پيش از دست
خواستيد و   بود آه خارج از زندگي مييچيز
در سوي فعال .  بوديد آنچه مايل به اجنام آن
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 آه هيابيد آه زمان آن رسيد هنايت در مي بي
در . ر مشا قصد آرده اجنام بدهيدچه را تقدي آن

اطراف غوطه خوردن با اميد به اين آه مهه 
راه خواهد شد، در انتظار اين آه  چيز روبه

آه  تان عوض شود و با اميد به اين شانس
ديگران برايتان آاري آنند ديگر آارآيي 

شود بفهميد،  حس تقديرتان باعث مي. ندارد
مت من ابدي هستم و اين يعين من از عظ«

ام آه  پايان قصد معنوي اينجا حاضر شده بي
تقديري را آه بايد بر حسب آن عمل آنم به 

تان با  مشا شروع به بيان اهداف. پايان برسامن
ها شكل  آه آن آنيد با علم به اين زبان قصد مي
خواهيد آه  مشا از نريوي قصد مي. خواهند گرفت

نقصي پيش خنواهد . مشا را در مسري نگاه دارد
 . مد چون در اليتناهي نقصي نيستآ

اين شعر قرن سيزدمهي ممكن است به مشا حسي 
 :از اين بدهد آه مشا تقدير خود را داريد

 مشا با نريويي بالقوه به دنيا آمديد
 با خوبي و اعتماد 

 ها ها و خيال آل با ايده
 با بزرگي

 ها به دنيا آمديد   با بال
 نه براي خزيدن، پس خنزيد

 اريدهايي د بال
  ياد بگرييد پرواز را و پرواز آنيد 

 رومي 
فعال اگر رومي شعر خود را در سوي غري

 : به اين شكل بودهنايت سروده بود بايد  بي
 اي اتفاقي از طبيعت هستيد  مشا پديده

 خبيت  موردي براي قانون شانس و خوش
 شود به طريف انداخته شويد  به راحيت مي

 داي بگذراني بايد زندگي عادي
 بايل نداريد 
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 پس پرواز را فراموش آرده بر زمني مبانيد 
 حس احتمال 

 هر چه از فكر است  ديرينهخلقت بر احتمال
اخرتاعات بزرگ .  بنا شده استباشدتواند مي
هواپيما، برق، تلفن، : مشار را مالحظه آنيد بي

  ها مهه آن. فاآس، آامپيوترتلويزيون، دستگاه 
فرادي هستند آه بر ق اهاي خال ي ايده نتيجه

به عبارت ديگر، . ممكن متمرآز شدندممكن و نا
حسي از ممكن در قلمرو حاصلخيز سوي فعال 

 .آند هنايت رشد مي بي
انگيزي از  ي شگفت  منونهدر فضاي نوشتارمي

ي غريممكن را به  چهار آودك دارم آه آلمه
 . هاي خود راه ندادند قلب
در . ي، بدون دست يا پا به دنيا آمداد

پنج سالگي به افريقاي جنوبي رفت و آوهي 
در سه . از آن باال برودديد آه دوست داشت 

 سالگي  در سيزده. ن آوه باال رفتساعت از آ
 . تصميم گرفت ترومبون بنوازد

دارد اجنام  چه دوست بيند آه آن دليلي مني
هنايت و در مشاورت  او در سوي فعال بي. ندهد

 . آند دگي ميامكانات جهان اليتناهي زن
ابي، بيمار بود و نياز به پيوند قلب 

: گفت. آند وقيت ديد مادرش گريه مي. داشت
در «: من خوب خواهم شد» ماما، گريه نكن«

ليب در آسايي ق ساعت يازدهم به طور معجزه
قصد ابي از . ب شددسرتس قرار گرفت و ابي خو

سوي فعال . آن جهان امكانات اليتناهي آمد
 . شود چه آشكار مي  آه قصد از آنهنايت است بي

  پنج ساله بود وقيت مننژيت گرفت  استفاني
  امروز، در دوازده. هر دو پايش قطع شد

راند و رويايي  ي خودش را مي سالگي او دوچرخه
دارد آه حيت فراتر از روياهاي جواناني است 
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شعار شخصي او . ي اعضايشان را دارند آه مهه
 .  بشكنها را حمدوديت: اين است

بعد از دو عمل اساسي قلب وقيت فرانكي 
هنوز يك بچه بود، دآرتها به پدر و مادرش 

. آيد ها بر مني گفتند آه ديگر آاري از آن
فرانكي زنده بود چون در دستگاه قرار گرفته 

وقيت دآرتها به پدر و مادرش اصرار . بود
نده مباند و فقط رنج مي تواند ز مني   آهآردند

اما فرانكي زنده . ره پذيرفتندباالخ. آشد
او به طريقي در سوي فعال جهان . ماند
ي زير  نوشته: انات اليتناهي قرار داشتامك
 :گفت طور مي ش اين اعكس

آرديد آه به آسوني بتونني از دست  فكر مني
 آردين؟  من خالص بشني، مي

نريوي قصد در زمان ماندن در سوي فعال 
رج برنارد و ج.امكانات اليتناهي جريان دارد

شاو آه در نود سالگي هنوز در حال خلق آردن 
طور آه  مشا چيزها را مهان: گويد طور مي بود اين

گوييد، چرا؟ اما من  بينيد و مي هستند مي
اند و  آنم آه هرگز نبوده چيزهايي را خيال مي

گومي چرا آه نه؟ به عبارت برنارد شاو در  مي
يت را مترين هنا حايل آه ماندن در سوي فعال بي

آنيد و امكانات اليتناهي را آه در اختيار  مي
  .د فكر آنيدبين ي ما قرار دارند مي مهه

 حس احرتام 
 اليتناهي به بايد بپذيريد آه مفهوم

. نه آغازي، نه پاياني. آور است تنهايي رعب
ها  ي اين  و مههنه زماني. مهزمان در مهه جا

 . جا و اآنون ناي
خبشي از جهان اليتناهي اين حقيقت آه مشا 

ايد فكر را ناراحت  هستيد و وارد حمدوديت شده
هنايت  مغاير توضيح است سوي فعال بي. آند مي

وقيت در حاليت از . آند حسي از احرتام اجياد مي
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احرتام هستيد، در وضعيت پايداري از قدرداني 
ترين راه خوشبخيت در  شايد مطمئن. قرار داريد

ي از مبدأ است براي هر زندگي تشكر و قدردان
آن وقت اگر . افتد چه آه برايتان اتفاق مي آن

توانيد آن  دانيد آه مي مصيبيت هم رخ دهد مي
 . را به رمحيت تبديل آنيد
آنيد آه  هنايت، مشا فرض مي در سوي غريفعال بي
اي  جا هستيد پس هيچ وظيفه به طور موقت اين

 . در مقابل جهان، سياره و ساآنني آن نداريد
با انكار طبيعت ناحمدودتان، در حايل آه 

ي زندگي را چيزي بديهي  معجزات مهه روزه
وقيت با . گذرانيد پنداريد، زندگي را مي مي

طبيعت ابدي خود آشنا شويد، آن زمان 
 در وضعيت ،نظر ديگري خواهيد داشت نقطه

ه چيز قرار پايداري از قدرداني براي مه
ده ساخنت مقاصد ز برآوراين وضعيت را. گريد مي

هاي صميمي  انساني مشاست و بدون آن، بيشرت تالش
 . فايده خواهد بود مشا بي

ن، مغناطيس اجياد در وضعيت قدرداني بود
ربا مهه چيز را به   يك آهنآند و البته مي

ي چيزهايي آه   از مههبا سپاس. آند خود جذب مي
ي هاي بيشرت را به زندگ  جريان خوبيداريد 
شناسم   هر فرد موفقي  آه مي. نيدآشا خود مي

اين . پاسگزار استد ساز چيزهايي آه دار
 را براي بيشرتها باز روند سپاسگزاري راه

اين طريقي است آه ماندن در سوي . آند مي
حس سپاس در متامي . آند هنايت آار مي فعال بي

بينيد باعث  معجزاتي آه در اطراف خود مي
 هم حوادث شود فكر آنيد، ببينيد و باز مي

برعكس، . معجزه آساي بيشرتي را جتربه آنيد
 و راز عدم سپاسگزاري جلوي جريان وفووضعييت 

 . بندد چيزي است آه در را مي. گريد سالميت را مي
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 حس تواضع 
هنايت حسي از تواضع را  سوي فعال بي

. شود وقيت تواضع وارد روح مشا مي. دانپرور مي
يد چرا آه فهميد آه در دنيا تنها نيست مي

 هر يك از  درآنيد آه نريوي قصد را احساس مي
اگر آامل «. به گفته تلمود. وجود استمما 

وقيت » .خوريد هم باشيد بدون تواضع شكست مي
هنايت را بپذيريد به چيزي بسيار  سوي فعال بي

نگريد آه نفس آوچك مشا در روند آار  بزرگ مي
مشا به مهيشه نگاه . آن را آوچك آرده است

آنيد و زندگي آوچك مشا تنها پرانتزي در  مي
 . ابديت است

يكي از داليل افسردگي و دلتنگي زمان 
معاصر عدم توانايي ما در ديدن خودمان در 

هاي  تر از نفس تر و مهم پيوند با چيزي بزرگ
 بر  ز اوليه جوان ها مترآ.آوچك ماست

 ظاهري و احرتام بني تها، مشكال دارائي
، يا به طور خالصه به هايشان است رفيق
وقيت . هايشان حس تواضع بسيار آمي دارند نفس

د خودتان و آني ميبه تنها چيزي آه فكر 
ان به وسيله ديگران است، چگونه ديده شدنت

اگر . آنيد خود را از نريوي قصد دور مي
 احساس  راخواهيد آه پيوند خود با قصد مي

 هدف مشا: آنيد از اين موضوع مطمئن باشيد آه
گريد آه به ديگران خدمت آنيد  زماني صورت مي

/ تر از جسم و در اتصال به چيزي بسيار بزرگ
 . نفس باشيد/ ذهن

ه براي مشاوره  جوامن آمن مهيشه به مراجعني
از به تأييد ديگران  به دليل نيآيند و مي

گومي هر چه بيشرت به  دچار دلتنگي هستند مي
 دور ها  از آنردل تأييد باشند مهانقادنب
 آسي آه خواهد  آس مني هد شد چرا آه هيچخوا

. آند در اطراف خود ببيند  ميگدايي تأييد 
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آنند  مردمي آه بيشرتين تأييد را دريافت مي
پس . هايي هستند آه دنبال تأييد نيستند آن

اگر واقعًا به دنبال آن هستيد، به خود فكر 
سوي . نكنيد و متمرآز بر آمك ديگران باشيد

سوي . دارد هنايت مشا را فروتن نگه مي فعال بي
هنايت مشا را متمرآز بر من، من،  غري فعال بي

من نگه داشته و در هنايت مانعي براي اتصال 
 . مشا با نريوي قصد است

 موضوع مهمي را در رابطه با ويليام استكل
ر دي سالينگ. گويد آه توسط جي ميامهيت تواضع 

     : در معماي چاودار آمده
فرق بني انسان آامل و ناآامل «: ل نوشتاستك

خواهد به   آامل مي ناانسان. در اين است
خواهد به  انسان آامل مي. دليل اصيلي مبريد

 » .خاطر آن با تواضع زندگي آند
 حس سخاوت

اگر پرسيده شود، چرا به ما نور و گرما 
داد،  دهي؟ اعتقاد دارم آه خورشيد جواب مي مي

بايد مانند خورشيد . اين در طبيعت من است
. باشيم و در طبيعت دهنده خود قرار بگريمي

ندگي هنايت هستيد، ده  در سوي فعال بيوقيت
 . طبيعت مشاست

 بيشرت از خود ارائه دهيد، حيت اگر هر چه
آم هم آه باشد، در را براي گرفنت بيشرت باز 

اين آار نه تنها هدية مشا را جربان . آنيد مي
 را در مشا افزايش يثارسته اآند بلكه خوا مي
د و در نتيجه توانايي دريافت نيز در ده مي

وقيت در سوي غري فعال . يابد مشا افزايش مي
هنايت هستيد زندگي را به صورت نقصان  بي
. شود  مشا مي گيبينيد و انباشنت طريقه زند مي

 نوع  متايل رسيدن به مقاصد در اينسخاوت و 
د جهان اگر نتواني. شود انديشيدن آم مي

هنايت، زمان و مبداء  هاي بي  فرآوردهآران بي
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 متايل به انباشنت و خست هنايت را ببينيد  بي
ضي، نريوي قصد به طور متناق. آنيد پيدا مي

 متايل به ايثار  د آه شو زماني جتربه مي
قصد دامنه انرژيست آه در . داشته باشيد

اگر پويل . شود هناييت ظاهر مي  بيهايفرآوردة
بدهيد؟ من توانيد  يد آه بدهيد پس چه ميندار

 را خيلي دوست دارم گفته سوامي شيوا ناندا
 آن را بررسي و مشا را تشويق مي آنم آه

 مشا در هر چه آه در پايني گفته،. آنيد
 . هناييت صاحب هستيد  بياندازه

 هبرتين چيز براي دادن به يك دمشن 
 خبشندگي است 

 به يك معارض، مدارا 
 تان  قلببه دوست،

 به فرزند، الگويي خوب 
 به پدر، احرتام 

 به مادر، عملي آه به مشا افتخار آند 
 به خود، حرمت 
 ها، نيكوآاري  به متام انسان
اين . اي در زندگي بكنيد خبشش را شيوه

آاريست آه مبداء و طبيعت به طور ابدي اجنام 
هاي  درخت با ميوه: شنيدم آه گفت. دهد مي

شود، ابرها با باران   خم ميرسيده به پايني
آيند، انسان اصيل با مهرباني  مالمي پايني مي

 . اين روش خبشندگي است. آند تعظيم مي
 حس دانسنت 
آن . هنايت قصد هيچ ترديدي ندارد مبداء بي

داند و در نتيجه براساس آن شناخت عمل  مي
افتد  اين اتفاقي است آه براي مشا مي. آند مي

 ترديد. هنايت باشيد ال بي سوي فع دروقيت آه
به عنوان . شود براي مهيشه از قلب مشا دور مي

هنايت در شكل موقت انساني خود  يك موجود بي
 . شناسيد را براساس طبيعت معنوي خود مي
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هنايت  اين حس شناخت آه از سوي فعال بي
شود به اين معين است آه ديگر در  ناشي مي

ا مبداء مش. انديشيد ها مني چارچوب حمدوديت
شناسد،  مرزي مني. مبداء ناحمدود است. هستيد

پاياني  به طور ابدي گسرتده است و به طور بي
. يست آه مشا هم هستيداين چيز. وفور دارد
 قصد تصميمي است آه براي پيوند پيوند با

اين عالمت . گرييد  خود ميي خويش اصل بادوباره
آساني است آه با خويش حقيقي خود زندگي 

هاي ناحمدود  ها در شيوه آن. دآنن مي
هاي توانايي   از آيفيتيكي. انديشند مي

 چيزي را  گويي آه استها به شكلي  آنانديشه 
اين . اند خواهند هم اآنون دريافت آرده مي

يكي ديگر از ده راز موفقيت و آرامش دروني 
نريوي قصد از . من در آتابي با مهني عنوان است
 با آن پيوند ترديد بري است و زماني آه

نچه را آه داشته باشيد حس شناخت مشا آ
د آه گويي هم اآنون بين خواهيد طوري مي مي

نظرات متضادي وجود ندارد اين . آسب شده است
 . پيشنهاد من براي دستيابي به نريوي قصد است

هنايت باقي مبانيد، جايي آه  در سوي فعال بي
هاي ابدي موجود  مهه انرژي خلقت در فرآورده

روز و شب، آنچه را آه قصد اجنامش را . است
خواهيد باشيد تصور آنيد  داريد و آنچه آه مي

. و آن روياها مقاصد مشا را عملي خواهند آرد
. هيچ شكي به روياها و مقاصد خود راه ندهيد

درست مهانطور . ها ناجيان جهان هستند رويابني
آه جهان مرئي به وسيله جهان نامرئي محايت 

هاي انسان در  ه مهني شكل آشكارسازيشود ب مي
يكي . پذيرد هاي تنها صورت مي روياهاي رويابني

 . ها باشيد از آن رويابني
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 حس اشتياق 
ن ما ا يكي از زيباترين لغات زبايوناني ه
اين آلمه به . اشتياق: ء آردندرا ابدا

شود در مشا روح مشتاق  ترمجه مي» خداي درون«
. ود را بگسرتاندناحمدوديست آه آرزو دارد خ

خواهد مشا حس  آه مي. اين خداي درون مشاست
عميقي از آنچه آه بايد بشويد به دست 

متام اعمال ما به وسيله اهلامي از . بياوريد
. گردند شوند حماسبه مي چيزي آه از آن ناشي مي

هاي قصد را منايش دهد، از  وقيت اعمال مشا چهره
تياق اين اش. اند خداي درون مشا ناشي شده

  وي قصد برابري آنيد،زماني آه با نري. است
 حس  اشتياقي براي زندگي مورد نظرتان

اشتياق حس باشكوهي از زيبايي . خواهيد آرد
هيچ چيز به اندازه نشسنت . ذت و شادي است ل

و از صميم قلب براي مشا نوشنت مرا شاد 
گذارم آه اين  من مشتاقانه مي. آند مني

 مبداء قصد ذهن زتصميمات از طريق من ا
به سادگي بگوييد، من .  جاري شودآيهاني 

 برامي  من، در حالت شادي هستم و اهلاماتخومب
. خواهيد حس بزرگي آنيد اگر مي. آورد شادي مي

. در آينه نگاه آنيد و بگوييد من ابدي هستم
هنايت  اين تصوير از بني خواهد رفت اما من بي

.  هستمبه دليلي به طور موقت اينجا. هستم
آنم اشتياق خواهم  در مورد هر آاري آه مي

بعد ببينيد در حايل آه بازتاب خود . داشت
شادي سوي . ايد چه حسي خواهيد داشت خريه شده

از سوي فعال . آوري از اشتياق است شگفت
شود جائي آه هيچ چيزي وجود  هنايت ناشي مي بي

 . ندارد آه حس بدي به آن داشته باشيد
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 حس تعلق 
بايد . هاني آه براي مهيشه پايدار استدر ج

هنايت نه  سوي فعال بي. تعلق داشته باشيد
آند  تنها حس قدرمتندي از تعلق را اجياد مي

بلكه حس قدرمتندي از پيوستگي با هر آس و 
امكان . آند چيزي در آيهان را نيز القاء مي

ندارد آه تعلق نداشته باشيد چون حضور مشا 
بداء جهاني اهلي آه اينجا مدرآي است از م

 ناشي بودن مشا را در اينجا قصد آرده است
با اين حال وقيت در سوي غري فعال . شده ايد

هنايت زندگي آنيد احساس بيگانگي از طرف  بي
ايده موقيت بودن و . ديگران خواهيد آرد

هنايت خدا نباشيد مشا را  اي بي اينكه مشا تكه
و  خود ن، افسردگي و نفيبه ترديد، هيجا

هاي پايني آه در مورد  بسياري ديگر از انرژي
آاري آه بايد آرد . دارد ها نوشتم وا مي آن

 هنايت براي رهايي از  به سوي بي آگاهيتغيري 
طور آه شيوا ناندا به  مهان. حس بدخبيت است

 :  آموختطرفدار نش
  يكيست، جهان يك خانه است آل زندگي

  عضاء يك خانواده بشري هستندمهه ا
 هيچ انساني . ل ارگانيك استقت يك ُآخل

 . از اين آل جدا نيست
انسان با جدا ساخنت خود از اين آل خود را 

 . آند بدخبت مي
 جدايي مرگ است

 وحدت زندگي ابدي 
مطلب فوق بيانگر ايدة من از سوي فعال و 

آنم آه هر  توصيه مي. هنايت است غري فعال بي
روز هر چند بار آه توانستيد به خود 

ممكن . يادآوري آنيد آه طبيعت مشا ابدي است
است به نظر تغيري فكري آوچكي با نتايج جزيي 

دهم آه ماندن  بيايد اما به مشا اطمينان مي
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هنايت و يادآوري اين حقيقت  در سوي فعال بي
برد آه   مشا را به وضعييت مي،به خود
از متام نقل . شود هايتان برآورده مي خواسته

م، گفته ه ا اين رابطه خواندهايي آه در قول
 : ويليام بليك بسيار جالب است

شد، مهه چيز به  اگر درهاي ادراك پاك مي«
به » .هنايت بي: دش  ميمنايانمهان شكلي آه هست 

خواهيم پيوند بني  خاطر داشته باشيد ما مي
 . خود و دامنه قصد را پاآسازي آنيم

 پنج پيشنهاد براي بكارگريي نظريات اين فصل
هنايت  دانيد قراري با بي ـ از آجنا آه مي١

داريد و اينكه باالخره ناچار به ترك اين 
جهان فاني هستيد، تصميم بگرييد آه هر چه 

امروز : زودتر اين قرار را به جاي بياوريد
و اآنون زمان بسيار خوبي براي اين قرار 
مالقات است و اين آار را يك بار براي مهيشه 

ديگر با :  به خود بگويندآافيست. اجنام دهيد
گريم و اين برچسب را   ذهن هويت منياين جسم و

با . هنايت هستم من بي. آنم از مهني حاال رد مي
كي هستم و با مبداء ي. مهه بشريت يكي هستم

 شكل خود را نظارهاز اين به بعد به اين 
 . خواهم آرد

ـ اين مانرتا را هر روز با خود تكرار ٢
توانست  خواست و نه مي  ميآنيد آه خداوند نه

من تا ابد خواهم : آه چيزي فاني بيافريند
مانند عشق آه ابديست طبيعت واقعي من . بود

 چون ر هرگز خنواهم ترسيد ديگ. هم ابديست
اين نوع تأييد دروني مشا را در .  هستمابدي

هنايت وحدت داده و ترديدها را  سوي فعال بي
 . برد درباره هويت برتر مشا از بني مي

ـ در حلظه مراقبه، دو نوع انتخاب از ٣
مهانطور آه . هنايت را بررسي آنيد مفهوم بي

 انتخاب آنيد آيا قبًال گفتم مشا مي توانيد
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انساني با جتربه معنوي يا يك موجود معنوي 
 .  هستيدهنايت با جتربه موقت انساني بي

آند؟ و آدام  آدام يك حسي از عشق القاء مي
 ند؟ آ اجياد ترس مي

  آجنا آه عشق طبيعت حقيقي ما و و از
مبداء است، هر چيزي آه باعث ترس شود 

مهانطور آه . شته باشدتواند حقيقت دا مني
 عنوان موجودي ابدي با  عشق بهبينيد  مي

 بايد به اين حس تكيه آنيد تا پس. مشاست
جايگاه مشا در سوي . حقيقت را بازگو آند

منيت عشق و هنايت مشا را از حس ا فعال بي
 . سازد اتصال دائم به قصد مطمئن مي

اي آه خود را در حال فكر  ـ در هر حلظه٤
آردن به افكاري با انرژي پايني يافتيد از 
قبيل ترس، نااميدي، نگراني، غم، هيجان، 
گناه و غريه، يك حلظه متوقف شده و فكر آنيد 

. هنايت امهييت دارد آيا از ديدگاه سوي فعال بي
ينكه براي ابد اينجا هستيد و مهيشه دانسنت ا

 به مشا ديد آامًال جديدي ،متصل به مبداء
هنايت، زيسنت هر  نظر بي از نقطه. خواهد داد

حلظه از زندگي در هر چيزي غري از سپاس و عشق 
توانيد به  مي. هدر دادن انرژي حياتي است

 ا دفع آرده و مهزمان هاي پايني ر سرعت انرژي
هاي ادراآي و ديدن هر  با پاك آردن عدسي

هنايت مهانطور آه  چيزي مهانطور آه هست يعين بي
 . گويد به نريوي قصد وصل شويد ويليام بليك مي

اي صرف فكر آردن به آساني آه نزديك  حلظه
اند بكنيد با آگاهي از  مشا بودند و در گذشته

هنايت  هنايت و ماندن در سوي فعال بي طبيعت بي
رواح را حس آنيد، توانيد حضور آن ا مي
جان  در آتاب. امي نيم مبريمي و منردهتوا مني

 حتت عنوان ها خرد سلتحتت عنوان از ادوهوس
Anam caraها   آه نه تنها با آنهت آمد اين عبار
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دامن آه واقعيت  هم عقيده هستم بلكه مي
 . دارند

عقيده دارم آه دوستان ما در ميان مردگان 
... آنند ه ميبه فكر ما هستند و به ما نگا

بايد پيوندي در روشي بسيار خالق با 
. دوستامنان در جهان ناديدني اجياد آنيم

چرا بايد . نبايد براي مرده غصه خبورمي
ها حس آنيم؟ اآنون در  اندوهي براي آن
اي،   آه ديگر سايه جاييجايگاهي هستند

اي، تنهايي، جدايي و يا دردي وجود  تاريكي
پيش خدا ، . ستندها در خانه ه آن. ندارد
نه تنها .  آه از آن آمده بودندجايي

اند ارتباط  هايي آه مرده توانيد با آن مي
ها را حس آنيد بلكه  برقرار آرده و حضور آن

ايد  خود قادريد هم اآنون در حايل آه زنده
ها و تاريكي  خود را به مرگ سپرده و از سايه

 . هنايت رها شويد با زندگي در سوي فعال بي
 نريوي قصد را به پايان  خبش اول مطلبناي
هاي پيوند با  خبش دوم درباره روش. رساند مي

مانند خبش . قصد از طرق خمتلف در زندگيست
اول، با ذهين باز نه تنها براي احتمال آسب 

هايتان بلكه شناخت به اينكه در سوي  خواسته
پذير است مطالب  هنايت مهه چيز امكان فعال بي

 . را خبوانيد
 . شود حاال بگوييد چه چيزي حذف مي
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 خبش دوم
 بكارگريي قصد 

 آنيم آه نيستيم  ما هستيم و تصور مي
  .ه بايد هببود دهيم وحدت استآنچه آ

 . آنچه آه بايد بشومي چيزيست آه هستيم
   توماس مرتون
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 فصل هفتم
مهيشه به خود احرتام : قصد من اين است

 .بگذارم 
تواند راحت  يانسان بدون تأييد خود من«

 » .باشد
تواند  انساني آه خود را قبول ندارد مني«

 » .راحت باشد
 مارك تواين 

اي آغاز  اين فصل را با حقيقت ساده
ايد از ذره  آن طور آه باور آرده: آنيم مي

ا در حلظه پر نطفه مش. اي ناشي نشديدايد ماديي
مشا .  استسعادت آميز ش والدينتان آغاز نشده

آن ذره مانند متام ذرات ديگر . آغازي نداريد
از دامنه قصد انرژي جهاني ظاهر شده است 

اي از ذهن آيهاني خلقت هستيد و  مشا تكه.
بايد خداي درون را ببينيد و خود را به 
عنوان خلقيت اهلي در جهت آسب نريوي قصد در 

 . زندگي نظاره آنيد
 ايده توجه خاص مبذول آنيد،  اينبه

 آه در حال خواندن اين اآنون، در مهني حلظه
خوانيد  بر نكوهيدگي آنچه مي. آلمات هستيد
مشا . اي از خدا هستيد همشا تك. تعمق آنيد

خلقيت زنده، در حال تنفس هستيد آه از ذهن 
مشا با خدا يكي . ايد آيهاني مبداء پديد آمده

وقيت به خود اعتماد آرده و عشق . هستيد
داشته بورزيد، خرد خلق آننده خود را دوست 

آنيد و وقيت به خود  و به آن اعتماد مي
 ورزيد، در حال انكار  نكرده و عشق منياعتماد 
 . نظر نفس خود هستيد هنايت از نقطه خرد بي

باشيد در هر مهم است آه به خاطر داشته 
توانيد ميزباني   مشا ميتان،  حلظه از زندگي

 . تان باشيد براي خدايا گروگاني براي نفس
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  گروگان ميزبان يا
تر  هايي است آه پيش اي از ايده نفس مشا دسته

در اين آتاب نوشتم آه مشا را با آارهايتان 
نفس مشا . آند ي تعريف ميو انباشنت در حس ماد

ل حس ترديد به خود و انكار خود فقط مسؤ
ردهاي وقيت تالش به زندگي با استاندا. است

 گروگان آن نفس سطح پايني نفس خود آنيد
 ارزش مشا به عنوان يك شخص با .هستيد

هر چه . شود اآتسابات و آارهايتان سنجيده مي
تر هستيد در نتيجه  آمرت داشته باشيد آم ارزش

نااليق براي احرتام ديگران، اگر ديگران به 
ته به ديد مشا احرتام نگذارند و ارزش مشا وابس

 احرتام به خود براي ديگران از مشا باشد پس
مشا گروگاني . ر خواهد بودمشا غري قابل تصو

براي انرژي نفس سطح پايني هستيد آه باعث 
شده مهيشه براي احرتام به خود از طريق 

 . ديگران جمادله آنيد
باور نفس مشا در اينكه از مهه جدا، از 
آنچه در زندگي نداريد جدا و باالخره از خدا 
جدا هستيد، توانايي مشا را براي قصد به 

ايدة جدايي نفس . آند يل ماحرتام خود خمت
 ديگران و ارزيابي خود  رقابت بااحساس

. دانگيزانن دو باخت را در مشا ميبراساس بر
 غري به عنوان گروگاني براي نفس ، احرتام

آنيد آه  قابل دستيابي است چون مشا احساس مي
براي تصورهايتان مورد قضاوت قرار 

از اين تصوير ناخوشايند ناشي از . ايد گرفته
. آيد س منفي است آه خود انكاري پديد مينف

سازد و هرگز  مشا را گرفته و گروگاني مي
ان چيزي شويد آه از آن بدهد ميز اجازه مني
 . ايد ناشي شده

 خدا بودن ديدن دائم ايميزباني بر
 عدم امكان انفصال.   با قصد استپيوندتان
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من شخصًا . ايد  شدهاز مبداء آه از آن ناشي
. برم  ميزبان خدا هستم لذت ميماز اينكه مدا

آنم آه  حس مي. نويسم طور آه هر صبح مي مهني
هايي از نريوي قصد دريافت  آلمات و ايده

شود اين عبارات را  آنم آه باعث مي مي
 اين آلمات به مبداء من در ارائه. بنويسم

، پس به مبداء آه مرا به جهان اعتماد دارم
ور ابدي من به ط. فيزيكي آورد اعتماد دارم

 . به آن پيوند دارم
اين آگاهي شامل نقصي در احرتام براي قصد 

اي  نتيجه. شود به شكل در آوردن اين آتاب مني
 قصدم من از سوي. رسم اين است آه به آن مي

انقدر ارزش دارم آه اين آتاب را بنويسم و 
به . هاي مشا باشد چاپ آنم و امروز در دست

اوند را آه اي از خد عبارت ديگر، من تكه
من به نريوي قصد . گذارم خودم هست حرمت مي

رتام من به آن احرتام مرا شوم و حس اح وارد مي
 . دهد  افزايش ميبه خود

پس با احرتام آردن و عشق ورزيدن به خود 
مشا ميزبان خدا شده و انرژي خالق را به 
آگاهي خود، به زندگي روزانه خود در اتصال 

 . آنيد با قصد دعوت مي
 انرژي قصد و احرتام به خود 

اگر باور نداريد آه ارزش برآورده ساخنت 
يت، ثروت، رابطه پر از مقاصد خود براي سالم

  بس مانعي در جريان انرژي خالقعشق را داريد
به ياد . آنيد در زندگي روزمره خود اجياد مي

بياوريد آه مهه چيز در جهان انرژيست آه در 
هر چه فرآانس . آند يهاي خمتلف حرآت م فرآانس

تر   به انرژي معنوي نزديكباالتر باشد،
تر، مشا دچار  هاي پايني در فرآانس. هستيد

خود قصد يك دامنه . شويد تنگنا و مشكالت مي
انرژي واحد است آه هر چيزي را به هسيت قصد 
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اي براي قوانني  ، خانه ي قصددامنه. آند مي
 .اني استطبيعت است و قلمرو دروني هر انس

 با هسيت خود صاحب دامنه مهه امكانات است آه
اي آه پيوند مشا  داشنت نظام عقيدتي. آن هستيد

آند تنها راهي است را با نريوي قصد انكار 
اگر . آه مني توانيد به آن دست بيابيد

ايد آه ارزش لذت بردن از دامنه  متقاعد شده
امكانات را نداريد، آن زمان انرژي پايني 

در واقع، تبديل به انرژيي . ددهي انعكاس مي
آنيد و پيامي به جهان   آه جذب ميمي شويد

زش دريافت وفور رستيد دال بر اينكه ارف مي
 را نداريد و به زودي شروع به ناحمدود روح 

عمل بر مبناي اين اعتقاد دروني بي حرميت به 
خود را به صورت جداگانه . خود خواهيد آرد
 نه دامنه قصد فت محايت عاشقااز امكان دريا

بررسي آرده و جريان انرژي را به زندگي خود 
چرا؟ فقط به خاطر اينكه . متوقف خواهيد آرد

حرميت به خود  مهني بي. دانيد ارزش مي خود را بي
 ورود مقاصدتان به به تنهايي آافيست آه راه

 . د آندزندگي مشا را س
آند  ني بي حرميت را جذب ميه زماقانون جاذب

 اليق احرتام نيستيد و نيدآه تأييد آ
 ارزش بودنتان به مبداء  يي از بيها پيام

مثل اين است آه به مبداء . ارسال آنيد
جهاني بگوييد، جريان هر آنچه را آرزو 

آنم متوقف آن  چرا آه معتقدم ارزش  مي
مبداء جهاني با سد . ها را ندارم دريافت آن

ن جريان به مشا پاسخ خواهد داد و اين آرد
شود اعتقاد دروني خود از  باعث مي امر
ارزش بودن را دوباره تأييد آنيد و  بي
مشا . حرميت بيشرتي از طرق خمتلف دريافت آنيد بي

با پرخوري و مسموم آردن آن به بدن خود 
مشا نقصان حرمت . آنيد حرميت مي  بيبامواد مسي
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آنيد، با  گذاري به خود را با خود محل مي
 در مترين، در اللباس پوشيدنتان، با امه

 . رفتار با ديگران و غريه و غريه
پادزهر اين تصوير دلتنگ آننده يك قرار 
ابدي براي احرتام به خود و حس با ارزش بودن 
است بيشرت از هر آنچه جهان به مشا ارائه 

فقيت و خوشبخيت اگر آسي شايسته مو. آند مي
 . ندستاست پس مهه مهينطور ه

وي قصد پيوند  مهيشه با نريچرا آه مهه
د آه بي حرميت به خود نه ي فقط بپذير.دارند

هاي  حرميت به يكي از بزرگ ترين خلقت تنها بي
. حرميت به خود خداوند هم هست خداوند بلكه بي

حرميت آنيد، به آن نه  وقيت به مبداء خود بي
 اين آار .شويد ته و از نريوي قصد دور ميگف

ام قصد  آه مشا را جماز به اجنجريان انرژيي
. سازد  متوقف ميآند،  ناپذير فرديتان مينرمش

 احرتام مشا به پيوند  اگربت جهانمهه افكار مث
.  بي فايده خواهد بودهدبا قصد را نشان ند

  مشا قرار بگريد منبع افكار مشا بايد مورد عشق
ود آه در مهاهنگي با منبع يعين احرتام به خ

 مشا منشاء افكار.  مهه جا حاضر استهومشند
بودن مشا جايگاهي است آه . چيست؟ بودنتان

. شود افكار و اعمالتان از آن جا ناشي مي
اي از  حرميت آنيد، رشته وقيت به وجود خود بي

هايي منجر به مقاصد نيمه متام را به  بازتاب
 . آوريد حرآت در مي

احرتام به خود بايد وضعييت طبيعي براي مشا 
 حيوانات نيز مروطور آه براي مهه قل باشد مهان

د ارزش ت آه معتقد باشهيچ راآوني نيس. هست
طور بود   ايناگر. آند ندارد آنچه قصد مي

اش بر   براساس اعتقاد درونيراآون به سادگي
ارزش بودنش براي دريافت غذا و سرپناه و  بي

او . ُمرد هر چه آه يك راآون نياز دارد مي
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داند آه قابل احرتام است، هرگز دليلي  مي
 راآون بودنش را در  .ند بي براي نفي خود مني

آند و  جهان ارائه مي. آند  زندگي ميآامل نظم
 . آند ها را به جهان خود جذب مي او آن

آنيد چيزيست آه  آنچه دربارة خود فكر مي
 . انديشيد درباره جهان مي

آنيد چگونه  جهاني را آه در آن زندگي مي
چه هستند؟ د مردم شبيه آني بينيد؟ فكر مي مي

آنيد آه شر بر خري غالب است؟ آيا  باور مي
جهان پر از مردم خود حمور و خودخواه است؟ 

تواند مرد برتر بشود؟  آيا مرد پايني دست مي
هاي حكومت و منايندگانشان  آيا متام ماهيت

 غري قابل اعتماد هستند؟ آيا زندگي وفاسد
گر ارتباطي نداشته منصفانه نيست؟ آيا ا

 تان غري ممكن است؟ شرفت باشيد پي
 با  خود مشا از قصد شخصيها مهه اين حالت

اگر افكارتان ديد . شود زندگي ناشي مي
دهد، اين  اي از جهان را انعكاس مي بدبينانه
ست آه درباره زندگي خود فكر يشيوه ا

هر حاليت آه به طور آل درباره جهان . آنيد مي
 به داشته باشيد منايشگر خوبي از احرتام مشا

. هايتان در جهت قصد آرزوهايتان است توانايي
دهد آه مشا ايده  بدبيين به شدت نشان مي

دستيابي به نريوي قصد در جهت آمك به خلق 
 . واقعيت پر سعادت خود را نداريد

مكامله زير را پس از حادثه يازده سپتامرب 
پدر بزرگي با . آورم نيويورك به خاطر مي

دو گرگ در درون «: فتگ زد و مي اش حرف مي نوه
گرگ اول لربيز از خشم، . آشند من زوزه مي

گرگ دوم لربيز از .  و انتقام استنفرت، سخيت
پسر بچه . عشق، مهرباني، شفقت و خبشش است

 : پرسيد
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 برنده  هاآنيد آدام يك از گرگ فكر مي«
 شود؟ 

هر آدام را آه تغذيه «: پدربزرگ پاسخ داد
 » .آنم

گاه آردن به شرايط مهيشه دو راه براي ن
 . جهان وجود دارد

م نفرت، تعصب، سوء رفتار، يتوان مي
گرسنگي، فقر و جنايت را ببينم و نتيجه 

توانيم  مي. بگريمي آه دنياي وحشتناآي است
 مقدارآشد تغذيه آنيم تا گرگي را آه زوزه مي

اما اين .  از اين خواري را ببينيميبيشرت
ي آه به راه تنها ما را با چيزهاي مهسان

 . آند ن بدخواهانه است لربيز مينظرما
 و احرتام  به جهان از وضعييت از مهرتوانيم مي

اي آه در روابط  به خود نگاه آنيم تا توسعه
نژادها در طول زندگيمان صورت گرفته ببينم، 
سقوط استبداد، آمار آمرتي از جنايت، هتي شدن 

ي آپارتايد، آگاهي باال رفته جنبش ها نظام
 مربوط به حميط زيست و آرزوي جنات دنيا هاي

. هاي امتي و ابزار ختريب دست مجعي از سالح
 انيم به خود يادآوري آنيم آه در مقابلتو مي

ها عمل  اي در جهان، ميليون عمل شرورانه
رگ توانيم گ آميز وجود دارد و آن زمان مي حمبت

 براي بشريت زوزه   دوم را آه از موفقيت
اگر خود را به شكل يك . يمآشد تغذيه آن مي

ينيد، در ديد جهاني خود آن را بخلقت اهلي ب
اثري » نه« آرد وگويندگان تريه جستجو خواهيد

 .  مشا و احرتام به خود مشا خنواهند داشتدر
اي از جهان داريد،  وقيت تصوير دلتنگ آننده

در مقابل نريوي مهكاري آه براي آمك به مقاصد 
چرا بايد . شويد ق ميشخصي مشا وجود دارد عاي

ديگران خبواهند به مشا آمك آنند وقيت آه مشا 
مشاريد؟ چرا بايد نريوي  ها را خوار مي آن
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آيهاني به چيزي جذب شود آه آن را پس 
تواند  زند؟ چطور جهاني به اين فاسدي مي مي

 اصيل دارد آمك آند؟ پاسخ به آسي آه مقاصد
درون آنچه را آه در . ها آشكار است الاين سؤ
اگر . آنيد آنيد به زندگي خود جذب مي حس مي
حرميت  آنيد آه ارزش احرتام نداريد، بي حس مي

  به خود ضعيفاين احرتام. آنيد را جذب مي
 با دامنه ة پيوندي زنگ زده و ضعيف نتيج

اين پيوند بايد پاآسازي و متيز . قصد است
 . گريد شود و اين آار در ذهن خود مشا صورت مي

صًا احرتام به خود را به عنوان اولني من خمصو
فصل خبش دو در بكارگريي قصد انتخاب آردم چون 
بدون احرتام به خود مشا آل روند قصد را 

بدون تقويت احرتام به خود . آنيد مسدود مي
. آند روند قصد در پايني ترين سطوح عمل مي

دامنه جهاني قصد عشق، مهرباني و زيبايي 
 ه جهان مادي آوردهاست آه براي هر آنچه ب

آساني آه مايل به الگوبرداري .  دارددليلي
از آار ذهن آيهاني هستند بايد با خصوصيات 

اگر . عشق، مهرباني و زيبايي مهاهنگ باشند
به هر چيز و هر آسي آه خداوند خلق آرده 

. ايد حرميت آرده د به نريوي خالق بييحرميت آن بي
خود را اگر . مشا يكي از آن خملوقات هستيد

حرمت ببينيد پيوند نريوي قصد را ترك يا  بي
 . ايد حداقل تضعيف آرده

از جهان انداز مشا  مهم است بدانيد آه چشم
 احرتامي است آه براي خود بر پايه ميزان

هنايت معتقد  به امكانات بي. قائل هستيد
د و  بشريت قاطعانه تالش آني براي .باشيد 

زمان در  آن براي مهه پذيرنده باشيد و 
آرامش بوده و پذيرنده امكانات زندگي 

لو از بدانيد آه جهان مم. خواهيد برد
فراواني و خرمي است آه در دسرتس مهه است و 
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 خود توانيد وفور را وارد زندگي مشا نيز مي
 بايد از شناخيت سطح احرتام به خود. آنيد

درون مشا دال بر اينكه پيوند مقدسي داريد 
ان اهلي ن بني هيچ چيز اينگذاريد. ناشي شود

به اين طريق پيوند مشا با قصد . را بلرزاند
دانيد آه احرتام به  شود و مهيشه مي پاآسازي مي

خود انتخاب شخصي مشاست آه هيچ ربطي به نظر 
احرتام شخصي مشا . ديگران درباره مشا ندارد

 . آيد فقط از خويش مشا بر مي
 خويش در احرتام به خود 

ن اشتباه ما آه باعث از دست تري شايد بزرگ
نت نظر تر دانس شود مهم  احرتام به خود ميدادن

احرتام به خود درست مهان معين .  باشدديگران
از خويش ناشي . را دارد آه از آلمه پيداست

ا ش از دامنه جهاني قصد آه مشياين خو. شود مي
د، از وضعيت ريگ را به اينجا آورده سرچشمه مي

ها و  ا به وجودي از مولكولشكل اليتناهي ت بي
وانيد به خود احرتام اگر نت. ماده فيزيكي

 . ايد  به روند خلقت اهانت آردهبگذاريد، 
اي در نظرياتي آه به طرف مشا  هيچ مضيقه

اگر بگذاريد آه . آنيد جهت يافته پيدا مني
 حتليل بربند در   مشا را درها احرتام به خود آن

و خود را حمروم جستجوي احرتام ديگران هستيد 
آن زمان تالش به پيوند با قصد در . آنيد مي

. آنيد انرژي پايني قضاوت، خصومت و هيجان مي
شويد آه  مشا وارد ارتعاشات انرژي پايني مي

ها پايني بيشرتي را جذب  شود انرژي باعث مي
به خاطر داشته باشيد آه انرژي باالست . آنيد

. آند  ميهاي پايني را خنثي و تبديل آه انرژي
. برد نور تاريكي را و عشق نفرت را از بني مي

كار منفي اگر اجازه بدهيد آه هر آدام از اف
آند و اساس شخصيت ني تر جهت مشا را تعي پايني

ايد آه مهني آار   آيهاني خواستهمشا شود از ذهن
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هاي باال  چرا؟ چون در فرآانس. را اجنام دهد
اني، مبداء جهاني قصد خالقيت، عشق، مهرب

احرتام به خود انرژي . زيبايي و وفور است
باال را و نقصان آن انرژي پايني را جذب 

 . شناسد راه ديگري مني. آند مي
نظر منفي ديگران نسبت به مشا نشانگر  نقطه

. آنند هاست آه به مشا اعمال مي انرژي پايني آن
آنيد در آن  خيلي ساده، اگر آسي را قضاوت مي

هايي آه در مورد  قضاوت. يداش ندار حلظه دوست
  ربطي به احرتامغري دوستانه است د و وش مشا مي

مال مشا هم (ها  قضاوت آن. مشا به خود ندارد
مشا را از مبداء و بنا بر اين از ) مهينطور

طور آه دوست و  مهان. آند نريوي قصد دور مي
وقيت قادر به «:  گفتمهكارم جرالد جامپوسكي

ره ديگران باشم، دفع وسوسه قضاوت دربا
ها را چون معلميين از خبشش در  توامن آن مي

آنند  زندگيم ببينم، آه به من يادآوري مي
توامن آرامش داشته باشم آه  فقط زماني مي

 » .بيشرت از قضاوت قادر به خبشش باشم
مشا اين روشي است آه با احرتام به خود به 

به جاي قضاوت دربارة آساني آه . دگرد بر مي
آنند و پايني آوردن احرتام به  را قضاوت ميمشا 

ها  خود، برآت خاموشي از خبشش براي آن
بفرستيد و تصور آنيد آه مهني آار را براي مشا 

با اين آار با قصد پيوند اجياد . آنند مي
آنيد آه مهيشه به الوهييت آه  آرده و تضمني مي

مشا مسري را براي . مشا هستيد احرتام قائليد
 خود به لذت بردن از نريوي بزرگي قادر ساخنت

 به مشا تعلق دارد پاآسازي  آهدر دامنه قصد
 . آنيد مي

 قصد را واقعيت خود آنيد 
 ايي، ده مترين براي تقويت قصد در اين خبش هن

 . بينيد ها مي جهت احرتام به خود در مهه زمان
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هاي  به آينه نگاه آنيد، به چشم: گام اول
ند بار آه بتوانيد خود خريه شويد و تا هر چ

» من خودم را دوست دارم«در طول روز بگويند 
اين سه آلمه جادويي : من خودم را دوست دارم

آگاه . آند احرتام به خود را حفظ آنيد آمك مي
تواند  باشيد آه گفنت اين آلمات در ابتدا مي

ن بوديد به خاطر شرايطي آه مهيشه در معرض آ
 باقيمانده  به خاطر اينكه آلماتدشوار باشد

عدم احرتام را آه نفس مشا مايل به حفظ آن 
 . آورد است به سطح مي

انگيزه آني مشا بايد اين را به عنوان 
 واست نفس مشا در جهت برتري به بياني از خ

اما اين در آل بياني از نفس .  ببيندانديگر
 اين با. تأييد احرتام به خود استنيست،

ود را براي  و عشق خنفس را دور آردهانديشه 
اين . ديآن خود و پيوند با روح خدا تأييد مي

. آند مسأله مشا را نسبت به هيچ آس برتر مني
اي  پذيرد آه مشا تكه آند و مي با مهه برابر مي
آن را براي احرتام به خود . از خدا هستيد

 هسيت  به آنچه آهتأييد آنيد تا. تأييد آنيد
د چون تأييد آني. داده احرتام گذاشته باشيد

مانيد و نريوي  راهي است آه با مبداء متصل مي
خودم را دوست . آوريد قصد را دوباره بدست مي

با . بدون دستپاچگي اين را بگوييد. دارم
غرور بگويند و آن تصوير عشق و احرتام به 

 . خود باشيد
تأييد زير را بنويسيد و مرتب : گام دوم

من آامل و آل هستم : براي خود تكرار آنيد
رويد اين  هر جا آه مي! مهان طور آه خلق شدم

اين نوشته را روي آارت . فكر مهراه مشا باشد
تان بگذاريد، در  برده و پرس آنيد و در جيب
يا آنار ختتخواب داشبورد ماشني، روي خيچال 

د  منبع انرژي باال و احرتام به خوبگذاريد آه
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شود آه   محل اين آلمات  باعث مي. باشند
 . ها مستقيم به طرف مشا جاري شود انرژي آن

شود  احرتام به خود از اين حقيقت ناشي مي
ايد احرتام   آه از آن ناشي شدهبه مبداءآه مشا

گذاريد و تصميم به پيوند دوباره با آن  مي
توجه به اين آه چه آسي چه فكري  ايد بي گرفته
مهم است آه اوايل مرتب به خود . بكند

ق احرتام ابدي هستيد يادآوري آنيد آه مشا الي
اي از  توانيد روي آن حساب آنيد، تكه و مي

اين . آند دي آه مشا را تعريف ميونانرژي خدا
يادآوري درباره احرتام به خود و در نتيجه 
در توانايي مشا براي استفاده از نريوي قصد 

مرتب به خود . در زندگي تأثري بسزايي دارد
 . يادآوري آنيد

من . هامي نيستم نباشتهمن ا. من جسم نيستم
من . من احرتام و آبرومي نيستم. آارهامي نيستم

 . آل و آامل هستم مهانطور آه خلق شدم
 : گام سوم

احرتام بيشرتي به ديگران و آل زندگي قائل 
 شويد

ترين راز احرتام به خود دادن  شايد بزرگ
ترين راه  آسان. هباي بيشرت به ديگران است

به . هاست وند در آنيدن خدابراي اين آار د
هاي ديگران از شكل ظاهري،   قضاوتدنبال
ها در جامعه،  ها وضعيت آن ها، موفقيت شكست

 و قدرداني و عشق نباشيدها ثروت يا فقر آن
 ود را به مبداء آه از آن ناشي شده ايدخ

 سعي .  خداستهر آسي فرزندي از. وسعت دهيد
 راحيت درباره آساني آه به آنيد اين مسئله

بدانيد . ستند ببينيداعتقاد به خدا ه ظر بين
توانيد آن انرژي   عشق و احرتام ميآه با گسرتش

را در اطراف بچرخانيد به طوري آه به جاي 
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به طور . دور شدن به مبداء خود برگردد
خالصه، احرتام بفرستيد چون چيزي است آه بايد 

قضاوت و انرژي پايني بفرستيد و . دور آنيد
. آه دوباره جذب خواهيد آرداين چيزي است 

به خاطر داشته باشيد، وقيت ديگري را قضاوت 
آنيد بلكه خود را  ها را تعريف مني آنيد آن مي

ياز به قضاوت دارد تعريف به عنوان آسي آه ن
ه به مشا هايي آ  مهني درباره قضاوتآنيدآه مي

 .  آندجهت داده شده نيز صدق مي
آنيد  ات مي خود و هر آه را مالق: گام چهارم

 حسي از تعلق !  من تعلق دارمتأييد آنيد آه،
به واقعيت "ها در هرم  يكي از باالترين ويژگي

آه در  ( آبراهام ماسلو است "در آوردن خود
احساس عدم ). آغاز فصل بعد توضيح خواهم داد

تعلق و يا اينكه در جاي درسيت نيستيد 
. تواند نتيجه نقص در احرتام به خود باشد مي
ه خود و الوهيت خود با دانسنت اينكه هر ب

هرگز نبايد . رتام بگذاريدآسي تعلق دارد اح
حضور مشا در جهان خود مدرآي . ال برودزير سؤ

هيچ شخصي . به تعلق داشنت مشا به آن است
هيچ . گويد آه مشا به اينجا تعلق داريد مني

به جهان تعلق اي  تواند بگويد آه عده دوليت مني
 سيستم هومشندي است آه مشا . ارنداي ند و عده

 .هم خبشي از آن هستيد
خرد خلقت قصد آرده آه مشا اينجا در اين 
مكان، در اين خانواده با اين خواهر و 

 باشيد و اين فضاي  حاضربرادر، اين والدين
به خود بگوييد و . با ارزش را اشغال آنيد
و ! من تعلق دارم: هر جا الزم شد تأييدآنيد

آس تصادفًا اينجا  هيچ. هر آس ديگرطور  مهني
 . نيامده است
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 : گام پنجم
به خود يادآوري آنيد آه هرگز تنها 

 نيستيد
احرتام به خود  تا زماني آه بدامن ممكن 

من . ماند ت تنها باشم دست خنورده باقي مينيس
تر دارم آه هرگز مرا ترك  يك شريك بزرگ

 رسد از آند حيت در حلظاتي آه به نظر مي مني
آنم اگر ذهن  حس مي. ام مبداء دور افتاده

به اينجا و آيهاني احرتام آايف براي آمدن من 
 و براي محايت از آار از طريق من قائل شده

هاي خطرناك غري  وضعيتمن در زماني آه در 
احرتام ناشي از اآت  پس اين شرمعنوي بودم،

را به دوستم پت مك ماهون . دوسويه من است
 راديو در KTARدر برنامة آورم آه  ياد مي

 رهااو درب. يكس، آريزونا گوينده بودفون
يش از برخوردش با مادر ترزادر استوديو پ

از . اش تعريف آرد مصاحبه با او در برنامه
او خواسته بود تا اجازه دهد آاري برايش 

هر چه آه » «او التماس آرده بود«بكند 
فقط دوست دارم به طريقي به مشا آمك » .باشد

مادر ترزا به او نگاه آرده و گفته . كنمب
بيدار شود و به  ٤فردا صبح ساعت «. بود

آسي را پيدا آند . د بروهاي فونيكس خيابان
 آه دآه معتقد است تنهاست و او را قانع آن

 » .تنها نيست
توصيه خوبي بود چون هر آسي آه به خود شك 
آند يا به نظر برسد آه احرتام به خود را از 

ه به اين دليل است آه فراموش آرده دست داد
 . تنها نيست
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 گام ششم
 تان احرتام بگذاريد به جسم

براي چند  آاملي داده شده تابه مشا جسم
  دروني و ناديدني مشا  منزلگاه وجودصباحي

بدون توجه به اندازه، شكل، . در ابديت باشد
ت آاملي رنگ يا هر سسيت قابل تصور، آن خلق

 به اينجا قصد شديد، ر شبراي هديف آه به خاط
الزم نيست براي سالميت تالش آنيد، چون . باشد مي

چيزيست آه مشا داريد مشروط به اينكه خرابش 
توانيد جسم سامل خود را با  مي. نكنيد

پرخوري، ورزش نكردن، مواد مسي و دارو، 
 بدخلقي و ت، افسردگي، عصبيت،موخستگي، خص
. آنيدها درگري  پاياني از بيماري ليست بي

توايند برآورده شدن اين قصد را براي  مي
 حرتام به خود و احرتام به معبديبا ازندگي 

دانيد چه  مي. آه خانه مشاست آغاز آنيد
نيازي به نسخه ديگر، يا معلم شخصي . بكنيد

به جسم خود گوش دهيد و » .يا مترين نداريد
 رتام به خود رابا آن در شأن و عشقي آه اح

 . ار آنيدآند رفت طلب مي
 : گام هفتم

براي متاس آگاهانه با مبداء آه مهيشه به 
 گذارد، مراقبه آنيد مشا احرتام مي

 : توامن بگومي آه مجله زير آافيست مني
مراقبه راهي براي جتربه چيزيست آه پنج حس 

وقيت با دامنه قصد . قادر به يافنت آن نيستند
پيوند داريد به فردي آه در مشاست وصل 

آن فرد اهلي براي مشا احرتام زيادي . دباشي مي
قائل است و زماني آه اينجا هستيد مشا را 

مراقبه راهي براي اطمينان . دارد گرامي مي
از باقي ماندن مشا در وضعيت احرتام به خود 
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 آه در اطراف مشا بدون توجه به آنچه. است
شويد  ارد فضاي مقدس مراقبه ميگذرد، وقيت و مي

 درباره ارزش وجوديتان از متام ترديدهايتان
آييد  مشا از شكوه مراقبه بريون مي. رود بني مي

در حايل آه احساس پيوند با مبداء و لذت از 
 . آنيد  خود ميه موجودات خبصوصاحرتام به مه
 : گام هشتم

 از دمشنان دجلويي آنيد 
وي دمشنان مشا سعمل دجلويي عالميت از احرتام ب

ي خبشنده به نرژبا انعكاس اين ا. فرستد مي
ر احرتام به طرف مشا بريون، مهني انرژي مثبت پ

جلويي و با خبشندگي براي د. باز خواهد گشت
 و عصبيت با جايگزيين انرژي خشم، سخيت

 آه ي حيت اگر باز اصرار داشته باشيدمهربان
درست است، بيشرت از پيش به مهني حاال عملتان 

. ذاشته خود احرتام خواهيد گ عمل خبشش بخاطر 
ت به آسي خشمگني باشيد، خبش بزرگي از اگر نسب

 آننده ا آجناست آه حضور اين انرژي تضعيفمش
اي وقت صرف آنيد و  حلظه. آند  ميشرجنورتر

خواهد به مشا  روبروي آسي آه در ذهن مشا مي
ايد بايستيد و  صدمه بزند يا مشا صدمه زده
خواهيد ديد . بگوييد مايليد دجلويي آنيد

حس خوب اجياد دوسيت . شود لتان هبرت ميچقدر حا
جسارت و استحكام شخصيت . احرتام به خود است

و اعتقاد دروني بيشرتي براي دجلويي نسبت به 
 . آوخينت به احساسات انرژي پايني الزم است
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 : گام هنم
مهيشه خويش را در احرتام به خود به ياد 

 داشته باشيد
ران ار بايد بدانيد آه نظر ديگبراي اين آ

وقيت . ت فقط نظر استنسبت به مشا واقعيت نيس
آنم، در آخر  براي مجعييت پانصد نفره صحبت مي

من .  من وجود داردجلسه پانصد نظر نسبت به
ل توامن مسؤ مي. ها باشم توامن مسؤل نظر آن مني

شخصيت خودم باشم و اين در مورد مهه ما صادق 
 شاگر به خودم احرتام بگذارم پس به خوي. است
اگر به . ام اتكاء آرده در احرتام به خود ام

 يا خودم را تنبيه آنم نه تنها خود شك 
ام بلكه  احرتام به خود را از دست داده

 بيشرتي مهراه با نظرات انرژي پايني ي ترديدها
دهم به سوي خود  ها خود را آزار مي آه با آن
توايند به ذهن آيهاني آه مشا  مني. ام جذب آرده
ينجا قصد آرده بدون احرتام به خود را به ا

 . متصل مبانيد
 گام دهم 

 شناسي باشيد در وضعيت حق
شناسي گام هنايي در هر فصل  حقبينيد آه  مي
 در به جاي ناسپاسي. بعد خواهد بود هاي

وقيت . شناسي آنيد  چيز حقزندگي از هر
 و وقيت د خدايا براي مهه چيز متشكرمگويي مي

بينيد و جتربه  ه آه مينچ و هر آبراي زندگي 
 به خلقت احرتام آنيد سپاس مي گوييد مي

اين احرتام در درون مشاست و فقط . ايد گذاشته
 به بريون توانيد آنچه آه در درون است مي

 درست مانند در وضعيت سپاس.منعكس آنيد
احرتام به خود  است آه به راحيت وضعيت 
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دهيد آه ده برابر شده به مشا باز   ميانعكاس
 . گردد مي

 از  فصل را با آلماتي از عيسا مسيحاين
آامل «: رسامن به آخر مي) ٥:٤٨ميت (اجنيل ميت 

به » .باشيد، چون پدر آمساني مشا آامل است
 . ايد بپيونديد ي آه از آن ناشي شدهتكامل

 . بيشرت از آن احرتامي به خود وجود ندارد
 فصل هشتم

  دنبال آنم قصد دارمزندگي هدفمندي را
هايي آه به طرف حقيقت نرفتند، هدف  آن«

 » ابود. زندگي را از دست دادند
تنها آار مشا در زندگي آسب خدا آگاهي «
 . است

 . فايده است هر چيز ديگري بيهوده و بي
  شيواناندا

حسي از عزم در باالي هرم خودشناسي 
آبراهام ماسلو از بيش از پنجاه سال پيش 

ق حتقيق آشف دآرت ماسلو از طري. وجود دارد
آرد آساني آه حس هدفمندي دارند در باالترين 

هايي آه بشريت ارائه داده زندگي  آيفيت
هاي مربوط  ها من در زمينه در طي سال. آنند مي

ها و آگاهي معنوي آار  به توسعه بشر، انگيزه
اين عنواني است آه بيشرت از هر چيز . ام آرده

ر مكرر به طو. پرسند اش مي ارهديگري مردم درب
ي از اين قبيل از من پرسيده شده يها السؤ

؟ آيا چنني بمبچگونه هدف خود را بيا! است
؟ چرا هدفم را در چيزي واقعًا وجود دارد

دامن؟ هدفمندي چيزيست آه بيشرت مردم  زندگي مني
 اما . آنند زندگي خود آسب ميدر سفر واقع بني 

مندي دارند و   حس آمي از هدف بسياريافراد
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 است درباره داشنت هديف در زندگي مردد ممكنحيت 
 . باشند

 هدف و قصد 
موضوع اين آتاب درباره قصد به عنوان 
نريويي در جهان است و اينكه هر آس و هر چيز 

از آجنا آه . باشد به اين نريوي جهاني وصل مي
نظامي هومشند است مهه خبشي از آن هستيم و هر 

عين اگر رسد از هومشنديست ي چه آه اينجا مي
 و  بر بودن در اينجا نبود، اينجانبودمي هدف

دهد آه  هسيت مشا نشان مي. اين براي من آافيست
ال  سؤآه ذآر آردم،مهانطور . مشا هديف داريد
هدف من : ن است بيشرت ما ايآليدي براي 

هاي خمتلف  ال را به شكلچيست؟ و من اين سؤ
چه بايد بكنم؟ بايد آرشيتكت باشم : شنوم مي
 دامپزشك؟ بايد به مردم آمك آنم يا ماشني يا

تعمري آنم؟ آيا بايد تشكيل خانواده بدهم يا 
 حمافظت آنم؟ تعداد ها   از مشپانزهدر جنگل

پاياني از حق انتخاب براي ما وجود دارد  بي
امي  دانيم آه آيا انتخاب درست آرده و ما مني
 يا نه؟ 

ها را  الآنم اين سؤ در اين فصل، توصيه مي
در عوض به مكاني از اميان و . راموش آنيدف

اعتماد در ذهن آيهاني قصد حرآت آنيد و به 
خاطر داشته باشيد آه مشا از اين ذهن جتلي 

 . اي از آن هستيد يافته و مهيشه تكه
قصد و هدف به طور زيبا و طبيعي مانند 

هيچ .  مشا با هم هستندDNAحلزون دوتايي 
يش از هديف آه پمشا براي .  وجود نداردتصاديف

ورود به جهان ذرات و شكل برايتان منظور 
بيشرت چيزهايي آه به . ايد شده به اينجا آمده

زنيد نتيجه  ها حرف مي عنوان مشكالت از آن
خربي از هويت  جدايي از قصد و در نتيجه بي

روند صيقل دادن آن . معنوي واقعي مشاست
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پيوند و اتصال دوباره براي قصد مشا و زندگي 
وقيت اين پيوند را . دفمند مشا ضروريسته

اول . پاآسازي آنيد دو آشف مهم خواهيد آرد
  هماينكه آشف خواهيد آرد آه هدف مشا زياد

آشف دوم . دهيد نيست  ام ميدرباره آنچه اجن
اين است آه حس هدفمندي نريوي قصد مشا را 
براي خلق هر آنچه با هفت چهره قصد سازگار 

 . باشد فعال مي آند
 حس هدفمندي 

ام چه بايد  ا زندگيب: در پاسخ به سؤال
آنم آه تنها يك آار هست  بكنم؟ پيشنهاد مي

از آجنا آه بدون هيچ . آه بايد اجنام دهيد
 چيز چچيزي به اين زندگي آمديد و بدون هي

بايد اين آار را : آن را ترك خواهيد آرد
آنيد  مشا بيشرت حس هدفمندي مي. آنار بگذاريد

دگي خود را صرف خدمت به ديگران وقيت زن
 وقيت خدميت براي سياره تان و. يدآن

هر چه . شويد  هدفمند مياجنام مي دهيدمبداء
آه به عنوان آاري براي اجنام انتخاب آنيد، 

 خدمت بدون چشم داشت باشد،  آناگر انگيزه
بدون در نظر گرفنت اينكه چه فراخي به مشا بر 

 . واهد شدخواهد گشت، باعث حس هدفمندي خ
اما مبداء  . ا زندگي هدفمند است هدف مشپس

ت دارد؟ به طور سمعنوي در اين رابطه چه دو
 نريوي زندگي براي خلق دائم در روند ارائه

وقيت مشا مهني آار را اجنام . چيزي از هيچ است
دهيد يا خلق  دهيد بدون توجه به اينكه چه مي

آن زمان . آنيد با قصد مهاهنگ هستيد مي
مند هم هستيد درست مانند ذهن آيهاني آه هدف

 . آند مهيشه براساس هديف عمل مي
آيا مبداء جهاني . يك قدم بيشرت برداريد

دهد  هسيت بايد درباره آنچه با نريويش اجنام مي
فكر آند؟ عالقمند به آوردن غزال يا هزار 
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پاهاست؟ آيا برايش مهم است آه آجا زندگي 
 آفريد؟ نه، مبداء آند يا هنايتًا چه خواهد مي

مشا به سادگي در حال بيان خود از طريق هفت 
جزييات به طور خودآار مورد . ره قصد استهچ

مهني طور حس هدفمند بودن . گريد توجه قرار مي
در زندگي از بيان هفت چهره قصد جاري 

 . شود مي
خود را به نقطه احساسي درونتان آه به 

ارهايي هاي شغلي يا آ چيزهايي مانند انتخاب
داديد عالقه اي به اجنام شان  يد اجنام ميآه با
وقيت در خدمت ديگران . ، برسانيدنداريد

هاي  هستيد يا مهرباني را فراتر از حمدوده
دهيد حس خواهيد آرد آه با مبداء  خودگسرتش مي

از دانسنت اينكه آار درسيت . پيوند داريد
ايد احساس شادي و خشنودي خواهيد  اجنام داده

 . آرد
من آن حس دروني تكامل و خشنودي را آه 

شود بدامن هديف دارم با خواندن  باعث مي
هايي آه اغلب در  ها و گوش آردن به حرف امييل

شنوم، بدست  ها مي ها يا در رستوران فرودگاه
. ام را عوض آردي وين داير، زندگي: آورم مي

وقيت احساس آردم مهه چيز از دست رفته، تو 
ن با دريافت يك وجه شاهانه آه اي. آجنا بودي

بيان سپاس شخصي . برم فرق دارد مهيشه لذت مي
. امن هدفمند هستمشود بد چيزي است آه باعث مي

 خارج از شغل ام، هر روز به هزاران طريق
وقيت به آسي آه . آنم احساس هدفمندي مي
اي صرف شاد  آنم، وقيت حلظه احتياج دارد آمك مي

 رستوران يا آردن آارمندي ناراضي در
 آودآي خبندد شوم آنم، وقيت باعث مي فروشگاه مي

 در سطل اي آشغال را برداشته يت وقيت تكهيا ح
آنم چيزي از خود  م، احساس ميانداز  ميزباله

 . آنم دهم و از اين رو حس هدفمندي مي مي
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با بيان : گومي اين است چيزي آه ضرورتًا مي
 مشا را ت و جزئيايدهفت چهره قصد هدفمند مبان

ايد بپرسيد آه هرگز نب. پيدا خواهند آرد
 . تان چيست يا چگونه آن را پيدا آنيد هدف
 تان مشا را پيدا خواهد آرد هدف

 موانع پيوند با قصد را ل قبلي مندر فص
 و اشاره آردم آه افكار ما يكي ارائه دادم

تأآيد آردم آه در متام . از موانع بزرگ است
چه . آنيم ه آن فكر ميشومي آه ب روز چيزي مي

افكاري هستند آه مانع حس هدفمندي مشا در 
شوند؟ براي مثال، اگر فكر آنيد آه  زندگي مي
تان جدا هستيد و بدون هيچ جهيت در  از هدف

خوريد آن دقيقًا چيزيست آه  زندگي غوطه مي
 . جذب خواهيد آرد

در عوض، تصور آنيد آه اين جهاني هدفمند 
احساسات و اعمال مشا است جايي آه افكار، 

خبشي از اراده آزاد مشا و متصل به نريوي قصد 
تصور آنيد آه افكار مشا از هدفمندي و . است
درست مانند . هديف واقعًا خبشي از هدف مشاست بي

 آهانديشه از دست دادن آسي آه دوست داريد
 اش داشته باشيد يا   بيشرت دوستشود باعث مي
 خود را در  سالميتشود ارزش  باعث مي آهبيماري
 . يابيد

وقيت به حد آايف براي دانسنت هدف خود 
 و اينكه چگونه به آن متصل هوشيار باشيد

شويد، مشا به وسيلة نريوي قصد انگيخته 
 . شويد مي

ال آردن درباره اينكه چرا اينجا  سؤ
هستيد منايانگر اين است آه افكار مشا به مشا 

قصد متصل آند آه دوباره به نريوي  گوشزد مي
تان چيست؟  منبع افكار مشا درباره هدف. شويد

خواهيد حس هدفمندي بكنيد؟ چرا حسي  چرا مي
از هدفمندي به عنوان باالترين ويژگي از يك 
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  آامًال فعال است؟ منبع افكار خمزنانسان
به نوعي، . هناييت از انرژي و هومشنديست بي

 واقعًا اهداف مشا هستند آه تالش به افكاري
هنايت   بياين خمزن. ند دوباره با مشا دارندوپي

وفور از هومشندي  انرژي عشق، مهرباني، خالقيت 
 ذهن آند و مشا را در بياني از  رشد مي

صر به فرد خود بر آيهاني به شيوه منح
 نقل قول مذآور در اول اين . انگيزاند مي

بودابه حقيقت عطف . فصل را دوباره خبوانيد
گويد آه خداشناسي هدف  ميآند و شيواناندا  مي

آل اين آتاب خمتص به پيوند با . واقعي ماست
آند ما را  قصد و خالصي از نفس است آه تالش مي

قانع آند آه از منبع اهلي خدا جدا هستيم و 
تالش به جداسازي ما از شناخت حقيقت هنايي 

 . اين حقيقت هنايي منبع افكار مشاست. دارد
ن مشا را  علت اينجا بود،وجود دروني

پول،  يخواهد آه از پ  اما نفس مشا ميداند مي
ذات حسي رفته و هدف زندگي مقام، حمبوبيت و ل

توانيد احساس رضايت بكنيد و  مي. آنيدرا گم 
مي براي خود آسب آنيد اما در آن حس احرتا

 ،old polly lee ترانه قدميي رنج چناجنه در
آيا اين مهه چيزيست آه . الگوسازي شده است

شود  هاي نفس باعث مي  خواستهز برآجناست؟ مترآ
در درون مشا در سطح . حس تكامل نكنيد

تان چيزيست آه قصد داشتيد به آن  وجودي
در آن . ام دهيد و باشيدتبديل شويد، اجن
 دروني به نريوي قصد پيوند جايگاه ناآجاي

تالشي . مشا را پيدا خواهد آرد. داريد
وش سپردن به آن آگاهانه براي متاس با آن و گ

در منبع روح خود آنچه را آه . اجنام دهيد
به سطح روح خود برويد . ن آنيد متريخواهيد مي

ي آه قصد و هدف به طور آامل با هم جاي



 ١٩٥

تناسب دارند و به سادگي شناخيت نسبت به 
  درسيت آن پيدا مي آنيد 

 شناخت دروني خاموش مشا 
  و فيلسوف حمرتم ويليام جيمز روانشناساس
دانيم   ما ميدر زمينه تريه ذهن«: يكبار نوشت

اما به طريقي قادر به ... آه چه بايد بكنيم
 هر حلظه در انتظار شكست ... يمآغاز آن نيست

يابد، ضربه پشت ضربه  ه مياما ادام... هستيم
 »  ...شومي ور مي  آن غوطهو ما در

در جتربيامت به عنوان يك درمانگر و 
 درباره زندگيشان ر صدها نفباسخنگويي آه 

. ام من نيز به مهان نتيجه رسيده. خماطب است
مان فراخواني از هديف  جايي، مدفون در اعماق

مهيشه منطقي نيست، مهيشه واضح نيست و . است
آيد اما شناخت  گاهي حيت به نظر بيهوده مي

چيزي خاموش در آن است آه قصد دارد . آجناست
ح مشاست آه آن چيز رو. مشا خود را بيان آنيد

گويد گوش بدهيد و از طريق عشق، مهرباني  مي
آن . و پذيرندگي به نريوي قصد وصل بشويد

شناخت دروني خاموش هرگز مشا را تنها 
توانيد آن را انكار آنيد و  مي. گذارد مني

ندارد، اما در حلظات وامنود آنيد آه وجود 
 با ،آشد  انتظار ميفروتين و تعمق با خود هتيت

ه خواهد آ مي. تان آن را پر آنيد موسيقي
 خطراتش را هم بپذيريد و نفس تان را نفي

د نگوي طور نفس ديگران را آه مي آنيد و مهني
به . تر براي مشا هبرت است تر، امن مسريي ساده

طور متناقضي، ضرورتًا اين امر درباره اجنام 
آار خاص، شغلي حاضر يا زندگي در موقعيت 

 يهاي ه اشرتاك در راهبلكه دربار. خاصي نيست
ها و  از عشق و خالقيت با استفاده از مهارت
در . عاليق است آه به طور ذاتي در وجود مشاست

رقصيدن، نوشنت، : ها صدق دارد مورد مهه فعاليت
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داري، آموزش  درمانگري، باغباني، آشپزي، بچه
. آهنگ سازي، آواز خواني، موج سواري و غريه

اما هر آدام از . اين فهرست حمدودييت ندارد
شود در جهت نفس مشا يا  هاي مذآور مي فعاليت

راضي آردن نفس . ذيردخدمت به ديگران اجنام پ
ال قرار هنايتًا به معين عدم تكميل و مورد سؤ

نفس است و   بيچون مبداء مشا. دادن هدف مشاست
 پيوسنت به مبداء هستيد، مشا در حال تالش 
اگر . دشو  از آن ناشي ميجايي آه هدف مشا

هاي مذآور در ليست در جهت خدمت به  فعاليت
ديگران باشد مشا سعادت زندگي هدفمند را حس 

آنيد در حايل آه چيزهاي بيشرتي از آنچه  مي
 . آنيد دوست داريد به زندگي خود وارد مي

اي از چيزيست آه   منونه  ن اسكايدخرت م
 خواست  وقيت آه زبان باز آرد مياو از . گومي مي
 در داد  مثل اينكه نشان مي. ده شودواننخ

. اين جهان تقديرش خواندن براي ديگران است
خواند، اول وقيت  بعدها در جلسات عمومي من مي

چهارساله بود و بعد در هر سين تا حبال، او 
هاي  طور در برنامه مهني. بيست و يك سال دارد

خواند و بازتاب  تلويزيوني خاص من هم مي
 . شه رضايت خبش بوده استخواندن او مهي

 عنوان دانشجو در برنامه موسيقي به 
او هم از ديدگاه . دانشگاه شرآت آرد

. آآادميك و هم تئوري موسيقي را مطالعه آرد
يك روز در سال آخرش حبثي داشتيم آه درباره 

 و شناخت دروني خاموشي آه مهيشه  بودهدف او
 شوي اگر آاجل را ناراحت مي«: او گفت«. داشت

با نشسنت سر آالس آنم آه  من حس مني» ترك آنم؟
.  موسيقي آاري بتوامن بكنمو مطالعه نظري

. خواهم موسيقي خودم را بنويسم و خبوامن مي
آنم  ر مياين تنها چيزيست آه در موردش فك

 » . را نااميد آنمخواهم مشا و ماما اما مني
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گويد   ميهايش چطور، آسي آه به خواننده
ند، موسيقي خاموش درونشان منرياستفاده از با

اي بگويد  به دخرت بيست و يك سالهمي توانست 
 آه بايد در آاجل مباند چون اين راه درست است

ه  گفتم آه بو آيا اين آاريست آه من آردم؟ 
نداي خاموش درونش آه من از دوران آودآي 

 و به نداي قلبش دام گوش بده  بودهشاهد آن
: بار گاندي گفتمهانطور آه يك. پاسخ دهد

اين جايي است » .دادن قلب دادن مهه چيز است«
 . و در مشا ... اسكاي در دارد،آه خدا حضور

اش را  خواستم آه هنايت سعياسكاي من از 
 زندگي هدفمند با خواندن براي ديگران يارب

بيش از توجه آردن به شهرت يا پول اجنام 
جزئيات را به «به او يادآوري آردم . دهد

خواني  نويسي و مي تو مي»  آيهان بگذارد،عهده
چون بايد آنچه را آه در قلب زيباي توست 

بعد از او خواستم آه از انتها . بيان آين
فكر آند و طوري عمل آند آه گويي آنچه مي 
خواسته در حال حاضر صورت گرفته و در 

 . انتظار پيوند با اوست
 تا به سي دي اياخريًا نگران بود آه هيچ 

آرد   ميپر نكرده است و با اين فكر آارحال 
 .  و نااميدي بودسي ديآه نتيجه آن نبودن 

او را تشويق آردم آه از انتها فكر آند و 
 ها مهه آماده  توديو و دوربنيتصور آند آه اس

 سي دي او هستند وسي ديمهكاري براي ضبط 
من به او تارخيي دادم آه . آماده ارائه است

ماده شود و بتوامن از آن  آسي ديتا آن زمان 
به او گفتم . در جلسه سخنرانيم استفاده آنم

تواند براي آن مجعيت خبواند مهانطور آه  آه مي
هاي تلويزيوني من اين  گاهي در برنامه گاه

 . آار را اجنام داده بود
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فكر آردن از انتها آارش را آرد و روح 
 او ناپذير جهاني شروع به مهكاري با قصد نرش

هايي آه  زيسنيمو استوديو را پيدا آرد، . آرد
نياز داشت به طور معجزه آسايي پيدا شدند و 

 .  را پر آندسي ديقادر شد آه 
ناپذيري روز به روز   به طور خستگياسكاي

طور چند  اش را خواند مهني آوازهاي مورد عالقه
هامي  دوست داشتم در سخنرانيتايي آه من 
دعاي سنت  «هوقار خريه آنند«خبواند مانند 

و آهنگي آه خودش ساخته بود به » فرانسيس
 آه با غرور و اشتياق "مزرعه ارغواني"اسم 
 او حاضر است، حمدودييت سي ديامروزه . خواند

شود و در مراسم  نيست، االن بريون فروخته مي
 . شود سخنراني من هم به مهه توصيه مي

حضور او در صحنه مهراه من باعث شادي و 
ن او هم شود چو راي برنامه ميعشق در اج

 به هفت چهره قصد مانند هر آس ديگري به شدت
پس تقدمي اين آتاب به او آه يكي . ستنزديك ا

هاي قصد معنوي من است رازي به مشار  از فرشته
 .مني آيد

 اهلام و هدف
وقيت هدف بزرگي داشته باشي مهه چيز در 

اهلام از چرخش به طرف . خدمت تو خواهد بود
. شود د حاصل ميو اتصال با هفت چهره قصروح 

وقيت احساس اهلام آنيد، آنچه به نظر خطرناك 
شود آه احساس   به مسريي تبديل ميآمد مي
خطرات . آنيد ناچاريد آن را طي آنيد مي

اند چون مشا داريد سعادت خود را دنبال  رفته
اين عشق است . آنيد آه حقيقت درون مشاست مي

ضرورتًا، . آند گ آار ميآه با قصد مشا مهاهن
ا حس خنواهيد اگر عشق را حس نكنيد حقيقت ر

 در اتصال با روح خالصه آرد و حقيقت مشا
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 ، خبش مهمي از براي مهني است آه اهلام. شود مي
 . قصد در زندگي هدفمند مشاست

 رها وقيت آاري را آه ديگر اهلام خبش نبود
دم به  نگرانش بو جزئيات آوچكي آه آردم، 

من چندين .  در آمد معجزه آسايي به نظمطور
ماه براي يك شرآت بزرگ آار آردم جايي آه 

شد اما  سه برابر حقوق معلمي به من داده مي
آاري : گفت ام مي شناخت دروني. در روح نبودم

اينجا حضور داري اجنام بده آه به خاطر آن 
 . ه هدف من در زندگي شدپس تدريس و مشاور

يك دانشگاه اصلي به وقيت استادي را در 
. خاطر نوشنت و سخنراني رها آردم، خطري نبود

دانستم اگر  آردم چون مي آاري بود آه بايد مي
به صداي قلبم گوش ندهم احساس خوشبخيت خنواهم 

جزئيات با جهان بود چون من آنچه اجنام . آرد
دادم دوست داشتم پس در نتيجه من در  مي

ريس عشق، آن با تد. آردم حقيقت خود زندگي مي
عشق مرا به سوي هدف راهنمايي آرد و پاداش 

. رفم سرازير شدمايل از مهان انرژي عشق به ط
 چه طور پيش خواهد رفت اما از دانستم مني

ردم و هر گز پشيمان شناخيت دروني پريوي آ
 فكر آنيد از دست دادن حقوق شايد. نشدم

 تگي، امنيت بازنشس حقوقخيلي خطرناك است يك
 مبهم  شيب  نور، مثلا چيزهاي مشابهشغلي ي

تريه در ذهن تان آه مشا را به سوي علت روشين  
گومي اگر توجه خود را به   من مي .آن مي آشاند

نور متمرآز آنيد آه شناخت مشاست هيچ خطري 
شناخت قوي خود را با . وجود خنواهد داشت

 نريوي آند بياميزيد ، ني آه روح عرضه مياميا
 شناخت اعتماد به. د ديدصد را  خواهيق

 من آن. دروني تنها چيزي است آه الزم داريد
ي بريوني  خداي هيچ امياني .نامم را اميان مي

ت بلكه امياني است آه آه هديف به مشا بدهد نيس
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شنويد مشا با انتخاب  مشا از مرآز هسيت خود مي
هدفمندي و پيوند با نريوي قصد موجودي اهلي و 

تصال مشا  اه چيز به مهاهنگيمه. هنايت هستيد بي
 انتخاب  به زماني آه.با وصل مربوط است
يد و آانايل تان اعتماد آن دروني در مورد هدف

براي نريوي قصد شويد، اميان خطر را حذف مي 
  .آند

 قصد را واقعيت خود آنيد
 از امروز به  روش براي مترين قصد پايني ده

 : بعد پيشنهاد شده است
 گام اول 
آس  نيد آه در يك نظام هومشند هيچتأييد آ

ل مشا هم يابد آه شام به طور تصاديف حضور مني
. ل متام خلقت استذهن آيهاني مسؤ. شود مي
ايد و  مشا از آن ذهن آمده. آند داند چه مي مي

در هسيت . به طور ناحمدودي به آن وصل هستيد
مشا معنايي هست و مشا توانايي اجنام يك زندگي 

اولني گام اين است آه . يدهدفمند را دار
اين موضوع . يدا بدانيد با هديف اينجا آمده

اجنام چه آاري  قرار است با اينكه بدانيد 
 آاري آه اجنام  در طي زندگي. آند دهيد فرق مي

در واقع، تغيريات ساعت . آند دهيد تغيري مي مي
ف هد. دهند به ساعت در هر روز زندگي رخ مي

جود بودن  مو، بلكهتس آنچه بايد بكنيد نيمشا
 جايي آه افكارتان مشاست آه در درون مشا 

براي مهني به مشا يك . شود جا دارد ناشي مي
گويند، نه يك انسان اجنام  موجود انساني مي

در آلمات خود تأييد آنيد چه در . دهنده
نوشنت چه در فكر آه مشا با هديف اينجا هستيد 

 زندگي و قصد آنيد آه متام مدت با اين آگاهي
 . آنيد
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 از هر فرصيت براي خدمت استفاده -گام دوم
تان  نفس. آنيد، مهم نيست آه چقدر آوچك باشد

. را از قصد براي يك زندگي هدفمند دور آنيد
هر چه آه خبواهيد در زندگي اجنام دهيد، 

گذاري و   خود را در سپاسهاي انگيزه تالش
 .  يا آس ديگري بنا آنيدپاداش براي چيز ي

 باشيد د اينجاست وقيت متمرآز بر ايثارتضا
. شود هاي مشا چند برابر مي  پاداش،نه بر گرفنت

دهيد عشق بورزيد و  به آاري آه اجنام مي
بگذاريد آه آن عشق از اعماق، از دورن حمل 

 اشتياق و ،سپس حس عشق. سكونت روح جاري شود
 . هايتان راانعكاس دهيد ت ناشي از تالشلذ

 حس   سوپرمن بودنبا اگر هدف خود را
 راتان  آن زمان انرژي و تالش درونيآرديد

اگر با نوشنت شعر .  آودآان صرف آنيداي بر
 آن زمان خويش دن دندان حس آرديديا درست آر

خواهيد   خود را دور آرده آاري آه ميپايني
اين آار را از ديدگاه اجياد . اجنام دهيد

ام  براي آسي يا براي دليلي اجن و حتولتغيري
دهيد و جزئيات پاداش شخصي خود را به جهان 

هدف خود را يا عشق خالص پيش . واگذار آنيد
ي قصد خواهيد بربيد آن زمان مهكار نريوي جهان

 . ل مهه خلقت استبود آه هنايتًا مسؤ
 هدف خود را با دامنه قصد وحدت :گام سوم

 .دهيد
. ترين چيز در اجنام مقاصد مشاست اين مهم

منه جهاني يعين اميان داشنت به احتاد با دا
داند چرا اينجا هستيد حيت  اينكه خالق مشا مي
يعين احاطه ذهن آوچك با . اگر خود مشا ندانيد

ذهن بزرگ و به خاطر آوردن اينكه به مهان 
شكل آه مشا حضور يافتيد هدف مشا نيز حضور 

هدف نيز از خالقيت، مهرباني، . خواهد يافت
ه جهاني با وفور عشق و پذيرندگي نسبت ب
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اين پيوند را خالص . دشو پايان متولد مي بي
 در متام اعمالتان راهنمايي نگه داريد ،

 . خواهيد شد
 بگوييم اگر اين به معين اشكايل ندارد آه
اين يعين . تواند متوقف شود بودن است پس مني

 هاميان به نريوي قصد آه مشا را به وجود آورد
مبداء خود وحدت وقيت با .  مشاستو در درون
  آن زمان اين مبداء مشا را در ،حاصل آنيد

آن .  زندگي ياري خواهد دادي ا هانتخاب
دهد دقيقًا به صورت معين  زمان، آنچه رخ مي
 مهيشه انتخابي در چگونگي .بودن حس خواهد شد

مترآز خود را در خواسنت از اگر . دوحدت داري
 تقاضاها بر آنيد ن قرار بدهيد، حس ميجها

 . آنند روي مشا سنگيين مي
با عشق بر اين متمرآز باشيد، چگونه 

توامن از استعداد دروني و آرزوي خدمت  مي
استفاده آنم؟ و جهان با انرژي مشخصي با 

توامن بكنم؟  پرسيدن اينكه من چه خدميت مي
 . پاسخ خواهد داد

هر چيزي را آه آس ديگري : گام چهارم
.  بگرييدگويد ناديده درباره هدف مشا مي

توجه به اينكه ديگران چه بگويند، حقيقت  بي
دانيد و اگر آن  حس هدفمندي مشا را فقط مشا مي

اش جايي آه آرزويي سوزان  وني جايگاه دردررا
. ارد حس نكنيد پس هدف مشا نيستسكونت د

خويشاوندان و دوستانتان شايد تالش آنند آه 
مشا را متقاعد آنند سرنوشت مشا چيزيست آه 

بينند  شايد استعدادهايي مي. آنند ها حس مي آن
آنند براي يك زندگي خوب به مشا  آه فكر مي

ها  ي آن ردپاخواهند آه آند يا شايد مي آمك مي
آنند به اين شكل  را دنبال آنيد چون فكر مي

مهارت مشا در رياضيات . خوشبخت خواهيد بود
يا دآوراتوري يا سرهم آردن وسايل 
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ند نشانه خوبي براي توا الكرتونيكي مي
اينگونه مقاصد باشد اما در هنايت اگر آن را 

 را با مشا تواند آن ها نكنيد هيچ چيز منيحس 
 . مهساز آند

بداء مشاست و هر چه هدف مشا چيزي بني مشا و م
 بيشرت خواهيد بيشرت به دامنه قصد شبيه باشد 
. شويد هنمايي ميفهميد آه به طور هدفمندي را

 خاص اصًال استعدادي نداشته مينهشايد در آن ز
اي مشا را  باشيد اما از حلاظ دروني انگيزه

استعدادها، عدم . براي اجنام آن هدايت آند
تر   مهم مهه ازها را فراموش آنيد و از مهارت
پوشي آنيد و  هاي ارائه شده ديگران چشم واژه

 . به نداي قلب خود گوش بدهيد
ه آل به خاطر داشته باشيد آ: گام پنجم
 آلربت.  از طرف مشا آار خواهد آرددامنه قصد
ترين تصميمي آه در زندگي  مهم: انشتني گفت

مي اين است آه معتقد به زندگي در جهاني ريگ مي
الزم است . دوستانه يا جهاني خصمانه باشيم

بدانيد آه دامنه خالق قصد دوستانه است و تا 
زماني آه آن را به اين شكل ببينيد با مشا 

جهان از زندگي محايت . اري خواهد آردمهك
شود  آند، به طور آزاد به طرف مهه جاري مي مي

 . پاياني وفور دارد و به طور بي
چرا بايد به شكل ديگري به آن نگاه آنيم؟ 

ها روبرو هستيم با  متام مشكالتي آه با آن
باورهاي ما از اينكه از خدا و ديگران جدا 

ر حاليت از تضاد گريد آه ما را د هستيم شكل مي
 نريوي متقابلي ،اين وضعيت تضاد. دهد قرار مي
ها انسان  شود ميليون آند آه باعث مي اجياد مي

بدانيد . درباره هدف خود دچار اشتباه شوند
آه جهان مهيشه مايل به مهكاري با مشا از طرف 
مشاست و مشا مهيشه در جهاني دوستانه و نه 

 . خصمانه هستيد
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افرادي آه هدف خود را زندگي : گام ششم
چه . شناختند خوانده و الگوبرداري آنيد مي

آنم  ستاييد؟ توصيه مي آسي را از مهه بيشرت مي
ها را خبوانيد و آشف آنيد آه  بيوگرايف آن

اي در  آردند و چه انگيزه چگونه زندگي مي
شان پا  ها را در هدف هنگام بروز مشكالت آن

  ازله سائويفتداشت من مهيشه فر برجا نگه مي
)  سنت پال گرفتآه بعدها لقب(بودمتارسوس 

منبع خبش مهمي هايش  ها و آموزش  آه نامهآسي
  ازتيلور آالدول. از آتاب عهد جديد شد

زرگ  حتت عنوان شري ب داستاني سنت پالزندگي
. ش بودت آه براي من بسيار اهلام خبخدا نوش

تأثري رفتار هدفمند سنت  به شدت حتتطور  مهني
ودم آه در رمان سنت انسيس آسيزي بفر

فرانسيس نوشته نيكوس آازانتزاآيس توصيف 
 . شده است

مهيشه وقت آزاد خود را صرف مطالعه افراد 
آنم آه  آنم و توصيه مي هدفمند در زندگي مي

 . مشا هم اين آار را اجنام بدهيد
طوري رفتار آنيد آه گويي : گام هفتم

ريان است حيت اي آه قصدش را داريد در ج زندگي
اگر نسبت به چيزي آه هدف نام دارد دچار 

زي را به زندگي روزانه يچ. اشتباه هستيد
زديكي به شود حس ن خود خبوانيد آه باعث مي
حوادثي را آه . آنيدخدا آرده و احساس شادي 

هاي  بينيد به عنوان فرصت به شكل مشكالت مي
خوبي براي آزمودن و يافنت هدف خود بررسي 

از هر چيزي از شكسنت يك ناخن تا . آنيد
هاي   شغل تا به حرآتبيماري تا از دست دادن

هايي براي دور   به عنوان فرصتجغرافيايي 
ادي و حرآت به سوي هدف شدن از وضعيت ع

 ي و استفاده از هدفمندبا. استفاده آنيد
اي براي  هاي دوستانه موانع به صورت نشانه
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 آنيد  حس مي آه عميقًا در خوداعتماد به چيزي
قصد خود را براي زندگي هدفمند اجياد خواهيد 

 . آرد
براي هدفمند باقي ماندن : گام هشتم
 . مراقبه آنيد

 اشاره آردم يش از ايناز فنون جاپا آه پ
استفاده آنيد و قصد دروني خود را براي 

ت راهنمايي مشا براي  مبداء در جه ازخواهش
 نامه اين.  تقديرتان متمرآز آنيدپيش بردن

آور مراقبه  از ماتيومك آوئيد نتايج هيجان
 : دهد بر هدفمند ماندن را توضيح مي

 دآرت داير عزيز 
اي باردار شده  مهسرم، ميشل، در اثر معجزه

اي از روح آه با بكار بردن  است، معجزه
نج سال، من براي پ. پيشنهادات مشا صورت گرفت

ما مهه . شدن داشتيمدار  و ميشل مشكل بچه
هاي  آدام از درمان هيچ. مان را آردمي يسع

دآرتها . ع نشدپيچيده و پر هزينه موثر واق
 ما با هر درمان اميان. جوامبان آردند

دآرت ما ترتييب داد آه . موده شدناموفقي آز
. نني را در مراحل اوليه درمان منجمد آنندج

در طي ساليان، بيشرت از پنجاه مورد به رحم 
موفقيت و احتمال . ميشل انتقال داده شد

طور آه  مهان. بارداري براي ما صفر بود
اي است آه در فرهنگ لغت  دانيد، صفر آلمه مي

يك جنني منجمد شده با . معنوي وجود ندارد
ه زنده  درجه براي شش ماο250ارزش، آه در 

در رحم ميشل  به خانه جديدش خواهد بود
 . منتقل شد

، خب آه چي؟ من هر روز ممكن است بگوييد
به هر . آنم هايي از اين قبيل دريافت مي نامه

يك . وي مدرآي از خداستصورت اين نامه حا
هاي   پروتوپالسم مهانطور آه به شكلقطره ضعيف
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 يها خمتلف نوشتيد، تودة فيزيكي اي از سلول
هاي انسان آينده، در يك  زنده با متام ويژگي

هاي  متام حرآت. البراتوار رفته سپس منجمد شد
با اين . مولكويل و روند بيوشيميك متوقف شد

آن . حال جوهر هسيت پيش از اجنماد آن جا بود
ها  وللجوهر معنوي در طول اجنماد آجا بود؟ س

باز و بسته شدند اما جوهر معنوي علريغم 
فرآانس . ها آشكار شد وضعيت فيزيكي سلول

انس د اما فرآهاي منجمد پايني بو ارتعاش سلول
جوهر . ارتعاشي روح آن فراسوي سنجش بود

ن بايد در خارج از قلمرو فيزيكي يا بود
شد برود  جايي مني. آرد توده سلويل زندگي مي

 مگر به قلمرو روح جايي آه در آجنا منتظر
ر چيزي آه منتظر گرما شد و دوباره د. ماند

اميدوارم اين . مهيشه بود آشكار گرديد
آه آمرت از معجزه نوان چيزي  به عاستاند

اي   منونه.نيست براي مشا هم جالب توجه باشد
 . از روح در بدن تا بدني با يك روح

نني  جال ميليون دالري، آيا اينو حاال سؤ
 چنني شرايط اجنماد خصمانه اي بقاتواند در  مي

يافته و با اين حال آشكار شود چون من 
ام؟ فقط به خاطر  مراقبه جاپا اجنام داده

 آآه ه ه؟ : دهامن را باز آردم و گفتماينكه
مراقبه جاپا و . ايلمن نه شناخيت داشتم نه سؤ

در . هاي روزانه هستند   مترين صبورانهتسليم
بوي اين بچه را توامن  ام، مي طي حلظات خاموش

ان و عقيده راسخ  به خاطر اميميشل. حس آنم
.  بود تاريك از من متشكر خواهددر اين ايام
.  سپاسگزارماطر راهنمايي تاناز مشا به خ

. حاال هيچ چيز براي من غري ممكن نيست. متشكرم
وقيت چيزي را آه اآنون در رحم ميشل آشكار 
آردم با هر چيز ديگري آه خواسته بودم 

و حيت . بدون تالش استآنم، روند آن  مقايسه مي
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 شويد هر چيزي آه خبواهيد ماهر" اگر واقعا
عمل خريه . شود درست روي برنامه آشكار مي

هاي سرتون در  آننده بعد آمك به ديگر زوج
 آساني  بهبه طريقي. شناخت روياهايشان است

 . آه اميدي ندارند آمك خواهم آرد
 با تشكر

 يدئماتيو مك آوا
 شان در ي براي من درباره موفقيتمردم زياد

. اند ثبات هدف از طريق مراقبه جاپا نوشته
صد در حني خواندن من به طور عميقي با نريوي ق

نامه مردمي آه از جاپا براي بارداري 
اند و آن را به عنوان مأموريت  استفاده آرده

. گريم تأثري قرار مي اند حتت اهلي خود حس آرده
يم ماتيو براي آمك به ديگر خمصوصًا از تصم

 .  سرتون خيلي خوشحال شدمزوج هاي
 افكار و احساسات خود را با :گام هنم

 . اهنگ نگه داريداعمالتان مه
حذف تان  ترين راه براي شناخت هدف مطمئن

 هرگونه تضاد يا عدم سازگاري ميان فكر و حس 
اگر نامهاهنگ باشيد، . تان است و حنوه زندگي

رفتارهاي حتت آنرتل نفس را از قبيل ترس از 
ايد  شكست يا نااميدي ديگران را فعال آرده

ان نياز اعمالت. آند آه مشا را از هدف دور مي
 افكار به. به مهاهنگي با افكارتان دارد

  به عملها  برطبق آنمهاهنگ اعتماد آنيد و
 به عنوان يك راديدن خود. متايل نشان دهيد

ترسو يا ناموفق رد آنيد چون اينگونه افكار 
. آند  از چيزي آه بايد باشيد دور ميرامشا

 افكار و اي در جهت سوق دادن هاي روزانه گام
گ قهرمانانه به ان از مأموريت بزراحساسات

ي روزانه و دامنه ها  فعاليتمهاهنگي با هر دو
مهاهنگ بودن با . مهيشه حاضر قصد برداريد

 . خواست خدا باالترين وضعيت هدفمنديست
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 در وضعيت سپاس باشيد : گام دهم
 بر هدف خود حيت براي توانايي تعمق

به خاطر هدية بزرگ . سپاسگزار باشيد
تان و خدا  خدمت به بشريت، به سيارهتوانايي 

 . سپاسگزار باشيد
تان سپاسگزار  براي موانع ظاهري مقابل هدف

مهانطور آه گاندي به ما يادآوري . باشيد
راهنمايي اهلي «: آرد، به خاطر داشته باشيد

به آل » .رسد ها مي ترين افق اغلب در تاريك
 نگاه آنيد آه شامل متام شهر فرنگ زندگي خود

متام . اند شود آه با مشا برخورد آرده  ميميمرد
هاي ظاهري،  ا، شكسته ها، موفقيت شغل

، مهه چيز را از ها، بردها انها، زي دارايي
به دليلي اينجا .  ببينيدديدگاه سپاس

به خاطر فرصت . اين آليد هدفمنديست. هستيد
 دفمندانه در مهاهنگي با خواست مبداء زندگي ه

اي زيادي براي چيزه. سپاسگزار باشيد
 . سپاسگزاري وجود دارد

به نظر من جستجوي هدف مانند جستجوي 
راهي براي خوشبخيت نيست، . خوشبخيت است

خوشخبخيت خود راه است، و با زندگي هدفمند 
چگونگي . چيزي نيست آه پيدا آنيد. مهراه است

دار آردن  زندگي مشا در خدمت به ديگران و هدف
 به  با آنزيست آهاين چي. مهه اعمالتان است

آنيد آه  طور دقيق قصد خود را برآورده مي
وقيت هدفمند زندگي . عنوان اين فصل است

وقيت در عشق . آنيد در عشق ساآن هستيد مي
اين براي مهه . ساآن نيستيد از هدف دوريد

ها نيز  افراد، براي مؤسسات، مشاغل و دولت
 . آند صدق مي

ندان طلب وقيت دوليت براي هر خدميت از شهرو
وقيت . هزينه بسيار دارد دور از هدف است

اي براي حل  دوليت از توحش به عنوان وسيله
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آند بدون توجه به  مباحثات استفاده مي
وقيت .  اعمالش از هدف دور است چگونگي توجيه

در آاري گرانفروشي، تقلب يا نفوذ به نام 
وقيت در . د دور از هدف استسودرساني باش

 تعصب و نفرت   با مذهب رفتاري از
آه در .  باشد دور از هدف استاش  روحانيون

 . آند مورد مشا هم صدق مي
هدف مشا در دستيابي به نريوي قصد بازگشت 
به مبداء و زندگي با آن آگاهي و 

آن . الگوبرداري از عملكرد خود قصد است
ترين روش براي درك  سريعپس . اء عشق استمبد

 آيا در طرق عشق و زندگي هدفمند اين است آه
انديشيد يا نه؟ آيا افكارتان از مبداء  مي

 شود؟ آيا بر مبناي  مشا ناشي ميعشق درون 
ها  آنيد؟ اگر پاسخ افكار ناشي از عشق عمل مي
ديگر حرف ديگري . آري است، پس هدفمند هستيد

 . ندارم
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 فصل هنم
براي مهه خويشاوندامن : قصد من اين است
 .  در آرامش باشمها قابل اعتماد و با آن

ي عذرخواهي خداوند از دوستان مشا شيوة«
 »  خويشاوندانتان هستندبابت

 داير. دبليو. وين
خواهيم اين است  به طريقي وقيت چيزي آه مي

 خودمان و با خويشاوندامنان در صلح با آه
هاي اعضاء و  باشيم، به توقعات و خواسته

دهيم آه منبع بسياري  مان اجازه مي خانواده
تناقض اغلب . هاي ما باشند ها و تنش از بدخبيت

رسد انتخابي ميان قابل اعتماد  به نظر مي
بودن، آه به معين در آرامش نبودن با برخي 

ت غري قيماز خويشاوندان يا داشنت آرامش به 
 . قابل اعتماد بودن است

اجياد پيوند با نريوي قصد در رابطه با 
د براي مشا توان بودن در اطراف خويشاوندان مي

مانند تضادي به نظر برسد اما اين طور 
تواند  آرام و قابل اعتماد بودن مي. نيست

در .  باشد معرف رابطه مشا با خويشاوندانتان
ترين  ا با نزديكتان ر توانيد رابطه  ميابتدا

ديگران چگونه .  خويشاوندتان ارزيابي آنيد
آنند، خواهيد ديد آه خيلي   مشا رفتار ميبا

تارتان با خودتان هست آه ا در مورد رفچيزه
د چطور با مشا تواند به ديگران ياد بده مي

 . رفتار آنند
شود آه به ديگران  مهانگونه با مشا رفتار مي

 . آموزيد با مشا رفتار آنند مي
در فصل قبلي، از مشا خواستم تا گفتگوي 

يكي از . تان را مورد توجه قرار دهيد دروني
 افكار مشا از ،يوند با قصدترين موانع پ بزرگ

هر چه بيشرت . خواست و توقع ديگران است
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درباره ناراحت آننده بودن اين آه 
آنند و مورد  تان مشا را درك مني خانواده

قدر سوء   مهان فكر آنيدددهن قدرداني قرار مني
تان جذب  تفاهم و آم ارجي را به زندگي

چرا؟ چون چيزي آه درباره آن فكر . آند مي
يابد حيت وقيت درباره چيزي  آنيد وسعت مي مي

آنيد آه به نظر مشا ناراحت آننده  فكر مي
نيست و حيت زماني آه درباره آنچه در زندگي 

 . آنيد دوست نداريد فكر مي
دانيد   قصد پيوند يافته باشيد مياگر به 

آدام يك از اعضاء خانواده مشا را حتريك 
تأثري  تجهت حت آنيد آه بي اگر حس مي. آند مي

گرييد يا قرباني طرز  ها قرار مي توقعات آن
  نياز به تغيري ها هستيد، پس زندگي آن

آنيد   داريد مانند اينكه چه آار ميافكاري
به خود بگوييد من به اين . انديشيد  چه ميبه

ام يا من  ام چگونه طبق متايل مردم ياد داده
تر از نظر  ظرياتشان را مهمرفتار آنند آه ن

 بايد با گفنت مجله زير . شان بدهندمن ن
وضعيت خود را دنبال آنيد و اين قصد من است 

ها ياد بدهم آه از اين به بعد  آه به آن
ليت پذيرفنت مسؤ. ه با من رفتار آنندچگون

تان چگونه با مشا رفتار  اينكه اعضاء خانواده
آنند به مشا در جهت اجياد نوع رابطه با  مي

آند آه متناسب با  مك ميمتام خويشاوندانتان آ
 . ذهن آيهاني قصد باشد

ن سؤال پيش بيايد آه چطور شايد برايتا
ليت آموزش مردم را در حنوة توانيد مسؤ مي

رفتارشان با خود به عهده بگرييد جواب اين 
براي اي، متايل مشا نه تنها  است، در خبش عمده

 آه بعضي از گوش آردن به فشارهاي فاميلي
هاي قبل  آمده به نسلسنت در ها به صورت  آن

طور با جماز ساخنت خود   بلكه مهنيگردد  بر مي
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 آوردن تان و رو ي قطع رابطه از منبع اهليبرا
، ي مانند حقارتبه انرژي پايني احساسات

ي، هيجان و حيت نفرت سرزنش، ياس، پشيمان
مشا، فقط مشا به اقوامتان . شود  ميحاصل

 طريق متايلتان ايد آه چگونه با مشا از آموخته
 ها و دخالت  ه پذيرفنت نظريات منتقدانه  آنب

 . شان رفتار آنند خسته آننده
 . روابط خانوادگي مشا در ذهن مشاست

تان  بنديد، خانواده هايتان را مي وقيت چشم
روند؟ هيچ آجا اما  آجا مي. شود ناپديد مي

آه بفهميد آند  اجنام اين مترين آمك مي
 مشا به صورت فكر حضور  در ذهنخويشاوندان 

و به خاطر بياوريد خداوند ذهين است . دارند
 . آنيد آه با آن فكر مي
تان براي مهاهنگ ساخنت  آيا از ذهن

آنيد؟ در  خويشاوندانتان با قصد استفاده مي
ق برعكس يتان به طر ذهن خود با مرور خانواده

تان ترك  ها را در ذهن  قصد آنيبا مبداء جهان
ايد؟ اين  ها فرض آرده دا از آنيا خود را ج

مردمي آه با مشا خويشاوند هستند مهه 
هر نريويي آه . باشند هايي در ذهن مشا مي ايده

چيزي آه . ايد ها داده داشته باشند مشا به آن
ها آم و يا غلط است  آنيد در اين رابطه حس مي
دهنده اين است آه چيزي در درون مشا  نشان

ور آلي هر چيزي آه دچار نقص است، چون به ط
اي از خود  بينيد بازتاب جنبه در آس ديگري مي

مشاست در غري اين صورت مشا را ناراحت خنواهد 
 .  اول آن را خنواهيد ديد آرد چون در وحله

در جهت تغيري دادن طبيعت روابط فاميلي، 
ها عوض آنيد و  بايد فكر خود را در مورد آن

 قابل  غري.لقي در غري قابل تصور بزنيدعم
تان مشا  تصور چيست؟ ايده اينكه در روابط

آزارنده و اجم، نكوهندهبيشرت از فردي آه مه
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در طي ساليان، اين . است منبع اندوه هستيد
 با رفتارها و  آهافراد به ترتييب

ايد با مشا رفتار  هايتان اجازه داده بازتاب
هايي آه مشا  ها به صورت ايده مهه آن. اند آرده

 قصدتان جدا ساخته هسيت دارند، را از منبع
وقيت تصميم بگرييد با مهه در صلح باشيد خصوصًا 
خويشاوندانتان اين مسأله به طور 

 . شود آسايي قابل حل مي معجزه
 اگرآانون گفتگوي دروني مشا درباره اعضاء

ها   هر آاري آنتان بر اين است آه خانواده
آنند خطاست، در اين صورت رابطه مشا با  مي
اگر . شود ها درست به مهان شكل جتربه مي آن

گفتگوي دروني مشا متمرآز به مورد 
ها باشد، اين چيزيست  اي از طرف آن آزاردهنده

ها  هر چه خبواهيد آن. آه مشاهده خواهيد آرد
آنند سرزنش  را به خاطر اينكه مشا را آزار مي

آنيد مال مشا است و از افكار مشا ناشي 
رييد آه توجه دروني اگر تصميم بگ. شود مي

تان را بر چيز آامًال  خود، انرژي حياتي
 آنيد رابطه مشا تغيري خواهد  متمرآزمتفاوتي

بط ادر افكارتان، جايي آه رو. آرد
تان هسيت دارد، ديگر آزار خنواهيد  خانوادگي

شد، عصباني خنواهيد شد، صدمه خنواهيد ديد و 
تان فكر  اگر در ذهن. افسرده خنواهيد شد

آنيد، قصد من آرامش داشنت يا خويشاوندامن  مي
است مهان را جتربه خواهيد آرد و حيت اگر آن 

 . خويشاوند به روش رفتاري خود ادامه دهد
 تغيري دادن ذهن به منزله تغيري روابط است

در آرامش بودن با خويشاوندان فقط يك طرز 
توانيد افكارتان را با قصد به  مي. تفكر است

آرامش خبش در درونتان عوض اجياد احساسات 
تواند مشا را  هيچ آس بدون رضايت مشا مني. آنيد

ناراحت آند و مشا رضايت خود را در گذشته 
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به مترين قصد براي ايد وقيت شروع  اعالم آرده
 انرژي پايني  رضايت خود را ازآرامش آنيد 

شويد و تصميم   آرامش وصل ميبه. آشيد عقب مي
هايتان آنيد و   رابطهگرييد آه آن را وارد مي

از اين رو بالفاصله نريوي تبديل انرژي روابط 
 . آوريد خانوادگي را به دست مي

به افرادي از خانواده فكر آنيد آه به 
 افسردگي مورد ودليل احساس عصبانيت، آزار

ها  مشا بر آنچه از آن. ايد سرزنش قرار داده
مترآز ها با خود  ت نداريد يا رفتار آنآه دوس

اي  آننده تان مهيشه خبش ناراحت يد، رابطهآن
حاال تصور آنيد آه اين آار را . خواهد داشت

بيش از . دهيد نظر جديدي اجنام مي از نقطه
ها   خصمانه آنالعمل در برابر انرژي پايني عكس

 آه باعث پايني  خصمانه خودتانالعمل يا عكس
شود، قصد آرامش را به  آوردن انرژي مهه مي

به خاطر داشته باشيد . ها بياوريد العمل عكس
هاي پايني  انرژي باالي عشق است آه متام انرژي

پايني وقيت در مقابل انرژي . برد را از بني مي
دهيد در عملكرد آرام خبشي  العمل نشان مي عكس

در .  نريوي قصد متصل نيستيدنبوده و به
 مانند مجالت زير را گفته يهاي انرژي پايني مجله

به مشا احرتام : آنيد ا فكر ميه يا به آن
من از . گذارم چون غري قابل احرتام هستيد مني

ام چون مشا به دنيا خشم  دست مشا عصباني
زن  مشا را دوست ندارم چون مشا الف. داريد
 . هستيد

با مترآز بر آنچه آه قصد آشكار آردن آن 
را داريد تا به مهان انرژي پايني آه با آن 

م به پيوسنت با قصد و آنيد تصمي برخورد مي
هاي منبع جهاني خود به مقابله  آوردن ويژگي

سعي آنيد به . آنيد  ميبا آن انرژي پايني
 در حال گفنت اين عبارت به پريوانش عيسي مسيح
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مشارم مردمي را آه مرا  خوار مي«: فكر آنيد
» .ها هيچ آاري ندارم مشرند و با آن خوار مي

دهند  قرار ميوقيت مردم مرا مورد قضاوت «يا 
توامن با وجود   چطور مي.شوم صباني ميخيلي ع

جو در اطرافم آرامش  اين مهه مردم ستيزه
معين است چرا آه مسيح  اين بي! داشته باشم

. منايانگر باالترين انرژي عشق در جهان است
 و ا چيزي آه به حضور افراد مرددتنه

جو آورد و حضورش به تنهايي انرژي  ستيزه
دامن آه مشا  مي. برد فش را باال ميافراد اطرا

هاي معنوي بزرگي براي  مسيح نيستيد اما درس
اگر قصد . يادگريي از آموزگاران بزرگ داريد

آوردن آرامش به وضعييت داريد و در سطح قصد 
آنيد با احساس آرامش آن وضعيت را  زندگي مي

ها پيش اين درس را  من سال. رها خواهيد آرد
 . رم آموختمبا خويشاوندان مهس

، ديدارهاي پيش از بيداري نريوي قصد
يلي به خاطر رفتارها و حاالت بعضي از مفا

من . شد خويشاوندان مهسرم باعث حريت من مي
خودم را براي يك ديدار خانوادگي عصر 

دم چرا آه منتظر جتربه آر يكشنبه آماده مي
و به ندرت از اين انتظار نااميد بدي بودم 

ا بر آنچه آه دوست نداشتم افكارم ر. شدم مي
آردم و به اين ترتيب روابطم را  متمرآز مي

به تدريج وقيت از نريوي . دادم ها شكل مي با آن
ام گذشتم، مهرباني،  قصد آگاه شدم و از نفس

 جايگزين  راپذيرندگي عشق و حيت زيبايي
يش پ. اي آزردگي و عصبانيت قبلي آردمه حالت

آردم آه  وري مياز زمان مالقات به خودم يادآ
آنم  من آن چيزي هستم آه مهه جا انتخاب مي

آنم آه با مهه در صلح بوده  باشم و انتخاب مي
در جواب چيزي آه . و اوقات خوبي داشته باشم

قبًال مرا آزرده مي آرد حاال به مادر زمن با 
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هرگز راجع به اين «گومي،  اي مي حالت دوستانه
شرت توضيح موضوع اين طور فكر نكرده بود، بي

در پاسخ چيزي آه قبًال به نظرم » .بدهيد
اين يك «، گومي آمد حاال مي اي جاهالنه مي گفته
 براي اولني بار نظر جالب است، چه موقع نقطه

به عبارت ديگر من قصد خود » متوجه آن شديد؟
را براي اجياد وضعيت آرامش در اين برخوردها 

 . آردم ها را داوري مني خواندم و آن مي
من آم آم : انگيزترين چيز اتفاق افتاد تحري

ها را  آن. شدم آه آهنا بيايند منتظر مي
ها  از بودن با آن. ديدم تر از قبل مي روشن

آمد آه  بردم و هر زمان چيزي پيش مي لذت مي
قبًال برامي آزار دهنده بود، من دوباره نگاه 

 در. دادم آرده و با عشق و مهرباني پاسخ مي
هاي دگم يا   زندگيم، حرفمراحل اوليه

قراري من   مذهيب باعث خشم و بيمتعصبانه
حاال با مهرباني و مالميت نظرم را . شد مي
بعد . دادم آه حبث عوض شود گفتم و اجازه مي مي

هاي  بتها متوجه شدم آه نه تنها صح از سال
 و متعصبانه به صفر رسيد بلكه خانواده دگم

مقابل مهسرم بردباري و حيت عشق هم در 
ها  طور آساني آه هم مذهب آن ها، مهني اقليت

 . دادند نبودند بروز مي
ام براي ماندن در وضعيت  علريغم قصد اوليه

م اعتنا به آرامش، فهيمدم آه با عد
، نه تنها آل خانواده آرامش هاي پايني  انرژي

خبش و روشنگري  بيشرتي دارد بلكه مكاملات لذت
لي چيزها بايد از خي. آيد اي هم پيش مي آننده

حيت . ها از من طور آن گرفتم، مهني ها ياد مي آن
  خمالف آردندام مي  قضاوتي آه دربارهوقيت با

بودم اگر مقصدم را براي داشنت رابطه 
 خودم آوردم قادر بودم آميز به خاطر مي صلح

 . را آنرتل آنم
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ديگر به آنچه دوست نداشتم، به چيزهايي 
  به چيزهايي آهآه از دست داده بودم يا

 بودم  متمرآز بر اين.آردم مهيشه بوده فكر مني
تر از مهه   و مهمخبش ها لذت اين مالقاتآه 

 . خبش باشد آرامش
 آه هايي بيندازمي حاال بياييد نظري به گام

مشا در جهت اجياد وضعيت مذآور در اين فصل 
 . نياز داريد
قصد خود را آتيب و شفاهي توصيف : گام اول

 اشتياق زيادي به آن در خود اجياد آنيد و
 . آنيد

خبش خانوادگي  وقيت متايل زيادي به جتارب آرام
بطه دهيد مهه چيز براي اينكه را بروز مي

 دست به دست هم طبيعي و خودخبود صورت بگريد 
 يا خدا ني قديس درگاهبيشرت از دعا به. دهد مي

براي رخ دادن معجزه، براي معجزه بيداري 
. آند دعا آنيد گز مشا را ترك منيدرون آه هر

وقيت بيداري اين نور درون يك بار جتربه شد، 
بدون توجه به اين آه با چه آسي و آجا 

نريوي . هستيد مهيشه مشا را مهراهي خواهد آرد
اين نريو مانند جريان . الزم در درون مشاست

هنايتًا، . شود لذت بزرگي در بدن مشا حس مي
تان  دنياي درون و بريونافكار مشا رفيع شده و 

براي بيداري نور درون و آشكاري . شود يكي مي
 . قصد متايل نشان دهيد

براي مهه اعضاء خانواده مهان قصد : گام دوم
وقيت آسي مشا . آنيد را بكنيد آه براي خود مي

را مورد انتقاد و قضاوت قرار مي دهد و 
آند يا  اعمايل از سر خشم آرده ابراز نفرت مي

آند، يعين با خودش در  ا قصوري پيدا ميدر مش
ها آرزوي صلح آنيد بيشرت  براي آن. صلح نيست

با داشنت چنني . آنيد از آنچه آه براي خود مي
ها، مشا مترآز را از روي خود  قصدي براي آن
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به عمل يا حريف از جانب نيازي . داريد برمي
هايي را آه با  ه سادگي تصوير آنب. مشا نيست

 را  نيستند تصور آرده و آرامشيا در صلحمش
گوي گفت. آنيد حس آنيد ها آرزو مي آه براي آن

 آغاز به جتربه دروني مشا عوض خواهد شد و
 . اعتماد آرامش خبشي از وجودتان خواهيد آرد

 ديگران ه در باشيد آآرامشي: گام سوم
 آنيد جستجو مي

اگر درروابط فاميلي آرامش از بني رفته 
تواند  ا آرامش ندارد آه مييعين جايي درون مش

با عصبيت، ترس، خشم، افسردگي، گناه، با هر 
به جاي اينكه . حسي از انرژي پايني پر شود

ها خالص  خبواهيد يكباره خود را از اين حس
ها مهان آار را بكنيد آه با  آنيد، با آن

يك سالم دوستانه به . آنيد خويشاوندانتان مي
با .  آه باشدآن خبش ناآرام داده، بگذاريد

اين آار حس آرامش را به خبش ناآرام 
 . فرستيد مي

آنيد با سالم  هاي پاييين آه جتربه مي انرژي
خبش مشا قدرت خواهند گرفت و به تدريج آه  آرام

ها از بني  آند آن انرژي اهلي در مشا رشد مي
راه رسيدن به اين آرامش از . خواهند رفت

ت آه اي اس طريق هر نوع سكوت و مراقبه
حيت اگر دو دقيقه براي . برايتان مؤثر است

سكوت وقت پيدا آرديد، بر نام خدا متمرآز 
را به صورت يك » آ آ آه ه«شده يا صوت 

 . مانرتاي دروني تكرار آنيد
 با هفت چهره قصد مهاهنگ باشيد: گام چهارم

ايد آه ذهن آيهاني قصد  اگر فراموش آرده
 مهربان، به چه شبيه است، بدانيد آه خالق،

عاشق، زيبا، مهيشه در حال توسعه، وفور 
. پايان و نسبت به مهه هسيت پذيرنده است بي

بازي مهاهنگي را آه در اوايل آتاب معريف 
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قصد آرام و نرمش آردم اجنام دهيد و با 
 آيهاني را به حضور هر ناپذير چهره مبداء

آورد  آنيد انرژي مشا را پايني مي آس آه حس مي
 آند، ش درونتان تداخل اجياد ميراميا با آ
اين نوع از انرژي معنوي نه تنها . بياوريد

براي مشا بلكه براي خويشاوندانتان هم تغيري 
قصد مشا براي داشنت روابط . دهنده خواهد بود

گريد، ابتدا در ذهن  آميز اآنون شكل مي صلح
تان و هنايتًا شكل خواهد  مشا، سپس در قلب

 . گرفت
عي آه بر سر راه آرامش  موان:گام پنجم

به هر . خانوادگي مشا قرار گرفته، مرور آنيد
قراري  گونه گفتگوي دروني آه متمرآز بر بي

به خود . مشا از توقعات ديگران است گوش دهيد
يادآوري آنيد آه وقيت درباره چيزي آه باعث 

آنيد، براساس آن انديشه  رجنش مشاست فكر مي
ن چيز يبشرتي از آنيد در حايل آه مهزما عمل مي

سطح انرژي . آنيد آن را به زندگي خود جذب مي
خود را در جهت متايل به بازتاب نسبت به 

هاي پايني يا مقدار بيشرتي از مهان  انرژي
تان يادآوري آنيد  انرژي بيازماييد و به نفس

 بودن يگر خنواهيد رجنيد و نيازي به حمقآه د
 . در اين گونه روابط هم نداريد

 عمل آنيد مثل اينكه اتفاق :مگام شش
 افتاده 

خواستيد  ار آنچه مي انگطوري عمل آنيد
.  به واقعيت پيوسته استاتفاق بيفتد مهني حاال

ق و نوري آه در  در عشرا  خانوادهافراد 
وقيت آسي . ها هنان است بينيد  حقيقي آنهويت

ال از باباموآتا ناندا  قديس بزرگ هندي سؤ
آنيد، چه   نگاه ميآرد، بابا وقيت به من

من در تو نور «: بينيد؟ بابا جواب داد مي
چطور ممكن است «: آن شخص جواب داد» .بينم مي
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من خيلي بد . اي هستم من شخص عصباني» بابا؟
 . ها را ديده باشيد بايد مهه اين. هستم

اين . (بينم نه، من نور مي: بابا گفت
ا گورومي داستان توسط سوامي چيدويل آساناند

پس .) نقل شده است» ام را روشن آن قلب «در
در مهه نور را ببينيد و طوري رفتار آنيد آه 

 . بينيد گويا تنها چيزيست آه مي
 به نتيجه وابسته نباشيد : گام هفتم

 مشا هاي آرام و درست ه ندهيد آه حالتاجاز
تا . به رفتار خويشاوندانتان وابسته باشد
ژي باال زماني آه به قصد متصل باشيد و انر

نه . به بريون منعكس آنيد در آرامش هستيد
جاي مشا و نه هدف مشا بر اين است آه افراد 
فاميل را وادار آنيد مانند مشا فكر يا حس 

اش خيلي زياد است آه مشا  احتمال. آنند
اي در خويشاوندانتان مشاهده  تغيريات برجسته

ها  آنيد در حايل آه با نقاب شخصيت خود به آن
اما . زيد آه چطور با مشا رفتار آنندآمو مي

اگر تغيري نكنند و اگر رفتار پرتنش خود را 
ها را تغيري  بنا به نياز خود آن. ادامه دهند

هلي پيش مهه چيز در نظم ا. يافته ببينند
 عبارت بگذار بگذرمي و خداوند .خواهد رفت 

ري خوبي مهه چيز را پيش خواهد برد يادآو
 آرامش خود را تضمني با گذشنت،. براي مشاست

اي آمك به موفقيت  آنيد و به طور برجسته مي
 براي اجنام آاري مشابه افزايش  راديگران

 . دهيد مي
من آرامش را به : تأييد آنيد: گام هشتم

 . آنم ام جذب مي زندگي
شخصي ماين تأييد را چندين بار در روزهاي 

به خصوص در رابطه با فرزندان و ديگر 
اين آار . آنم ه خود يادآوري ميخويشاوندامن ب

پرسي در  را در بقايل يا در حال احوال
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فرودگاه، در دفرت پست يا حيت رانندگي هم 
اين را به عنوان حقيقت مطلق . دهم اجنام مي

گومي  ناپذير به آرامي به خود مي با قصد نرمش
مردم با لبخند، با . آيد و مهيشه به آارم مي

آميز  هاي حمبت  سالمهاي دوستانه و تأييد، حالت
طور اين ايده متقاعد  مهني. دهند به من پاسخ مي

 را نيز در هر »ها درسي در معجزه«از  آننده
 حس ام حلظه آه چيزي جز آرامش با خانواده

توامن آرامش  مي: شوم آنم، به خود يادآور مي
 . را انتخاب آنم

 نگه نداريد و مترين خبشش  آينه:گام هنم
 . آنيد

نت آرامش در متام روابط خانوادگي آليد داش
خويشاوندانتان به سادگي آاري را . خبشش است

 پيشينيان خود دهند آه يك عمر از  مياجنام
ها را با درك و خبشش از  آن. اند ياد گرفته

 . قلب خود شستشو دهيد
چيزهايي » ها درسي از معجزه«اين عبارت از 

  :آند زيادي را در اجنام اين قصد پيشنهاد مي
خواهيد؟ خبشش آن را به مشا ارزاني  آرامش مي

 . دارد مي
خواهيد؟ ذهين آرام، هديف معني و حسي  شادي مي

 دهد؟  از ارزش و زيبايي آه جهان را صعود مي
 خواهيد،  آرامشي غري قابل ختريب مي

 آرامشي آه هرگز در هم نشكند، 
 آرامشي عميق و استوار 

 ريزد؟  ي آامل آه هرگز درهم منو قراري چنان
 . دارد خبشش مهه آن را به مشا ارزاني مي

  در حالت سپاس باشيد :گام دهم
بيشرت از استقرار در وضعيت عدم آرامش در 
رابطه با اعضاء خانواده، دعايي از سپاس 

هايي  تان و متام درس ها در زندگي براي حضور آن
 . ها بايد بگرييد، به جا بياوريد آه از آن
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توانيد  ستند آه هر روز ميها ده گام ه اين
طور آه به سوي شناخت مطلق از  مهني. مترين آنيد

رويد  اينكه قصد مشا آارگر خواهد بود پيش مي
يادآور شويد آه به صورت روزانه به خود 

 .  حمكوم آردن نيستچاره رابطه بد



 ٢٢٣

 فصل دهم
حس موفقيت آردن و جذب : قصد من اين است

 . ام وفور به زندگي
 فراواني در است با هر دعايي خداوند قا«
 » عطاء آندا

 سنت پل
وقيت به اين نتيجه برسي آه هيچ آمبودي «

 . نيست، متام جهان از آن توست
  لئو تزو

يكي از رازهاي من براي حس موفقيت و جذب 
ام يك مجله قصار دروني است آه  وفور به زندگي

. آنم تقريبًا هر روز از آن استفاده مي
 ديد خود را نسبت به مهه چيز :گويد طور مي اين

مهيشه . عوض آنيد و آن چيزها عوض خواهند شد
 . در مورد من آارگر بوده است

يك آوانتومي حقيقت اين َمَثل آوچك در فيز
اي، موضوعي است آه  شود آه بنابر عده يافت مي

آنيد  تر از آن است آه فكر مي نه تنها عجيب
كرش تر از آن است آه بتوانيد ف  بلكه عجيب
ترين سطح  به اين شكل آه در ظريف. را بكنيد
 عمل مشاهده يك ذره، آن ذره را ،فرعي امت
شيوه مشاهده ما از اين . دهد تغيري مي

مشخص هاي آوچك ناحمدود زندگي عامل  عادت
ها در هنايت تبديل  چيزيست آه آنآننده 

اگر اين استفاده را به ذرات . شوند مي
يم و آغاز به ديدن تر وسعت ده تر و بزرگ بزرگ

م بشريت يا تري از جسم بنا خود در ذرات بزرگ
 آن  خود زندگي ببينيم،تر از آن يعين حيت بزرگ

اي آه جهان   شيوهزمان تصور عجييب خنواهد بود،
تأثري قرار  آنيد، آن را حتت را مشاهده مي

هاي  اين مسأله به آرات در شيوه. دهد مي
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ري  جهان صغهر آنچه در:  گفته شده آهخمتلفي
مهانطور آه اين . است در جهان آبري نيز هست

يك  آوچك به فيزخوانيد، اين سفر ل را ميفص
اي در زندگي  آوانتوام را به عنوان استعاره

 . خود به ياد داشته باشيد
به اين شكل، قصد مشا براي احساس موفقيت و 

از خود، از جتربه وفور بستگي به ديد مشا 
 دامنه قصد دارد آه هتر از مه جهان و مهم

پند . دريچه ورود به موفقيت و وفور است
آوچك من درباره تغيري جهت ديد وسيلة بسيار 

دهد قصد  قدرمتندي است آه به مشا اجازه مي
. مذآور در اين فصل را وارد زندگي خود آنيد
سپس اول جهت ديد خود نسبت به هر چيز و 

 قصد بررسي چگونگي آن را از نقطه ديد 
 . آنيد

 آنيد؟  چگونه به زندگي نگاه مي
حنوه نگرش مشا به زندگي بارومرتي از توقعات 

 از ارزش  مي باشدهايتان  بر مبناي آموزهمشا
اين . خود و آنچه قادر به آسب آن هستيد
اي چون  توقعات به طور عمده از تأثريات بريوني
شود اما  خانواده، جامعه و مؤسسات حتميل مي

 حاضر دروني نيز تأثري از آن مهراه مهيشه
منابع توقعات مشا عمدتًا . يعين نفس: پذيرد مي

بر مبناي باورهايي از حمدوديت، عدم فراخي و 
بدبيين درباره آنچه در مورد مشا ممكن است 

اگر اين باورها پايه چيزيست . گريد نشأت مي
آنيد پس اين  آه براساس آن به زندگي نگاه مي

راي زندگي خود ادراك از جهان چيزيست آه ب
جذب وفور، باروري و موفقيت از . ايد خواسته

 . اين نقطه نظرات حمدود غري ممكن است
دامن آه جذب وفور و احساس  در قلبم، مي

طور آه قبًال  موفقيت عمل ممكين است چرا آه مهان
گفتم در اوان زندگي عدم فراخي شديدي جتربه 
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در پرورشگاه دور از مادرم و پدر . ام آرده
. ام لكلي آه اغلب در زندان بود زندگي آردها

تواند در مورد مشا  دامن آه اين حقايق مي مي
نيز صدق آند چون اگر در مورد يكي از ما 
آارگر بوده پس در مورد مهه ما آارگر خواهد 
بود چرا آه ما مهه در يك نريوي اهلي وفور را 
سهيم هستيم و از يك دامنه قصد حضور 

 . امي يافته
دنيا هتيه  از چگونگي نگرش خود به فهرسيت

 از خود بپرسيد چقدر  انرژي حياتي . آنيد
بر توجيه نقطه نظرات خوش بينانه يا متمرآز 
ها در  ها و نامهاهنگي  ديدن نابرابريترجيح و

توانيد حنوه  ايد آيا مي وفور براي مهه منوده
 توانيد  ا تغيري دهيد؟ آيا مينگرش خود ر

ايد،  ه مهيشه تنگي ديدهرفاه را در جايي آ
توانيد آنچه آه هست به  ببينيد؟ آيا مي
گرش خود عوض آنيد؟ من در سادگي با تغيري ن

 . گومي  با صداي بلند آري ميها الجواب سؤ
شيوه آارآرد تغيري جهت ديد نياز به نگرشي 

 . دقيق به چيزي آه قبًال بررسي نشده دارد
دامنه خالق جهاني قصد چگونه به زندگي 

 نگرد؟  مي
متام خلقت است، مهيشه ل دامنه قصد، آه مسؤ

 هيچ در حال ايثار است در واقع در ايثار
 مداوم روح خالص به طور. شناسد مرزي مني

. آند ل مادي تبديل ميشكل را به هزاران شك بي
به عالوه، اين دامنه قصد در اشكال ناحمدودي 

وقيت صحبت از منشاء باشد هيچ . آند اعطاء مي
پس وقيت آه به . قه و نقصاني موردحبث نيستمضي

آنيم، به  وفور طبيعي ذهن آيهاني فكر مي
ت خنس. امي دومفهوم اساسي آفرينش نگاه آرده
 است و اينكه به طور مداوم در حال ايثار
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نريوي . آند هناييت ارائه مي دوم اينكه موارد بي
 هنايت و به طور ثابت در حال ايثار قصد بي

 است آه براي اجنام قصد شخصي است، پس بديهي
 نياز به آميز و جذب وفور جهت زندگي موفقيت

 جباي ن دو ويژگي داريد اگر خبواهيدپذيرفنت آ
ها باشيد   خود آنتقال براي وفور و موفقيت

پيامتان براي جهان چه خواهد بود؟ مبداء مشا 
وفور دارد و مشا مبداء خود هستيد پس اين 

از آجنا آه . باشدرابطه بايد در حال چرخش 
مبداء مشا مهيشه در حال اعطاء و خدمت است و 
مشا نيز مهان مبداء هستيد پس بايد مهيشه در 

اين مبداء تنها . وضعيت اعطاء و خدمت باشيد
زماني قادر به آار با مشاست آه با آن مهاهنگ 

 . باشيد
لطفًا براي : پيامي به دامنه قصد از قبيل

شود   طور تعبري مياين. من پول بيشرتي بفرست
 مبداء ا در مضيقه هستيد در حايل آه آه مش

داند  حيت مني. شناسد هيچ معنايي از مضيقه مني
آه پول آايف نداشنت يعين چه؟ پس، پاسخي آه 

اينجا وضعييت از نياز : گردد اين است باز مي
آنيد  طور فكر مي به پول بيشرت است چون مشا اين

آنيد، پس  ن فكر ميو من ذهين هستم آه مشا با آ
داريد و اينجا مقدار بيشرتيست از آنچه آه ن

:  نفس مشا نيز اين استخواهيد جواب مني
 . شوند آرزوهامي ناديده گرفته مي

اما حقيقت اين است آه مبداء جهاني تنها 
شناسد و براي مشا پول   را مي ايثاروفور و

:  قصد مشا به اين شكل باشد آهفرستد اگر مي
دهم آه آنچه به  يف دارم و اجازه ميمن پول آا

 . حد آايف دارم به طرفم جاري شود
 اين حرف به نظر ياوه و يا بازي باشايد 

دهم آه  آلمات بيايد اما به مشا اطمينان مي
اي است آه ذهن آيهاني قصد  اين دقيقًا شيوه
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هر چه با قصد آننده خود به اين . آند عمل مي
ر وفور ناحمدود تر باشيد مهان قد جهان مهاهنگ

خود را از مفهوم . را بيشرت خواهيد ديد
 آليدي براي اين يد چون خداوندمضيقه خالص آن
مبداء خالق به باور مشا از . دموارد ندار

 . دهد  با مهان پاسخ ميمضيقه
هاي من در آغاز اين فصل فكر  حاال به گفته

نگرش خود را عوض آنيد چيزهايي آه به : آنيد
به مشا تضمني .  عوض خواهند شدنگريد ها مي آن
دهم آه ذهن آيهاني فقط در مهاهنگي با  مي

پايان است جاري  طبيعت خود آه ارائه وفور بي
با اين طبيعت مهاهنگ مبانيد به متام . شود مي

ه ديگري آرزوهايتان خواهيد رسيد، جهان را
اگر به ذهن آيهاني .شناسد براي بودن مني

 را در وضعيت خواهيد مشا بگوييد آه چه مي
 رها  هرگز نرسيدن و  نياز بيشرت ،خواسنت

به هر حال، اگر حس آنيد آنچه . خواهد آرد
صد خواستيد هم اآنون حاصل شده با ق آه مي

 يا گوش آردن به بدون ترديد . ايد متحد شده
 . ها، در حضور دامنه خالق قصد خواهيد بود نه 
د تواني توانيد از مضيقه آمده باشيد، مني مني

بايد . از تنگي و يا از خواسنت آمده باشيد
هايي آمده باشيد آه مهه چيز را  از مهان حالت

اي آليديست، اجازه  اين آلمه. آند جماز مي
بياييد نگاهي بيندازمي به اينكه . دادن

چگونه اجازه دادن اغلب در تالش براي آشكار 
ساخنت حس موفقيت و جذب وفور ناديده گرفته 

 . شده است
  اجازه دادن هنر

ذهن آيهاني خلقت در وضعيت دائمي اجياد 
. رود آند، تعطيالت مني هرگز توقف مني. آردن است

هيچ روزي نيست آه از آار باز بايستد و به 
بدون استثناء هر . دهد طور مداوم انتشار مي
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آس و هر چيزي از اين ذهن آيهاني آه ما قصد 
 از پس، اگر مهه چيز. يابد ناميم ظهور مي مي

شود چگونه  دامنه انرژي ناديدني ظاهر مي
اي قادر به شرآت در آن هستند در حايل آه  عده
آيند؟ اگر  اي ديگر به نظر جدا از آن مي عده

ني از وفور در حال پايا مهيشه در چشمه بي
 مضيقه يا نقصان را به اعطاست، پس اگر 

آنيد بايد مقاوميت در راه  طريقي جتربه مي
 . تان وجود داشته باشد دگيدادن آن به زن

 به زندگي  دادن اين منبع ايثارگرراه 
ا در سر راه مشيعين مطلع بودن از مقاوميت آه 

اگر جهان . دهيد  قرار ميوفور مهيشه فزاينده
ذبه است، به اين معين ابر پايه انرژي و ج

هاي خاصي در حال  است آه مهه چيز در فرآانس
ش مشا با وقيت فرآانس ارتعا. ارتعاش است

 آيهاني در تضاد است، مقاوميت اجياد فرآانس 
آنيد آه باعث ممانعت از ورود وفور به  مي

فردي مشا ارتعاشات . شود تان مي فضاي زندگي
ارتعاشات نامهاهنگ .  استآليد درك اين اجازه

. بيشرت به شكل افكار و احساسات مشا هستند
 ثل تأآيد بر آنچه معتقديد استحقاقافكاري م

اين . آند  را نداريد اجياد انرژي متضاد ميآن
تضادها توقفي در چنگ انداخنت به انرژي مهسان 

آند و مشا دامنه غري جمازي اجياد  اجياد مي
به خاطر داشته باشيد افكار مشا . آنيد يم

 تضاد با آن يابا قصد  تواند از مهاهنگي مي
 . ناشي شود

در نظر داشته باشيد آه مشا خبشي از ذهن 
هاني هستيد پس اگر خود را در تناسب با آي

تواند  هفت چهره قصد ببينيد، ذهن آيهاني مي
براي مثال، . به طور مهاهنگي با مشا آار آند

تصور آنيد مشا شغل هبرتي با در آمد بيشرتي 
خواهيد، تصور آنيد آه مهني االن در آن  مي
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وضعيت هستيد، با اين شناخت آه مشا مستحق آن 
گونه ترديدي چرا آه  يچهستيد، بدون ه

 . توانيد آن را درون خود ببينيد مي
اآنون، ذهن آيهاني هيچ حق انتخابي 
ندارد، چرا آه مشا خبشي از آن ذهن خالق هستيد 

پس .  ندارد وجودو هيچ گونه تضاد ارتعاشي
ر پذيرفنت چيزي ممكن است درست پيش نرود؟ هن

 . شود  ميبا عادت نپذيرفنت جايگزين
مشار وجود دارد   از افكار بيليتاريخ طوي

آه مقاوميت در برابر جريان آزاد وفور اجياد 
اين عادت عدم پذيرش از اين باور . اند آرده

هاي سال بر آن آار  آند آه مشا سال رشد مي
به عالوه مشا . آنيد ايد و به آن تكيه مي آرده

به مقاومت ديگران اجازه ورود به اين تصوير 
 را با نياز به تأييد ايد، و خود را داده

مشا نظريات . ايد ها در اين دام انداخته آن
هايي  آنيد، آمار مهه آن ها را جلب مي مقاوم آن

اند شغل خود را انتخاب آنند  را آه نتوانسته
هاي  اندازه خبوانيد، گزارشات دوليت درباره چشم
 را بررسي مشاغل ضعيف و اقتصاد آاهنده

ه وضعيت اسفناك ي تلويزيون آها آنيد، گزارش
 حس دهد متاشا آنيد ،  نشان ميي را جهانامور

د اي مور مقاومت مشا به طور متقاعد آننده
 وحدت  عدم پذيرشمشا با. گريد جتاوز قرار مي

 آردن به  نياز داريد نگاهآنچه. ايد يافته
ت و متامي عواملي آه از اين نظام اعتقاديس

مهه آنند و بگوييد، تغيري دادن  آن محايت مي
چيز آار خيلي بزرگي است و به جاي آن من 

آنم آه اينجا اآنون  شروع به تغيري افكاري مي
 . نپذيرفنت را فعال آرده است

آرديد، يا  مهم نيست آه قبًال چه فكر مي
براي چه مدتي يا حتت چه فشارهايي براي حفظ 

وع به متوقف  امروز شر.مقاومت خود هستيد
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 آار را با گفنت  اين.ساخنت افكار عايق آنيد
آنم،  اين مجله اجنام دهيد من احساس موفقيت مي

.  اينجاست حس آنمآنم وفوري آه اآنون قصد مي
 مجله خود را ين آلمات را تكرار آنيد ياا

فكار مشا را در تنظيم آنيد آه به طور ممتد ا
هاي بيداري با باور نويين از موفقيت و  ساعت
را به مدت وقيت اين افكار .  اشباع آندوفور

ها به شيوه فكري مشا تبديل  الزم فعال آنيد آن
شوند و در جهت حذف مقاومت در برابر  مي

 . داريد پذيرش گام برمي
شوند  سپس اين افكار به چيزهايي تبديل مي
هايي  آه در خاموشي و هنگام دعا مانند پيام

من موفق هستم، من وفور : فرستيد براي خود مي
ت باشيد، وقيت خود وفور وقيت خود موفقي. هستم

باشيد با مبداء خالق مهاهنگ هستيد و آن تنها 
آن به طور . دهد ميشناسد اجنام  آاري را آه مي

 هيچ  برنده است ،پايان ايثارگر و پيش بي
 ن وجود ندارد، براي مثال مقاوميت در برابر آ

 در سطح مضيقه نيست، هر آالم ديگرارتعاش مشا
چه آه از مبداء مشا آنارتعاشي فردي مشا با 

در افكارتان مشا . شود پيوسته است  ميفراخوان
ايد آه   انتخاب آرده.و مبداء يكي هستيد

افكار مقاوم را تشخيص دهيد و مهزمان تصميم 
 . ايد به ماندن خارج از راه خود گرفته

اقل مقاومت  پذيرندگي و زندگي با حدوقيت
مشا هاي   موفقيت جزو انتخابآنيد  را مترين مي

وفور ديگر از مشا دوري . نيست، خود مشاست
خارج از . مشا آن هستيد و آن مشاست. آند مني

اينجا آليد ديگري . يابد مقاومت مشا جريان مي
بايد از : براي جريان آزاد وفور وجود دارد

تان پيش  وابستگي به انباشنت آنچه در زندگي
 . آيد اجتناب آنيد مي
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  مشا وفور، عدم وابستگي واحساسات
در حايل آه داشنت ارتعاش حمكم مهاهنگ با 

ان وفور مبداء قصد براي مشا حياتي است، مه
توانيد به   منيقدر هم حياتي است آه بدانيد

گرييد چنگ  وفوري آه بر سر راهتان قرار مي
خباطر اين آه مشايي آه مايل به آوخينت . بزنيد

و وابسته شدن به موفقيت و ثروت خود هستيد، 
اقعي مشا نيست بلكه آن نفس پر مشكل خود و

 آاري آه اجنام تان نيستيد،  مشا دارائي. استمش
دهيد نيستيد، مشا موجودي اهلي و ناحمدود در  مي

ي موفق هستيد آه مقدار لباس مبدل انسان
آن ماده . اي را انباشته است ادهمعيين از م
براي اين است آه نبايد حتت هيچ . مشا نيستيد

عدم وابستگي از .  وابسته شويدشرايطي به آن
شود آه ماهيت واقعي مشا  اين شناخت ناشي مي

آن . پايان قصد است اي از دامنه اهلي بي تكه
زمان است آه از امهيت احساسات خود آگاه 

تر از صيقل  خوب احساس آردن با ارزش. شويد مي
 احساس وفور بر پويل. شود دادن جواهرات مشا مي

ق يافته و د داريد تفوآه در حساب بانكي خو
. دهد نظر ديگران را نسبت به مشا ارتقاء مي

به طور آلي احساس وفور و موفقيت زماني ممكن 
است آه وابستگي خود را از چيزهايي آه آرزو 

آنيد قطع آرده و اجازه دهيد آه به زندگي  مي
 يرتر از آن از طريق مشا جا  و مهمواردامش
 آند  سدهر چه آه جريان انرژي را. وندش

 . ديساز  متوقف ميصد را روند خالق ق
وقيت . وابستگي چنني مانعي بر سر راه است

به جاي اينكه اجازه : به آنچه از راه رسيد
اندازيد جريان را  عبور از خود بدهيد چنگ مي

آن را انباشته يا تصميم . آنيد متوقف مي
گرييد آه براي خود نگه داريد و جريان قطع  مي
نت اينكه هيچ چيز جز د با دانسباي. شود مي
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دهيد  مانعي آه مشا بر سر راهش قرار مي
تواند جلوي ورود آن را به زندگي مشا  مني

. دش نگه داريدبگرييد، بايد آن را در گر
هاي حسي براي جستجوي  احساسات مشا بارومرت

هاي مشا از  مقاومت و ارزيابي توانايي جتربه
 . موفقيت و وفور هستند

  به احساسات توجه آردن
احساسات مشا جتارب دروني مشاست آه به مشا 

گويد چه مقدار از انرژي اهلي براي آشكاري  مي
احساسات . خوانيد هايتان فرا مي خواسته

 چگونگي اعمال نند ابزار سنجشي براي توا مي
يك پاسخ حسي . مشا در روند آشكارسازي باشند

ي دهد آه مشا انرژي اهل مثبت استثنايي نشان مي
دهيد آه به  قصد را فرا خوانده و اجازه مي

 . اي غري مقاوم از مشا جريان بيابد شيوه
احساساتي از قبيل اشتياق شديد، سعادت 

بيين آامل، اعتماد بدون  ، خوشخالص، احرتام
دهد آه براي  ال و حيت روشن شدگي نشان ميسؤ

مثال آرزوي مشا براي آشكار ساخنت موفقيت و 
زيادي از مبداء جهاني مشا وفور، قدرت آشش 

بايد بياموزيد آه به حضور اينگونه . دارد
اين . رج دهيداحساسات توجه آامل به خ

 از زندگي مشا آه خايل احساسات تنها شكل هايي
ل از انرژي هستند نيست بلكه عوامل مسؤاز 

چگونگي پاآسازي و ختليص پيوند مشا با قصد هم 
گويند   مياين احساسات دقيقًا به مشا. هستند

 فرا  راآه چه مقدار از نريوي حياتي
خوانيد و در آن حلظه قدرت آشش مشا چقدر  مي

 . است
آرزوي .  طبيعت قصد است،وفور وضعيت طبيعي

. وفور مشا بايد بدون مقاومت جاري شود
هرگونه اختاليف ميان قصد شخصي و خواسته مشا و 
اعتقاد مشا در رابطه با امكان فراخوان آن 
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اگر . آند تان اجياد مقاومت مي گيبه زند
 هيد اما معتقديد آه امكان ندارد ياآهخوا مي

ر نداريد اجياد فقري هستيد يا مهارت و پشتكا
. ديآن  ميمقاومت آرده و خود را عايق

دهد آه چقدر خوب انرژي  احساسات مشا نشان مي
هايتان  الزم را براي برآورده ساخنت خواسته

وي نااميدي، عصبيت، احساسات ق. آنيد جذب مي
سرزنش، تنفر، ترس، خجالت و خشم فرستنده 
اين پيام براي مشاست آه مشا موفقيت و وفور 

پذير بودن آن را  خواهيد اما امكان را مي
، آليدي  اين احساسات منفي. باور نداريد

هاي  هاتان با خواسته  تراز آردن خواستهبراي
 ذهن آيهاني قصد است آه تنها مبداء چيزيست

احساسات منفي به مشا . آه خواستار آن هستيد
گويد آه قدرت آشش مشا از قصد ضعيف است يا  مي

احساسات مثبت به مشا . حيت اصًال وجود ندارد
گويد آه در حال اتصال و دستيابي به نريوي  مي

 . قصد هستيد
در رابطه با وفور، يكي از مؤثرترين 

ه ها براي افزايش آن قدرت آشش از قصد ب شيوه
 از دالر و جايگزيين بر مترآز با عدمطرف خود
 اجياد دوسيت در وفور، امنيت، شادي، آن با

 اينجاست آه آغاز به. باالستسالميت و انرژي 
شود  آنيد آه باعث ميمي احساسات باالتري 

اء خلقت بفهميد به بازي مهاهنگي با مبد
 شادي فراوان، سالميت و بهوقيت . ايد برگشته

 باشيد، وسايل به دست آوردن مهه دوسيت متمرآز
پول تنها . ها به سوي مشا جاري خواهد شد آن

هاست و هر چه انرژي  يكي از آن وسيله
تر در اطراف وفور بدرخشد، پول  ارتعاشي سريع

 در زندگي مشا  بيشرتي به مقدار قابل مالحظه
 مثبت به عنوان اين احساسات. خواهد آمد

 و وفور مشا  به سوي موفقيتشاخص قدرت آشش 
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را در حالت فعايل براي مهكاري با قصد قرار 
 . خواهد داد

نظرم اين نيست آه فقط منتظر مبانيد تا مهه 
پيشنهاد من اين است آه با . چيز رديف شود

آنم احساس موفقيت و آاميابي را  قصد مي: گفنت
 به طوري م، انرژي حسي مشا تغيري يافتهجذب آن

تان مهني حاال  استهعمل خواهيد آرد آه گويي خو
 . برآورده شده است

هاي قصد مهاهنگ خواهد شد  اعمال مشا با چهره
و در و با آنچه آه هستيد تأمني خواهيد شد

 از چيزي آه از دست رفته خنواهيد تالش جربان
 . بود

 ام، شرآت در هر در اين نقطه از زندگي
آنم جز شناخت آامل و  اي را رد مي خواسته

اء خلقت  از مبدتواند ه ميبدون مقاوميت  آ
هاي  هاي من براي شاخص خواسته. قصد ظاهر شود

هاي آتاب آشكار  شخصي وفور با مترين نوشته
اي ادامه خواهد   و در برنامه ده مرحلههشد

 به مبداء با برداشنت مقاومت و اتصال. يافت
 آامًال به آن اعتماد قادر به پذيرش شدم و 

م آه وقيت چيز ها ياد گرفت در طي سال. دارم
آنم، احساس   را آرزو ميبه ظاهر غري ممكين

سپس نتيجه گرفتم آه بايد . آنم بيچارگي مي
آمرت آرزو آنم اما تنها اتفاقي آه افتاد 
اين بود آه مرا بيشرت از نريوي ناحمدود قصد 

هنوز در ارتعاشي نامهاهنگ با وفور . جدا آرد
 . آيهاني قرار داشتم

ن با وفور باعث فقر فهميدم آه مهاهنگي م
درست برعكس، . شود يا گرسنگي ديگران مني

ام شانس آمك به از بني  وفوري آه خلق آرده
اما . دهد بردن فقر و گرسنگي را به من مي

 اين بود آه وقيت در تر دانسنت آگاهي مهم
تر باشم چيزي آه براي آمك  هاي پايني فرآانس
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ياد . به ديگران دارم آمرت از شانس است
فتم آه بايد خودم را از نظر ارتعاش با گر

 داليل نوشنت اين يكي از. مبداء مهاهنگ آنم
متقاعد آردن مشاست از اينكه لزومي فصل 

ندارد چيز آمي خبواهيد، يا درباره خواست 
وفور آجناست و با . وفور احساس گناه بكنيد

 . اش در اختيار مهه است هنايت هاي بي فرآورده
رباره موفقيت و وفور آنچه را آه اينجا د

بدون . آشم آنم و نفس مي نويسم زندگي مي مي
دامن آه مشا قادر  مي) مقاوميت(هيچ گونه شكي 

هاي  هستيد وفور را جذب آرده و با جذب پيام
اين فصل احساس موفقيت بكنيد آه مانند 

اش هستيد از طريق مبداء  وفوري آه به دنبال
اري آيهاني و از طريق من به اين صفحات ج

ن براي هيچ اختاليف ميان آرزوي م. شده است
ام براي جاري   و اشتياقنوشنت مهه اين مطالب 

. ساخنت بدون مانع آن به سوي مشا وجود ندارد
دامن؟ احساس من در اين حلظه  از آجا اين را مي

. سعادت غري قابل توصيف، شادي و احرتام است
 آنم آه به من به اين وضعيت حسي اعتماد مي

 از نريوي آشش شديدي براي خلق دهد ان مينش
در . گريم ها از روح خالق قصد هبره مي اين پيام

مهاهنگي ارتعاشي و وفور هستم و احساس 
موفقيت قصد من است آه در اين مكان آشكار 

اين مطلب را در مورد هر چيزي آه . شود مي
مايل هستيد به وفور در زندگي مشا جاري شود 

 . ببينيد
 قعيت خود آنيد قصد را وا
اي در ده گام براي اجنام قصد مذآور  برنامه
 و جذب فصل ذآر شده يعين حس موفقيتدر اين 

 : وفور به زندگي
 جهان را به شكل مكاني دوستانه، :گام اول

 وقيت حنوة .أمني آننده و در وفور ببينيدت
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نگرش خود را تغيري دهيد، چيزهايي آه به 
وقيت . اهند آردآنيد تغيري خو ها نگاه مي آن

جهان را ُپر و دوستانه ببينيد مقاصد مشا 
ها به واقعيت خواهند  آن. شوند پذير مي امكان

هاي باالتري  آانسپيوست چرا آه جهان مشا از فر
 در اين گام اول، مشا نسبت به . شود جتربه مي

ز اين آه حمدود آند تأمني جهاني آه بيشرت ا
بينيد آه   پذيرنده هستيد جهاني ميآند، مي
خواهد مشا موفق و در وفور باشيد تا جهاني  مي

 . آند آه بر عليه مشا توطئه مي
موفقيت و وفور را به : تأييد: گام دوم

ها چيزهائيست  آنم چرا آه آن ام جذب مي زندگي
اين آار مشا را در مهاهنگي . آه من هستم

هدف مشا حذف . آورد ارتعاشي با مبداء مي
خواهيد و آنچه  آنچه ميهرگونه مسافيت ميان 

 وفور .، نيستآسب مي آنيدآه از آن خواسته 
و موفقيت آجنا منتظر نيستند تا خود را به 

قيت و وفور مشا مهني االن موف. مشا بنمايانند
 آن چه آه هست هستيد و مبداء فقط از

تواند به مشا بدهد آنچه آه خود مشا هم  مي
 . هستيد

  در حالت پذيرش باشيد:گام سوم
مقاومت عدم مهاهنگي ميان خواسته مشا براي 

تان يا  وفور و باورهاي مشا درباره توانايي
. پذيرفنت يعين نظم آامل. تان است ناشايستگي

يرش به معين اين است آه يك حالت از پذ
 جهت تغيري دادن خود ديگران را در هاي تالش

طور به اين معين است آه  مهني. گرييد ناديده مي
تان  هاي قبلي خود آه حتت آنرتل نفسمشا بر باور

بوده درباره وفور به عنوان خبشي از زندگي 
در وضعيت پذيرش . آنيد يا برعكس اتكاء مني

مقاومت به شكل افكار منفي يا ترديد با 
شناخت اين آه با مبداء يكي هستيد جايگزين 
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وفوري آه آرزو داريد مستقيم به سوي . شود مي
 هرگونه فكر يا هر .مشا جاري شود تصور آنيد

چيزي آه نظم مشا با مبداء را به خطر 
 . اندازد رد آنيد مي

 حلظات فعلي براي فعال آردن :گام چهارم
افكار مهاهنگ با هفت چهره قصد استفاده 

 . آنيد
» حلظات حاضر«عبارت آليدي در اين قسمت 

آنيد آه در اين مرحله از  اگر فكر مي. است
ه سيستم اعتقادي زندگي تغيري دادن افكاري آ
ني حاال، در مهني مه. مشا را شكل داده ممكن نيست

آيا بر افكاري از اين قبيل . حلظه توجه آنيد
مر مضيقه را تأييد و در برابر آه يك ع
كه بطوريايد   آرده مقاومت وفورموفقيت و

ديگر زمان آايف براي تراز آردن افكاري آه 
، سيستم اعتقادي مشا را تشكيل داده نداريد

 ايد؟  فايق آمده
تصميم بگرييد آه از باورهاي قبلي بگذريد 

 آنيد يو مهني حاال شروع به فعال آردن افكار
هر زمان آسي . دهند آه به مشا حس خوبي مي

هايتان  خواست به مشا بقبوالند آه خواسته
خواهم حس  بيهوده است به خود بگوييد، مي

هر زمان متوجه شديد آه . خوبي داشته باشم
 سوي افكاري با انرژي پايني و نامهاهنگ با به

خواهم حس  ايد به خود بگوييد، مي قصد روآرده
به تدريج حلظات فعلي مشا . خوبي داشته باشم

دهند فعال  افكاري را آه به مشا حس خوبي مي
ا  آرد آه نشانگر اين است آه جمدد بخواهد

 حس خوب مرتادف خواسته . ايد صد پيوند يافتهق
به خاطر داشته .  آردن خداستخواسته حس

خداوند خوب است و هر آنچه آه خدا «باشيد، 
 . خلق آرده نيز خوب است
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 : گام پنجم
اعمايل را آغاز آنيد آه از احساس وفور و 

در اينجا آلمه . آنند موفقيت مشا محايت مي
من آن را عمل آردن به . است» عمل«آليدي 
مل عيا تفكر از انتها و » مثل اينكه«طريقي 

 خود را در بدن. نامم آردن به آن طريق مي
حاليت قرار دهيد آه مشا را به طرف وفور و حس 

طوري نسبت به آن احساسات . موفقيت سوق دهد
مشتاقانه عمل آنيد آه گويي وفور و موفقييت 
آه به دنبالش هستيد، مهني حاال و اينجا حاصل 

ها با اشتياقي در  بهبا غري. ه استشد
اي  تلفن را به شيوه. بزنيدصدايتان حرف 

يك مصاحبه آاري را از . اهلام خبش جواب دهيد
هايي  آتاب. جايگاه اعتماد و لذت اجنام دهيد
انگيزي به  را خبوانيد آه به طور اعجاب

دستتان رسيده و توجه بسيار به مكاملاتي آه 
رسد آه مشا را به طرف چيزي جديدي  به نظر مي

 . خواند به خرج دهيد مي
 به خاطر داشته باشيد آه آاميابي : ششمگام

و موفقيت مشا باعث منفعت ديگران هم خواهد 
شود اگر  شد و هيچ نقصاني متوجه هيچ آس مني

هاي آن   فرآورده.فور را انتخاب آنيدمشا و
 هر چه بيشرت در سخاوت آيهاني. ناحمدود است

شرتي براي اشرتاك يباشرتاك داشته باشيد، چيز 
در نوشنت اين آتاب، . يد داشتبا ديگران خواه

آوري به طرق خمتلف به زندگي من  وفور شگفت
تر ناشرين آتاب،  اما از آن مهم. سرازير شد

ها را حتويل  طراحان، راننده آاميوني آه آتاب
، دروسازي آه آاميون را ساخته بودداد، خو

رساندند،  دارها آه به آارگران غذا مي مزرعه
 وفور زيادي دريافت فروشي مهه آارمندان آتاب

 رفته و اين آردند چرا آه من از پي سعادت
 . آتاب را نوشتم
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 احساسات خود را به عنوان سيستم :گام هفتم
راهنمايي جهت پيوند با ذهن آيهاني قصد 

 . مشخص آنيد
احساسات قوي چون اشتياق و سعادت منايانگر 
اتصال مشا با روح يا اگر خبواهيد اهلام 

ي خفته را ام بگرييد نريوهاوقيت اهل. هستند
 به هر شكلي آه جستجو آنيد و وفور  فعال مي

وقيت . شود آرده باشيد به زندگي مشا سرازير مي
احساساتي از انرژي پايني چون شهوت، خشم، 
نفرت، عصبيت، نااميدي و مشابه آن جتربه 

 تا بدانيد زماني آه آرزوهاي  آليديستآنيد،
 خارج از تناسب مشا بايد قدرت بگريند، آامًال

در اين حلظات به خود . اند دامنه قصد شده
خواهيد حس خوبي داشته  يادآوري آنيد آه مي

  آهتوانيد فكري باشيد و ببينيد آيا مي
 . پشتيبان حس خوب مشا باشد فعال آنيد

مهان قدر با وفور خود نسبت به : گام هشتم
 جهان سخاومتند باشيد آه دامنه قصد با مشا 

دن يا صاحب شدن آنچه آه دريافت با چنگ ز
. ايد جريان انرژي وفور را متوقف نكنيد آرده

از آاميابي خود . بگذاريد در حرآت باشد
براي خدمت به ديگران و داليلي بزرگرت از نفس 

 هر چه عدم وابستگي را. فاده آنيدخود است
  بيشرتي در مهاهنگي ارتعاشيبيشرت مترين آنيد

 . با مبداء خواهيد بود
 زمان الزم را وقف مراقبه بر روح :گام هنم

درون به عنوان منبع وفور و موفقيت خود 
 . آنيد

گزيين براي مترين مراقبه وجود هيچ جاي
اين امر به طور خاصي با وفور . دراند

بايد از اينكه آگاهي مشا از . ارتباط دارد
با تكرار .  حاصل آنيدحضور مبداء مشاست اطالع
وند است به صورت يك صوتي آه در نام خدا
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مانرتا از فين براي آشكارسازي استفاده 
آنيد آه به اندازه تاريخ نگاشته شده قدمي  مي

اي آه قبًال توضيح  من به شكل مراقبه. است
دادم آه جاپا نام دارد بسيار اعتقاد دارم 

 . دامن آه آاربر است و مي
حالت سپاسگزاري را براي هر آنچه : گام دهم

. شود توسعه دهيد تان آشكار مي آه در زندگي
ايد هنوز دريافت نشده  حيت اگر آنچه خواسته

باز هم سپاسگزار و پر از احرتام و قدرداني 
ترين روزهاي زندگي با  حيت به تريه. باشيد

رسد  هر چه آه از مبداء مي. سپاس نگاه آنيد
در حايل آه اتصال . بر مبناي هديف استوار است
ي آه مشا و هر چيز جمدد خود را به آن شكل

د خبش  نريو مي  آه از آن ناشي شدهديگري
 . سپاسگزار باشيد

ها را خلق  ها و آيهان انرژيي آه جهان
از طريق جاذبه و انرژي . آند درون مشاست مي

هر چيزي در حال ارتعاش است، مهه . آند آار مي
مهان . چيز از فرآانس ارتعاش برخوردار است

وند قادر است با خدا«: طور آه سنت پل گفت
با » .هر برآيت مشا را در وفور غرق آند

فرآانس خداوند مهاهنگ باشيد و اين مسأله را 
فراتر از هر چيز و بدون هيچ گونه شكي 

 . خواهيد فهميد
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 فصل يازدهم
زندگي بدون تنش و آرامي : قصد من اين است

 . داشته باشم
 » .اضطراب عالمت ناامين معنوي است«

  نتوماس مرتو
مان اعتقاد  تا زماني آه در اعماق قلب«

داشته باشيم آه توانايي ما حمدود است، 
يعين اميان آايف . مضطرب و بدخبت خواهيم بود

آند حق  آنكه به خداوند اعتماد مي. ندارمي
 » .مضطرب شدن درباره هيچ چيز را ندارد

  پاراما هانسا يوگاناندا
تنش و آرام راهي  اجنام قصد براي زندگي بي

به نظر . ترين تقدير مشاست براي آشكاري بزرگ
ا به من آنچه مبداء به هنگام قصد آردن م

خبش و   جتارب لذتاين جهان در ذهن داشته،
وقيت در وضعيت . آور روي زمني بوده است شادي

 بدون داوري،  و خوشي هستيد به شادييدشا
ايد آه قصد  ي رو آردهپرسعادت، خالق و ناب

مشا وضعييت آه از آن خلق وضعيت طبيعي . است
اين فصل به . شديد احساس راحيت و رفاه است

بازگشت و دستيابي مشا به اين وضعيت طبيعي 
 . اختصاص دارد

ايد آه لربيز از صلح  مشا از مبدائي خلق شده
وقيت در آن وضيعت از شادي فراوان . و شاديست
اين . گرييد با مهه چيز در صلح هستيد قرار مي

زي ا قصدش به اينجا آمديد و چيچيزيست آه ب
ان و آه بايد در افكارتان، احساساتت

 در وضعيت شادي . ن مهاهنگ شويداعمالتان با آ
احساس تكامل و اهلام در متامي اشكال زندگي 

به طور خالصه، خالص شدن از اضطراب و . آنيد مي
اي به سوي پيوند با دامنه قصد  تنش جاده
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ها شاد و  آنحلظاتي از زندگي آه در . است
خوشحال هستيد و زندگي را آامل و بر مبناي 

آنيد، اوقاتي هستند آه با ذهن  هديف سپري مي
اي  چيز طبيعي هيچ. ايد آيهاني قصد وحدت يافته

درباره زندگي آردن در تنش و اضطراب، 
نااميد و افسردگي و نياز به داروهاي 

آور آه  افكار اضطراب. خبش وجود ندارد آرام
 عصبيت در ناحيه  باال رفنت فشار خون،منجر به

 ناراحيت، عدم توانايي شكم، احساس مداوم
ا ي واهنادگي و خواب و منايان شدن نبرا

خشنودي و خشم چيزهايي هستند آه به وضعيت 
باور آنيد يا نكنيد . آنند طبيعي مشا جتاوز مي

مشا توانايي اجياد طبيعي زندگي بدون تنش و 
نيد از اين نريو براي توا مي. آرام را داريد

جذب عجز و ناتواني يا شادي اضطراب يا 
وقيت با هفت چهره قصد . آرامش استفاده آنيد

توانيد به مبداء در جهت  مهاهنگ هستيد، مي
برآورده ساخنت مقاصدتان براي رهايي از تنش 

 . و آسب آرامش دست يابيد
پس اگر داشنت حس راحيت چيزي طبيعي است چرا 

آنيم؟ پاسخ  نش زياد حس ميو ت» خوب نبودن«
ال آليد راهرب به زندگي پر از آرامشي اين سؤ

 . خواهيد به مشا خواهد داد را آه مي
 تنش خواسته نفس است

زماني آه در حالت اضطراب و تنش هستيد، 
شايد نفس مشا . نفس مزاحم مشغول به آار است

برداري با  احساس مؤثرتري در اجنام و نسخه
آنيد  باعث مي شود فكر  آهآند چرا تنش مي

. واقعًا به اجنام آاري در جهان مشغول هستيد
شايد عادت است، سنت، يا اعتقاد به اينكه 

توانيد  فقط مشا هستيد آه مي. راهي درست است
پاسخ اين چرا را پيدا آنيد اما حقيقت اين 
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است آه تنش آشناست و آرامش ناآشنا پس نفس 
 . گزيند تنش را برمي
اي در جهان وجود  اب و تنش واقعياما اضطر

ندارد، افكار مشاست آه اين باورهاي غلط را 
بندي  توانيد تنش را بسته مني. آند خلق مي

فقط مردماني . آنيد، ملس آنيد، يا ببينيد
وقيت .  پر تنش اندهستند آه درگري افكار

هايي در جسم اجياد  آنيم، بازتاب پرتنش فكر مي
زش يا عالئم نياز به هاي با ار آنيم، پيام مي

ها خود را به شكل  اين پيام. توجه ما دارند
هتوع، فشار خون باال، تنش در ناحيه شكم، سوء 
هاضمه، زخم، سردرد، تپش قلب، اختالل تنفسي 
و هزاران احساس ديگر، از عدم راحيت جزيي تا 

هاي هتديد آننده  موارد جدي تا به بيماري
 . آنند زندگي آشكار مي

 مثل اينكه زنيم  ع به تنش حرف ميطوري راج
به صورت چيزي مهاجم به سوي ما در دنيا 

هايي ميز نيم مانند، دچار  حرف. دحضور دار
ام مثل اينكه اضطراب يك   اضطراب شدهيا محله

ر بدن مشا به ندرت اما تنش د: مبارز است
هاي مهاجم  بريوني يا ماهيت ياناشي از نريوه

 قصد است آه از  اتصال با آه نتيجه ضعفاست
اعتقاد به اين آه نفس خود هستيد ناشي 

مشا صلح و خوشي هستيد اما اجازه . شود مي
. ايد آه نفس بر مشا سلطه داشته باشد داده

آور آه از  اينجا فهرست آوتاهي از افكار تنش
 . شود ذآر شده است نفس ناشي مي

 . تر است ـ درست بودن از شاد بودن مهم
بازيد بايد  وقيت مي. ستـ ُبرد تنها راه ا

 . مضطرب باشيد
تان با مبداء  تر از رابطه ـ آبروي مشا مهم

 . است
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گريي  ـ موفقيت با دالر و انباشنت اندازه
  .شود نه با احساس شادي و خشنودي مي

تر از  ـ برتري داشنت به ديگران مهم
 . هاست مهرباني با آن

راه اميدوار آننده زير براي متوقف ساخنت 
 ضوع از آتابي نوشته شده بوسيلهمواين 

نژامني زاندر، رهرب ارآسرت روزاموند و ب(
هنر ممكن ( است حتت عنوان) فيالرمونيك بوستون

 .) بودن
دهيم  دهد آه چگونه اجازه مي آتاب توضيح مي

ها برچسب  نفس مشكالتي اجياد آند آه بر آن
 . امي اضطراب و تنش زده

رباره خنست وزيران در اتاقي نشسته و د
اي  ناگهان مردي  سكته. آنند امور مملكت حبث مي

 وارد زند ، در حايل آه فرياد ميو عصباني
خود را بر  مشت  شدت  به واتاق مي شود

 او را خنست وزير ميزبان. آوبد نيمكت مي
پيرت لطفًا قانون » گويد مي«: آند نصيحت مي

 بالفاصله آه پيرت» . بياد بياور را٦مشاره 
 يافته، عذرخواهي آرده، عقب امش آاملآر
ند، گرد سياستمدارها سر حبث خود بر مي. آشد مي

 زن هيسرتيكي با اشاره درست بيست دقيقه بعد 
سر و دست و با موهاي بر آشفته حبث را قطع 

دوباره به مزاحم اين طور سالم داده . آند مي
 را به ياد ٦ماري، قانون مشاره «! شود مي

 آامل حاآم امشيك بار ديگر آر» .بياور
ظيم و عذرخواهي بريون شود و زن نيز با تع مي
وقيت صحنه براي سومني بار تكرار . رود مي
ه مهكارش اشاره شود، خنست وزير مهمان ب مي

ست عزيز من، چيزهاي زيادي دو» !گويد آرده مي
آدام هرگز به اين  ام اما هيچ در زندگي ديده

ت آيا دوس. اند اندازه قابل مالحظه نبوده
 را با من در ميان ٦ مشاره  قانونداريد راز
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: دهد بگذاريد؟ خنست وزير ميزبان پاسخ مي
.  اين است٦قانون مشاره خيلي ساده است، «

: گويد  مهمان مي. هسيتيه بزرگفكر نكن گ
بعد از چند دقيقه مكث » .قانون خوبي است«

 . و آيا قوانني ديگري هم هست: گويد  مي
 » خري«: گريد پاسخ مي

وقيت در زندگي با تنش، فشار، اضطراب 
اي آه   را در حلظه٦شويد قانون مشاره  مواجه مي

آوري در سر داريد به ياد  فهميديد فكر تنش
 . بياوريد

 گفتگوي دروني آه با توجه و ممانعت از
توانيد از عالئم فيزيكي آن  باعث تنش شده مي

افكار دروني توليد آننده تنش . جلوگريي آنيد
  امتوقعات. ترم تند؟ از ديگران مهمچه هس

ام نبايد صرب  من خيلي مهم. برآورده نشده است
تقاضاي توجه من اينجا مشرتي هستم و . آنم

مهه .  نيست فشار حتتآس مثل من هيچ. دارم
پاياني از  ر بيموارد فوق مهراه با مقدا

 از آيسه ٦ قانون مشاره موارد مربوط به
  .آيند هاي نفس بريون مي حقه

تان نيستيد،  مشا آارتان نيستيد، آماالت
. تان نيستيد ن، منزلتان، خانوادهتا دارائي

اي از نريوي قصد ملبس  جنبه. هيچ چيز نيستيد
 و يكي انسان قصد شده جهت جتربهبه جسم فيز

قصد . لذت بردن از زندگي بر روي زمني هستيد
 . خواهيد به حضور تنش در آوريد است آه مي

 صدها  هر روز. حضور تنشآوردن قصد به
با » ٦قانون مشاره «فرصت براي بكارگريي 

آوردن نريوي قصد به حلظه و حذف امكان تنش 
اينجا چند منونه از حنوه بكارگريي اين . داريد

در هر يك . آنم اسرتاتژي توسط خودم را ذآر مي
ها، من يك فكر دروني را آه در  از اين مثال

آيهاني بود ارتعاش مهاهنگ با دامنه قصد 
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 ام را براي آرام بودن  قصد شخصيفعال آردم و 
ها در سه  اين منونه. توسط آن اعمال آردم

 . ساعت از يك روز اتفاق افتاد
 تا يادآوري آنم آه ها را به مشا مي گومي آن

هايي هستند آه براي روند  تنش و اضطراب شيوه
هايي  آنيم تا اينكه ماهيت حوادث انتخاب مي

 آشند آه به  آن بريون انتظار ميباشند آه 
 . ور شوند زندگي ما محله

اي در داروخانه  ـ من براي پيچيدن نسخه
ت آردن با هستم و شخص جلوي من در حال صحب

از او اي  معين هاي بي الدآرت داروساز است و سؤ
 من مدام به من  زاي تنشپرسد آه نفس مي
  آن شخص عمدًا براي به تأخري انداخنتگويد  مي

گفتگوي دروني . آند و آزار من اين آار را مي
دارم مورد آزار و : من بايد اين طور باشد

مهيشه در صف يك نفر جلوي . شوم اذيت واقع مي
تواند  من است آه با پول دنبال چيزيست آه مني

نوعي از بيمه بفهمد چه چيزي براي شرآت در 
اي براي  هاي امحقانه الالزم است و بايد سؤ

 . ز پيچيدن نسخه من طرح آندممانعت ا
 آردن گفتگوي من از افكاري براي عوض

ه وين فكر نكن گ: آردم ام استفاده م دروني
فوري حالتم را از دخلوري به ! بزرگي هسيت

مترآزم را از خود . دادم سعادت تغيري مي
راي برداشته و هم زمان مقاومت را از قصدم ب

آن حاال . داشتمزندگي آرام و بدون تنش بر 
ديدم آه  اي در جلو صف مي شخص را مانند فرشته

براي آمك به من جهت اتصال دوباره با قصد 
آردم و در  منيديگر قضاوت . ايستاده است

من در . ديدم  زيبايي را ميي آرامبه وآرامش
در . ام نسبت به اين فرشته مهربان هستم ذهن

دادم  افكارم از خصومت به عشق تغيري حالت مي
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. آرد از عدم راحيت به راحيت تغيري ميو احساسم 
 . شود اي تنش غري ممكن مي در چنني حلظه

اش با  ام درباره عدم توافق هدخرت هفده سال
 عليه برخي از يلني مدرسه آه آارهايمسؤ

دوستانش اجنام داده بودند تعريف آرد، عملي 
شنبه .  منصفانه آمده بودآه به نظر او غري

  . شود آرد ي منيدوشنبه آار و تا صبح است
گذراندن دو : گفتم مي تو اند انتخاب آند

 مرور جزئيات داستان و روز در ناراحيت و
 آخر هفته با تنش دروني يا داشنت يك 

يادآوري چگونگي تغيري افكاري آه به او حس 
احساساتش را از او خواستم . خوبي بدهد
ناراحت . او گفت آه عصباني نيست. توصيف آند

 آه از او خواستم«. ه استو لطمه خورد
د آيا  فكر آند و ببين٦درباره قانون مشاره 

. فكر ديگري هست آه بتواند آن را فعال آند
ام اما  يد و گفت آه چقدر ديوانهخند او مي
ام آخر واقعًا امحقانه است آه مت» .پذيرفت

فكاري را آه باعث  اهفته را ناراحت باشم
 .  آرد متوقف خواهمناراحيت ام مي شود
دوشنبه هر آاري براي درست «به او گفتم، 

 اما» .دهيم آردن وضعيت الزم باشد اجنام مي
، قانون حاال و حاال تنها چيزيست آه دارد

 را بكار بگريد و به دامنه قصد ٦مشاره 
ي آه تنش، اضطراب و فشار وجود بپيوند جاي

 » .دراند
براي بكارگريي قصد مذآور در اين فصل، 

دون تنش بايد از نياز  فعال  آرام و بزندگي
اين .  افكار مهاهنگ با قصد آگاه باشيدآردن
هاي  شوند و جاي عادت هاي جديد عادت مي پاسخ

. گريند  را مي زا تنشهاي دمي پاسخ در شيوهق
وقيت اجزاء حوادث توليد آننده تنش را بررسي 

آيا : خوريد اي بر مي آنيد مهيشه به گزينه
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شود نگه دارم يا  افكاري آه باعث تنش مي
افكاري را فعال آنم آه تنش را از بني 

برد؟ اينجا وسيله ساده ديگري هست آه به  مي
مشا در جايگزيين عادت انتخاب اضطراب و تنش 

خواهم  مي: پنج آلمه جادويي. آمك خواهد آرد
 فصل قبل، توضيح در . حس خوبي داشته باشم

دادم آه چگونه احساسات مشا سيستم راهنماي 
رساني است از اين آه آيا در مقابل قصد  العاط

حس بد باعث . آنيد يا خري اجياد مقاومت مي
اينجا . شود بدانيد آه از قصد جدا هستيد مي

وقيت حس . قصد مشا آرامش و آزادي از تنش است
آنيد بدون توجه به اينكه دوروبرتان  خوبي مي
گذرد و يا ديگران انتظار چه حسي از  چه مي

اگر جنگي در . به قصد وصل هستيدمشا دارند 
توانيد گزينه داشنت حس خوب  راه باشد، باز مي
تر  اگر وضع اقتصادي خراب. را انتخاب آنيد

توانيد گزينه حس خوب را انتخاب  شود باز مي
توانيد  باز ميدر بروز هر حادثه اي . آنيد

حس خوب نشانگر اين . حس خوبي داشته باشيد
رحم  تفاوت يا بي يعاطفه، ب نيست آه مشا بي

بلند تكرار . هستيد، اين فقط يك انتخاب است
سپس ! خواهم حس خوبي داشته باشم مي: آنيد

آنم آه حس خوبي داشته باشم  قصد مي: بگوييد
تنش را حس آنيد، سپس عشق و احرتام هفت چهره 

 . قصد را به طرف آن بفرستيد
خند زده و سالمي به آنچه مشا هفت چهره لب

آن حس است آه . آند ايد مي زده  بدسب حسبر چ
در جهت خنثي . خواهد حس خوبي داشته باشد مي

هاي نفس، بايد نسبت به  آردن خواسته
 . تان طوري باشيد آه مبداء با مشاست احساسات

حوادث زيادي ممكن است رخ دهد آه پاسخ 
از . شرطي شده مشا نسبت به آن حس بد باشد

پنج آلمه اين حوادث بريوني آگاه باشيد و 
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خواهم حس خوبي  مي: جادويي را تكرار آنيد
در آن حلظه حساس از خود . داشته باشم 

تواند اوضاع را  بپرسيد آيا داشنت حس بد مي
در خواهيد يافت آه تنها دستاورد . هبرت آند

ن مشا ، بردهاي بريوني حس بد در پاسخ به وضعيت
به سوي اضطراب، نااميدي، افسردگي و مسلمًا 

 يدر عوض، در آن حلظه چه فكر. ستتنش ا
توانيد بكنيد آه باعث شود حس خوبي داشته  مي

وقيت بفهميد آه با مهرباني و عشق به . باشيد
آه با غرق شدن در آن (دهد  حس بد پاسخ مي
را  تغيري در وضعيت حسي خود)آامًال متفاوت است

 در ارتعاش مهاهنگي با حاال. آنيد  ميجتربه
چرا آه نريوي قصد فقط  قرار داريد مبداء

 . شناسد آرامش، مهرباني و عشق را مي
شود  اين فكر جديدًا فعال شده آه باعث مي

حس خوبي داشته باشيد ممكن است فقط چند حلظه 
پايدار باشد و مشا به شيوه قبلي پيش بردن 

ضمنًا به شيوه قدميي . حوادث نامطبوع برگرديد
ا به امد هم با احرتام، عشق و درك نگاه آني

 مشاست آه سعي يد اين نفسخاطر داشته باش
آند مشا را از ادراآش نسبت به خطر محايت  مي

هر عالمت تنشي راهي براي هشدار دادن . آند
ويي به مشا براي تكرار پنج آلمه جاد

تنش . است» مخواهم حس خوبي داشته باش مي«
با گفنت پنج آلمه جادويي و . حمتاج توجه مشاست

ا آغاز به حساسات بدتان مشارسال عشق به ا
 براي آرامش و رهايي از روند بكارگريي قصد

توانيد فعال آردن اين  حاال مي. آنيد تنش مي
افكار را در دشوارترين حلظات مترين آنيد و 

  رازود پيام ارائه شده به ما در آتاب ايوب
راجع به موضوعي تصميم «: حس خواهيد آرد

ق خواهد خواهيد گرفت و آن براي مشا اتفا
» افتاد و نور در راهتان خواهد درخشيد
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آلمه نور در اين مرجع اجنيلي ). ٢٢:٢٨ايوب (
به معين اين است آه وقيت تصميمي متناسب با 
نور بگرييد از آمك ذهين اهلي قصد برخوردار 

 . خواهيد شد
دهم آه تصميم مشا به  به مشا اطمينان مي

. تداشنت حس خوب راهي براي پيوند با روح اس
با داشنت . تفاوتي به حوادث نيست اين پاسخ بي

شويد و از  اي براي آرامش مي حس خوب مشا وسيله
طريق اين آانال است آه مشكالت را ريشه آن 

 با حس بد، در دامنه انرژي اي. آنيد مي
 مثبت اجياد مانيد آه در مقابل تغيري مي

اي   و به عنوان يك عارضه جتربهآند مقاومت مي
. آور خواهيد داشت  وضعييت اضطرابپر تنش و

ناميد مهيشه خود را  چيزهايي آه مشا مشكل مي
. شوند هر گز دور مني. به مشا نشان خواهند داد

 ! شود ديگر پديدار مي. يكي را حل آنيد
 .د شدنهرگز متام خنواه

 اليتناهي را به مشا در فصل ششم، طبيعت
از آجنا آه مشا موجود معنوي . يادآوري آردم

 هستيد احمدودي در لباس مبدل انساني موقيتن
 و  است آه بدانيد در ابديت نه آغازضروري

ها،  بنابراين، خواسته. نه پاياني هست
اهداف، اميدها و روياهاي مشا هرگز پاياني 

به حمض بر آورده شدن يكي از ! خنواهد داشت
روياهايتان به يقني روياي ديگري ظاهر خواهد 

ني قصد چيزي آه از آن طبيعت نريوي جها. شد
به موجوديت مادي موقيت مهاجرت آرديد مهيشه 

به عالوه، در . در حال اجياد و پيش بردن است
برآورده شدن . وضعيت توسعه ممتد است

آرزوهايتان خبشي از اين طبيعت اليتناهي است 
حيت اگر آرزو آنيد آه آرزويي نداشته باشيد، 

 . اين خود يك آرزوست
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 آه اين حقيقت را بپذيريد آه گومي به مشا مي
ها برآورده خنواهد شد و از مهني  هرگز مهه آن

راز از بني بردن . حاال در حلظه زندگي آنيد
تأثريات مضر احساس تنش و فشار زندگي در حلظه 

هايي آه مايل به  بلند براي خود و آن. است
من يك موجود : گوش آردن هستند تكرار آنيد

امل بودم چون هرگز مهيشه ناآ. ناآامل هستم
پس . توامن مهه چيز را با هم اجنام دهم مني

آنم آه در حلظه حس خوبي داشته  انتخاب مي
باشم و برآورده شدن آرزوهامي را به طرف 

به . در ناآاملي آامل هستم. زندگي جذب آنم
دهم آه استمرار اين مترين  مشا اطمينان مي

 فصل  آه دقيقًا منظور اين رااضطرب و تنش
نيد در ناآاملي وقيت بتوا. برد ست از بني ميا

 . رود احساس آمال آنيد متام مقاومت از بني مي
 ترين ميزان مقاومت  مسري آم

آنيد آه امكانات  ي ميدر جهاني زندگ
ناحمدودي براي ساختار شادي در روند خلقت 

مبداء مشا، آه ما آن را ذهن آيهاني . دارد
د تصور آنيد  بتواني وراي آنچه ناميم قصد مي

وقيت خود را به مهان نسبت . پرستد مشا را مي
بستاييد با دامنه قصد مهاهنگ هستيد و براي 

تا زماني . ايد مسري عدم مقاومت انتخاب شده
اي از نفس در مشا باقي باشد  آه حيت ذره

مقداري مقاومت خواهيد داشت بنابراين توصيه 
آنم مسريي را برگزينيد آه حداقل مقاومت  مي

 . را دارا باشد
شكل و آميت افكار مشا مقاومت را تعيني 

آنند افكار  افكاري آه حس بد اجياد مي. آند مي
هر فكري آه مانعي ميان آنچه . ستند همقاومت

آه مايل به داشنت آن هستيد و توانايي مشا در 
. تان اجياد آند مقاومت است جذب آن به زندگي

ش و قصد مشا يك زندگي آرام و خايل از تن
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دانيد آه در جهان تنش نيست  مي. اضطراب است
. آنند زا مي و فقط مردم هستند آه فكرهاي تنش

زا به خودي خود شكلي از مقاومت  فكرهاي تنش
خواهيد آه افكار مقاوم و  مشا مني. هستند

پرتنش بازتاب شيوه رفتاري مشا نسبت به جهان 
 حداقل مقاومت با مترين افكاري با . باشد

 شيوه طبيعي بازتاب تعليم برايخود را 
دهيد و به تدريج به انسان آرامي آه  مي
يك شخص خايل از . ديشو خواهيد تبديل مي مي

رجني آه تنش وارد جسم » رنج«تنش، رها از 
 مقاوميت هستند آه مشا  زاافكار تنش. آند مي
 مانع پيوند مشا با نريوي قصد وآنيد  اد مياجي
 . دنشو مي

يم آه داليلي ارائه داده ما در جهاني هست
و مشا ياد . آند و اضطراب را تبليغ مي

ايد آه داشنت حس خوب در جهاني پر از  گرفته
 .  غري اخالقي استيرنج رفتار

ايد آه داشنت حس خوب در  مشا متقاعد شده
شرايط اقتصادي بد، در زمان جنگ، در 

ر هاي عدم قاطعيت يا مرگ، يا د زمان
اي از   نقطه در هررويارويي با هر مصيبيت

از آجنا آه اين . دنيا ناشايست و خشن است
شرايط مهيشه در جاهايي از جهان وجود دارد 

شود  مانيد آه چطور مي پس بر اين باور مي
اما شايد ندانيد . شادي آرد و آدم خوبي بود

ه آه در جهاني استوار بر پايه انرژي و جاذب
منبع  در مهان شوند  افكاري آه باعث حس بد مي

زنند آه مقدار بيشرتي از آن  انرژيك جوانه مي
ها افكار  اين. آند را به زندگي مشا وارد مي

 . مقاومت هستند
ي در مسري مقاومت  از مجالت اينجا چند منونه
 مجالتي در مسريي با حداقل آورده شد آه با

 . اند مقاومت جايگزين شده
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  .من از وضعيت اقتصادي ناراحت هستم
 .ام   دست دادهآلي پول از

آنم، ترجيح  من در جهاني از نور زندگي مي
دهم درباره آنچه آه دارم فكر آنم و به  مي

 تأمني خواهد جهان.اين شكل خوب خواهم بود
 . آرد

خيلي آارها هست آه بايد اجنام دهم اين 
 .قدر آه پاياني ندارد 

ط در مورد  فق. در اين حلظه آرام هستم
افكار . آنم كر مي فآاري آه اجنام مي دهم

 . خبش خواهم داشت آرام
 . هرگز در اين شغل ترقي خنواهم آرد

دهم  من از آنچه آه هم اآنون اجنام مي
تري بدست خواهم  آنم و فرصت بزرگ قدرداني مي

 . آورد
نگران پريي، . سالميت من مشكل بزرگي است

 . احتياج و مريضي هستم
ني در جها. آنم من سامل هستم و سامل فكر مي

آند و بيماري  آنم آه درمان جذب مي زندگي مي
 . آنم بيين مني را پيش

ام در من حس اضطراب و ترس  اعضاء خانواده
 . آنند اجياد مي

آنم آه حس خوبي به من  افكاري انتخاب مي
دهند و اين به من آمك خواهد آرد آه  مي

 . اعضاء خانواده را در زمان الزم تعايل خبشم
ام آه مهه در آن يك جتربه  به جهاني نيامده
من حس خوب خواهم داشت و . مشرتك داشته باشند

با تعايل يافنت، به از بني بردن بعضي از 
 . ها آمك خواهم آرد رنج
توامن خوشحال باشم وقيت آسي را آه واقعًا  مني

دوست دارم مرا ترك آرده و ديگري را دوست 
 . دارد
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. حس بد اين سناريو را عوض خنواهد آرد
طمئن هستم آه اگر با منشاء عشق مهاهنگ م

داشنت اين . باشم عشق به زندگي برخواهد گشت
آنم و به آن چيزي آه  حس خوب را انتخاب مي

 . ام شوم نه آنچه از دست داده دارم متمرآز مي
 آه مقاومت  شكلي از زامتام افكار تنش 

. دآنن ز بني بردن آن هستيد اجياد ميمايل به ا
 به جاي يدساتتان و انتخاب شابا بررسي احسا

 به نريوي اضطراب افكارتان را تغيري بدهيد ،
 .  قصد دست خواهيد يافت

 قصد را واقعيت خود مناييد 
برنامه ده گامي براي اجياد زندگي آرام و 

 . خايل از تنش
به خاطر داشته باشيد آه وضعيت : گام اول

 . طبيعي مشا شادي است
د، طبيعي است آه  و عشق هستييدمشا حمصول شا
مشا باور . ها را جتربه آنيد اين احساس

ايد آه حس بد، اضطراب يا حيت افسردگي  آرده
طبيعي هستند به خصوص وقيت آه مردم و حوادث 

 .  هستند ي پاينيهاي انرژ اطرافتان در حالت
هر چقدر آه الزم است به خود يادآوري 

 . ام از شادي و آرامش آمده: آنيد
 از آن براي برآورده ساخنت بايد با آنچه

. ام مهاهنگ باشم ها و روياهامي آمده خواسته
هر . ام مبامن آنم آه در وضعيت طبيعي انتخاب مي

وقت آه مضطرب، پرتنش، افسرده، يا ترسيده 
 . ام باشم از حالت طبيعي خارج شده

 شود  ميست آه باعث تنش  افكار مشا:گام دوم
 . نه جهان

  را در جسمتانزا  تنشهاي افكار مشا بازتاب
زا در برابر شادي،  افكار تنش. آنند فعال مي

خوشحايل و وفوري آه مايليد در زندگي داشته 
اين افكار شامل . آنند باشيد اجياد مقاومت مي
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توامن، خيلي آار  مني: شود موارد زير مي
هرگز . ترسم، لياقت ندارم ام، نگرامن، مي آرده

خوش تيپ نيستم، افتد، به حد آايف  اتفاق مني
اين افكار مانند . خيلي پريم، و غريه

اي براي مقاومت در برابر آرامش و  برنامه
رهايي از تنش است و مانع برآورده شدن 

 . شوند آرزوهاي مشا مي
زا را در هر  توانيد افكار تنش  مي:گام سوم

حلظه تغيري دهيد و اضطراب را براي حلظات بعد 
با يك .  بربيديا حيت ساعت و روزها از بني

نه براي رهاندن خود از گريي آگاها تصميم
آنيد در   به روند آاهش تنش مي شروعنگراني 

ن به دامنه خالق قصد متصل شده  آه مهزمايلحا
از اين جايگاه آرامش است آه مهكار خدا . ايد
توانيد به مبداء متصل شويد و در  مني. شويد مي

ور چند اين به ط. شيدمهان زمان دچار تنش با
يت  از وضعمبداء مشا. اي احنصاريست جانبه

 نيازي به بلعيدن آند و نه  اضطراب خلق مني
وقيت در حلظه حاضر . هاي ضد افسردگي دارد قرص

شويد از توانايي خود  زا مني به حذف افكار تنش
براي برآورده ساخنت آرزوهايتان عقب 

 . مانيد مي
زاي خود را با   افكار تنش:گام چهارم

مودن وضعيت حسي خود در اين حلظه مشخص آز
 . آنيد

آيا االن : ال آليدي را از خود بپرسيداين سؤ
حس خوبي دارم؟ اگر پاسخ نه است پنج آلمه 

خواهم حس خوبي  مي: جادويي را تكرار آنيد
آنم حس خوبي  قصد مي: داشته باشم و سپس

احساسات خود را بررسي آنيد و . داشته باشم
آور  زا و اضطراب  افكار تنشببينيد چه اندازه

شود بدانيد  روند آنرتل باعث مي. هاست در آن
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آه آيا در مسريي از حداقل مقاومت هستيد يا 
 . آنيد در جهت ديگر حرآت مي

اي در گزيدن فكري   انتخاب آگاهانه:گام پنجم
آنم  توصيه مي. مناييد براي فعال آردن حس خوب 

به مشا سوژه فكري خود را بر مبناي حسي آه 
دهد انتخاب آنيد نه بر مبناي عموميت يا  مي

از خود . تبليغ خوبي آه روي آن شده است
آيا اين فكر جديد حس خوبي به من : بپرسيد

خواهد داد؟ نه؟ خوب اين يكي چطور؟ نه 
باالخره فكري آه . آامًال؟ فكر ديگري هم هست

آنيد اگر چه آن  حس خوبي به مشا بدهد پيدا مي
انتخاب مشا بايد فكري از يك . شدحس موقيت با

اش داريد  غروب زيبا، حالت چهره آسي آه دوست
تنها چيز مهم . يا يك جتربه تكان دهنده باشد

اين است آه درون مشا از حلاظ حسي و فيزيكي 
 . احساس خوبي اجياد آند

 زا، آور يا تنش ربه يك فكر اضطرابدر حلظه جت
 فكرتان را به چيزي آه حس خوبي اجياد

اگر . به آن چنگ بيندازيد. آندتغيري دهيد
توانيد به آن فكر آرده و در جسم خود  مي
شود حس   فكر جديد آه باعث مي. اش آنيد حساسا

خوبي بكنيد بايد به جاي فكري تنزل يافته 
بايد از . فكري از سپاس و قدرداني باشد

عشق، زيبايي، پذيرش شادي يا به عبارت ديگر 
  چهره قصد آه از اولبه طور آامل با هفت

 .  باشدام مهاهنگ ها حبث آرده آتاب راجع به آن
 مدتي زمان صرف نگاه آردن به :گام ششم

ها را  نوزادان بكنيد و عهد آنيد آه شادي آن
 . سرمشق خود قرار دهيد

، ترسيدن، مشا براي رنج آشيدن، مضطرب بودن
. ايد  يا افسردگي به اين جهان نيامدهتنش 

به . ايد  از شادي آمده،ي خداوندمشا از آگاه
ها آاري براي شاد  آن. نوزادان نگاه آنيد
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ها جايشان   آنآنند آار مني. دهند دن اجنام منيبو
آنند و هيچ هديف جز توسعه، رشد و  را خراب مي

ها مهه  آن. انگيز ندارند آشف اين جهان شگفت
آامًال با يك بطري پالستيكي . را دوست دارند

شوند و در وضعيت  مضحك سرگرم ميهاي  يا چهره
دندان ندارند، مو : دائمي عشق قرار دارند

شان  له هستند و گاز در معده و چندارند، چاق
توانند پر از شادي باشند  چطور مي. شود مجع مي

و به سادگي خوشحال شوند؟ چون هنوز با 
ها را به اينجا قصد آرده مهاهنگ  مبداء آه آن

دن هيچ مقاوميت هستند، در برابر شاد بو
 بودن به حالت آودآي براي شاد. ندارند

  به دليل بودن نيازبراي خوشحال.  برگرديد
 . خواست مشا آافيست... نداريد

 را در ذهن خود ٦ قانون مشاره :گام هفتم
 . داشته باشيد
هاي نفس را آه مشا را از قصد جدا  يعين خواسته

وقيت از دو . دارد از خود دور آنيد نگه مي
حالت درست بودن و مهربان بودن يكي را بايد 

گزينه مهرباني را انتخاب آنيد و . برگزينند
مهرباني . خواست نفس را از سر راه برداريد

ايد و با   آن به وجود آمده ازچيزيست آه
مترين آن بيشرت از اينكه درست باشيد، امكان 

وقيت در . آنيد تنش را در حلظه مهرباني حذف مي
آنيد به سادگي   مييقرار احساس بيبرابر آسي 
 را به ياد بياوريد و بالفاصله ٦قانون مشاره 

خواهد مشا اولني،  مقدار آه مي به نفس آوچك بي
 مشاره يك باشيد و هبرت از ديگران  وترين سريع

 . با مشا رفتار شود خواهيد خنديد
 . راهنمايي منبع قصد را بپذيريد: گام هشتم

ا خواهيد شناخت آه مثل مشا تنها زماني پدر ر
تنها زماني به راهنمايي دامنه . او باشيد

تنش، . يابيد آه مانند آن باشيد قصد دست مي
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اضطراب و افسردگي با آمك نريويي آه مشا را 
اگر . خلق آرد از ميان برداشته خواهد شد

قادر است آه از هيچ خلق آند به يقني از بني 
من . نيست تنش آار سخيت براي آن يبردن مقدار

اعتقاد دارم آه خواست خداوند اين است آه 
نه تنها شادي را بشناسيد بلكه خود آن 

 . باشيد
 .  سكوت و مراقبه را مترين آنيد:گام هنم

هيچ چيز مانند سكوت و مراقبه تنش، 
افسردگي، اضطراب و متامي اشكال حسي انرژي 

اينجا، متاسي آگاهانه . برد پايني را از بني مني
ع اجياد آرده و رشته پيوند خود با با منب

هر روز حلظاتي را . آنيد قصد را پاآسازي مي
 ق خاموش صرف آنيد و مراقبه رابراي تعم

 .  آاهش تنش خود قرار دهيدجزيي از برنامه
 .  در حالت سپاس و قدرداني مبانيد:گام دهم

براي هر چه آه داريد، هر چه آه هست و هر 
 . گزار باشيدآنيد سپاس چه آه مشاهده مي

قدرشناسي دمهني گام از هر برنامه ده گامي 
ترين  در جهت آشكاري مقاصد مشاست چون مطمئن

راه براي متوقف ساخنت گفتگوي دروني است آه 
مشا را از شادي و تكامل مبداء دور نگاه 

 . دارد مي
 

اين فصل را در رابطه با قصد براي زندگي 
از ر مشهور بنگايل آرام با شعري از شاع

 تاگور يكي از معلمني بيندراناتآلكته را
 : آنم ام متام مي معنوي مورد عالقه

خوابيدم و در رويا ديدم آه زندگي شادي 
 .بود 

  .بيدار شدم و ديدم آه زندگي خدمت بود
 .عمل آردم و ديدم آه خدمت شادي بود 
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تواند شادي باشد  متام جهان درون مشا مي
و به خاطر خبوابيد و شادي را خيال آنيد 

وبي داريد نه به مشا حس خ داشته باشيد آه
 مشا خاطر اين آه جهان درست است بلكه جهان

 .درست است چون مشا حس خوبي داريد
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 فصل دوازدهم
 : قصد من اين است

 ال و روابط اهلي جذب آنم  مردم ايده
بندد،  اي آه آسي با خود عهدي مي حلظه... 

د مهه نوع آي مشيت اهلي نيز به حرآت در مي
ي براي آمك به او آه در شرايط عادي اتفاق

بيين نشده،  حوادث پيش... دهد ، رخ ميممكن نبود
توانست  آه هيچ آس منيهاي مادي  مالقات، آمك

 .  بر سر راهش قرار خواهند گرفتتصور آند
  گوته يوهان ولفگانگ 

 
 به نام ١٩٨٩ه سال  فيلم ساخته شده باگر

باشيد، احتماًال مفهوم   را ديدهدامنه روياها
 را دنبال آنيد موفق  رويايياين آه اگر
د ها را بسازيد، خواهن يا اگر آن(خواهيد شد 

در آغاز نوشنت اين . را در خواهيد يافت) آمد
ع فكر آردم چون نظر من اين فصل به اين موضو

 قصد است اگر با خود عهد آنيد آه با دامنه
يا براي مهاهنگ باشيد، هر آسي آه خبواهيد 

اجنام مقاصدتان نياز داشته باشيد در اطراف 
افتد؟  ر اين اتفاق ميچطو. شود مشا پديدار مي
ترين   يكي از برجسته، گوته،در گفته فوق
 تاريخ بشريت پاسخ را به مشا دانشمندان 

اي آه به طور قاطع عهد آنيد آه  حلظه. دهد مي
نيز به مشيت اهلي «. خبشي از نريوي قصد باشيد

بيين   غري قابل پيشياه و آمك» .آيد آت در ميحر
مردم موردنظر . گريند بر سر راه مشا قرار مي

مردمي آه . براي آمك به مشا سر خواهند رسيد
جا خواهند   را محايت آنند آنتان مشا در شغل

 الزم است ظاهر مردمي آه براي آمال مشا بود،
 به مشا مردمي آه از حلاظ مايل . خواهند شد
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اي آه بايد مشا  نند خواهند آمد، رانندهآمك آ
 . د بود به فرودگاه بربد منتظر مشا خواهرا

آرديد آماده است با مشا   طراحي آه حتسني مي
آار آند، دندانپزشكي آه در تعطيالت به 
فوريت به او نياز داريد، آجنا خواهد بود و 

اين . ا خواهد آردمهزاد معنوي مشا را پيد
چون ما مهه با هم در . نيستفهرست متام نشد

امي  ارتباط هستيم، مهه از يك مبداء پديد آمده
جايي . و در يك انرژي اهلي قصد سهيم هستيم

نيست آه ذهن آيهاني حضور نداشته باشد، پس، 
آنيد  آن را با هرآس آه به زندگي خود جذب مي

 . شويد شريك مي
هاي مناسب  براي جذب انسان رابايد مقاومت 

ها را   در غري اين صورت آناز بني بربيد
در ابتدا، شناخت . شناسايي خنواهيد آرد

تواند دشوار باشد چون شكل آشنايي  مقاومت مي
اگر . از افكار، احساس و سطوح انرژي مشاست

اعتقاد داشته باشيد آه نريوي جذب مردم 
مناسب را نداريد آن زمان ضعف را به 

م اگر با مرد. هاي خود جذب خواهيد آرد جتربه
نامناسب ارتباط برقرار آنيد يا هيچ آس را 
به خود راه ندهيد آن زمان نيز انرژي مشا با 

. نريوي قصد متحد نشده و مقاومت حاآم است
دامنه قصد راهي جز فرستادن مقدار بيشرتي از 

 . خواهيد به زندگي مشا ندارد آنچه مي
 در غري قابل تصور يك بار ديگر معلقي
 و اعتماد آامل به ذهن بزنيد، جايي آه اميان

هاي  آيهاني قصد داريد و بگذاريد آه انسان
 روي  و ازمناسب به فضاي زندگي مشا درست

 . برنامه وارد شوند
 با پذيرفنت مقاومت را برداريد

مشا . اينجا قصد مشا آامًال پاآسازي شده است
خواهيد مردمي را آه آه قصد شده خبشي از  مي
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خواهيد رابطه  و ميتان باشند جذب آنيد  زندگي
ها داشته  اي با آن شاد، پربار و معنوي

اين مردم هم اآنون اينجا هستند، در . باشيد
غري اين صورت خواستار چيزي هستيد آه خلق 

از آجنا آه مهه از يك مبداء اهلي . نشده است
امي، نه تنها مردم مناسب حضور  پديد آمده

دارند بلكه مهان مبداء اهلي زندگي را با 
به طريقي ناديدني هم . ها سهيم هستيد نآ

 وصل  اظ معنوي به مردم مناسب اآنون از حل
ها را ببنيد، ملس  توانيد آن پس چرا مني. هستيد

ها   به آنآنيد، در آغوش بگرييد و چرا وقيت
 يد؟ نياز داريد آجنا نيست

در اين رابطه مردم مناسب زماني ظاهر 
ها  نشوند آه آماده و مشتاق دريافت آ مي

 هم اآنون آجنا. اند مهيشه آجنا بوده. باشيد
هايي آه بايد از خود بپرسيد  ال سؤ. هستند

 : به اين شكل است
ين ام؟ مشتاق هستم؟ و چقدر مشتاق ا آماده

ها اشتياق  الامر هستم؟ اگر پاسخ به اين سؤ
 ديدن نه و آمادگي بود، آن زمان آغاز به

 يك ا يك جسم باتنها مردمي در شكل جسم ي
روح بلكه موجودات معنوي ملبس در جسمي 

هاي  مشا روح. منحصر به فرد خواهيد شد
ها هستيم  اليتناهي را آه ما نيز جزو آن

و هنايت، يعين مهيشه و مهه جا،  بي: خواهيد ديد
 آه آرزوي مهه جا يعين با مشا هم اآنون اگر

 . معنويتان اين باشد
 خواهيد جذب آنيد  آنچه ميانتشار
تصوير شخص يا اشخاصي را آه قصد وقيت 

آنيد در فضاي زندگي مشا حاضر شوند و  مي
دانيد آه چگونه دوست داريد با مشا رفتار  مي

آنند و به چه بايد شبيه باشند، در ذهن خود 
شكل داديد، مشا خود نيز بايد چيزي باشيد آه 
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جهان ما جهان جاذبه و .  هستيددر جستجو يش
رزوي جذب دوسيت قابل توانيد آ مني. ي استژانر

اعتماد، سخاومتند، بدون داوري و مهربان 
خودتان در فكر و عمل غري . داشته باشيد 

قابل اعتماد، خودخواه، با داوري و متكرب 
باشيد و به مهني دليل است آه بيشرت مردم در 

 . آنند ناسب را جذب منيممواقع درست مردم 
ر خواستم ناشري را د تقريبًا سي سال پيش مي

ام جذب آنم،  مب به زندگيجهت انتشار آتا
 ." مشاي ناحيه خطا"

 فهميده بود چون در آن زمان  خيلياو
بود و نويسنده گمنامي بودم، اهل ريسك 

 در مورد من يشخواست آه از ترديدها مي
 . پوشي آند چشم

ي من قرار مالقاتي با يك راآارگزار او ب
 يك خوامن در مدير اجرايي چاپ آه من جورج مي

وقيت . انتشاراتي بزرگ نيويورك ترتيب داد
براي صحبت با او نشستم، آامًال آشكار بود آه 

اش چيست  پرسيدم آه مشكل. او شخصًا آشفته است
و سه ايل چهار ساعت بعد را در مورد مشكل 

اي آه درست شب قبل براي او اتفاق  شخصي
مهسر جورج گفته بود . افتاده بود، صحبت آردمي

 ي طالق خواهد آرد و او از اين خرباآه تقاض
من از خواست خودم مبين بر . غافلگري شده بود

صحبت آردن درباره چاپ آتاب و اينكه در 
جستجوي شخصي فهميده، مطمئن، اهل ريسك بودم 

ام گذشتم،  با عدم وابستگي به خواسته نفسي
آن روز عصر قادر شدم به جورج آمك آنم آه 

 . آنم هرگز فراموش مني
 روز در حايل آه حيت راجع به موضوع آتامب آن

با جورج حرف نزده بودم دفرت او را ترك 
ام  وقيت قضيه را براي آارگزار ادبي. آردم

تعريف آردم، گفت آه من فرصت خوبي را با يك 
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روز بعد، . ام انتشاراتي بزرگ از دست داده
:  من تلفن زد و به او گفتجورج به آارگزار

دامن اما  اير را هم مني حيت موضوع آتاب د«
 ».خواهم آن مرد جزو نويسندگان ما باشد مي

حاال با ربع . آن موقع نفهميدم چه شده است
قرن زندگي در جهاني از جستجوي معنوي به 

مردم مناسب درست در زماني آه . فهمم وضوح مي
ها نياز داريد و قادر به مهاهنگي  به آن

يد آه  بايد چيزي باش.هستيد ظاهر خواهند شد
خواهيد باشيد  وقيت آنچه مي.  را داريدآرزويش

 جذب خواهيد  آن را به بريونش با پراآندن
مشا قدرت مهاهنگي با نريوي قصد و . آرد

برآورده ساخنت مقاصدتان را جهت جذب اشخاص 
 . ال و روابط اهلي داريد ايده

 جذب روابط معنوي 
اطر در زن يا مردي بدون مهر ناليدن به خ

. نايي يافنت شريك زندگي تعجيب نداردم تواعد
ت مناسب ها حمكوم به ناآامي هستند چون جف آن

آن شخص پر عشق مهني حاال و . دهند را تشخيص مني
. شود ها مي مهني جاست اما مقاومت مانع ديدن آن

شخص هتي از مهر به لعنت فرستادن به شانس بد 
جي در نداشنت يا يك سري از عوامل خار

عشق تنها . دهد   ادامه ميقانه اي عاش رابطه
هبرتين . شود با عشق جذب و با آن برگردانده مي

توامن براي جذب و حذف  راهنمايي آه مي
اي معنوي توصيه آنم، مهان طور آه در  رابطه

اين فصل تأآيد آردم بايد چيزي باشد آه در 
بيشرت روابطي آه از بني .  آن هستيديجستجو

ه يكي از طرفني يا روند به دليل اين است آ مي
آنند آه به طريقي   طرف احساس ميهر دو 

 به عبارت ديگر،. تآزاديشان سلب شده اس
ست آه روابط معنوي هرگز بر مبناي اين ني
 . يكي از طرفني حتقري يا ناديده گرفته شود
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اي آه هر دو  واژة رابطه معنوي يعين انرژي
 انرژي ا با هم در مهاهنگي نزديك با مشا ر
 . دارد گه ميقصد ن

اي از اين  به معين اينكه آرامش پذيرنده
 شود و هرگز نيازي به ترسيدن رابطه جاري مي

تان در  نيهاي درو  اينكه آزادي شناختهاز
. ال برود نداريدتان زير سؤ راستاي هدف

مانند اين است آه هر يك از طرفني در سكون 
آند آه تو منبع انرژي در  به ديگري جنوا مي

فيزيكي هسيت و هر چه حس هبرتي داشته يك جسم 
باشي، انرژي عشق، مهرباني، زيبايي، پذيرش، 
وفور، توسعه و خالقيت بيشرتي از طريق تو 

 . شود جاري مي
گذارم و آن  به اين منبع انرژي احرتام مي

وقيت هر يك از ما . شوم را با مشا شريك مي
احساس دل شكستگي آند، انرژي آمي از قصد 

مهيشه بايد به ياد داشته باشيم . دشو جاري مي
. شود آه هيچ چيز از سوي ذهن آيهاني رد مني

شود به وسيله ما  هر چه آه مانع شادي ما مي
ام آه در اين دامنه  عهد آرده. رد شده است

قصد مانده و خودم را در زمان لغزش متاشا 
يه است آه ما را گرد هم مهان منبع اول. آنم

.  با آن مهاهنگ مبامنآنم  و من سعي ميآورده
اين نوع عهد دروني چيزيست آه گوته در نقل 

آند و باعث  قول اول اين فصل از آن صحبت مي
شود مشيت اهلي به جريان بيفتد و آمك به  مي

آه هيچ آس تصورش «آند،  حادث شدن وقايع مي
در » .آرد آه بر سر راهش قرار گريد را هم مني

 در زندگي ها را اي آه آن حال حاضر به عده
خواهيد متصل هستيد، پس اينطور عمل  خود مي

اگر خبواهيم به صورت عرفاني از آن . آنيد
صحبت آنيم مشا با نفر دوم فرقي نداريد يك 

العاده اما با وجود اين آم  مفهوم خارق
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توانيد نفر  اعتبار به مهني دليل است آه مني
. دوم را بدون آزار آردن خود آزار آنيد

بدون آمك به خود به نفر دوم آمك توانيد  مني
ژي را با مهه شريك مشا مهان منبع انر. آنيد

 بايد آغاز به فكر و عمل به هستيد، درنتيجه
اي مناييد آه آگاهي مشا را از اين اصل  شيوه

 شخص وقيت احساس نياز به مهراهي . ندمنعكس آ
 .شود آنيد، شخص مناسب پديدار مي ي ممناسيب

ا در جهت انعكاس اين گفتگوي دروني خود ر
به جاي گفنت اينكه، آرزو . آگاهي تغيري دهيد

دارم اين شخص برسد چون نياز دارم از اين 
 پيوند  آهگره خالص شوم، فكري را فعال آنيد

دامن آه شخص  مي: مشا را انعكاس دهد مانند
مناسب در نظم اهلي و دقيقًا درست در زمان 

 . مناسب خواهيد رسيد
اين تفكر دروني عمل حاال بر مبناي 

از انتها فكر آنيد و به پيشواز . آنيد مي
اين آار مشا را آگاه خواهد . اين ورود برويد

مشا سطح انرژي خود را مهسان با . آرد
پذيرندگي نريوي قصد آه هر چيز و هر آس را 

وقيت به اين . ايد اينجا قصدآرده اصالح آرده
 سطوح باالي انرژي برسيد به اطالعات برتري

شود و  شهود مشا وارد آار مي. يابيد دست مي
توانيد حضور شخص يا اشخاص را آه  مي
حاال . تان شوند حس آنيد خواهيد وارد زندگي مي

بر مبناي آن شهود با حس عميقي از شناخت آه 
مشا در حال . آنيد در مسري درست هستيد عمل مي

. عملكردن بر مبناي اين آگاهي جديد هستيد
هاي جديد درون  بينش. ن هستيدمهكاري براي آ
شود به چهرة آفريدگار نگاه  مشا فعال مي

. بينيد آنيد و خود را در مهكاري با آن مي مي
دانيد چه آسي را صدا آنيد، به آجا نگاه  مي

. آنيد، چه وقت اعتماد آنيد و چه آار بكنيد
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آنيد آه مطرح  مشا آغاز به وصل به چيزي مي
 .ايد آرده

بطه عشقي نياز به تسليم سيت يا رااگر دو
ت باالتر و شأن و مقام مشا باشد، رابطه عطبي

وقيت واقعًا بدانيد عشق چيست . غلطي است
نوع رجني آه در : مهانطور آه مبداء عاشق مشاست

گذشته زماني آه عشق مشا مورد توجه واقع 
در . نشده و يا رد شده بود جتربه خنواهيد آرد

شود آه تصميم  ي م  جتربة دوسيتبه عوض، شبيه 
هت قطع يك رابطه عشقي توضيح خود را در ج

 :داد
حسي داشت مثل اينكه قلبم شكسته بود، اما 

آردم عشقي را   حس مي باشم ودر وضعيت فراخي
توانست آن طور آه  به طرف شخصي آه مني

حيت . آنممي واستم به من عشق بورزد جاري خ مي
قطع وقيت آن رابطه را براي جستجوي عشق درومن 

احساس رنج قلب شكسته در عني حال حس . آردم
فكر آردم، . باز بودن آن خيلي عجيب بود
من به سطح . قلبم شكسته اما گشاده است

 از عاشق شدن و مورد عشق واقع شدن يجديد
خواستم  اي آه مي هجده ماه بعد رابطه. رسيدم

 . ام آشكار شد در زندگي
. ايد از عشق ناب پديد آمده. مشا عشق هستيد

. در متام مدت به اين منبع عشق متصل هستيد
به اين روش فكر آنيد، به اين روش حس آنيد 
و زود در اين روش عمل خواهيد آرد و هر چه 
فكر آنيد، حس آنيد يا اجنام دهيد درست به 

خواهيد  مي. مهان ترتيب متقابًال عمل خواهد آرد
خواهيد نكنيد، اصل پديدار  باور آنيد ، مي

نفس . ص مناسب مهيشه اينطور بوده استشدن شخ
گذارد آن را به طور واضح  مشاست آه مني

 . ببينيد
 مهه در نظم اهلي آشكار خواهد شد
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تا حاال بايد تأييد آرده باشيد به هر آه 
ها  در سفر نياز داريد پيدا خواهد شد و آن

براي متام نيازهاي مشا در حلظه آامل خواهند 
 . بود

در .  درست خواهند رسيدبه عالوه، در حلظة
اين نظام هومشند آه مشا نيز خبشي از آن هستيد 
از دامنه قصد جايي آه نريوي هسيت اليتناهي، 
ناديدني از طريق هر آس و هر چيز جاري 

اين شامل مشا و هر آس . شود خواهد رسيد مي
 زندگي به اين نريوي نامريي. شود  هم ميرديگ

آند   مييت قصدن خالق آه هر چيزي را در هسو ذه
 . اعتماد آنيد
آنم آه مرور سريعي اجنام دهيد  پيشنهاد مي

هايي در  و متام مردمي را آه به صورت شخصيت
مهه چيز . د مشاهده آنيدان زندگي مشا ظاهر شده

مهسر مشا در زمان مناسب وقيت نياز .  استآامل 
ها عشق  به آنبه خلق آودآاني داريد آه خيلي 

پدري آه در مورد . د شدهورزيد حاضر خوا مي
مشا خاموش ماند تا اعتماد به نفس ياد بگرييد 

عاشقي . در زمان مناسب اين آار را رها آرد
. آه مشا را ترك آرد خبشي از اين تكامل بود

عاشقي آه با مشا ماند نيز عالئم را از مبداء 
ها،  ها، اشك اوقات خوب، آشمكش. دريافت آرد

مردمي است آه وارد ها مهه مربوط به  بدرفتاري
هاي  و متام اشك. شوند زندگي مشا شده و خارج مي

اي از اين داستان را هم  تواند حيت آلمه مشا مني
 . پاك آند

اين گذشته مشاست، و سطح انرژي مشا در آن 
 قعيت مشا در زندگي، زمان، نيازهاي مشا، مو

 و حوادث مناسب را به زندگي تان ها انسان
 است حس آنيد در زمان ممكن. ستا جذب آرده

ايد و  اند، مشا تنها بوده  حضور نيافتهمناسب
آنم اين  هيچ آس حضور نيافته اما توصيه مي
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موضوع را از ديدگاه زندگي در نظم اهلي متاشا 
اگر آسي حضور نيافته براي اين بوده . آنيد

آه الزم داشتيد برخي آارها را به تنهايي 
 زمان براي  پس هيچ آس را در آن اجنام دهيد

. ايد تان جذب نكرده جاري ساخنت سطح انرژي
ي آه در آن متام ا مرور گذشته به عنوان بازي

ثبت ها توسط منبع  ها و خروج ها و ورود شخصيت
شده و چيزي بوده آه در زمان مناسب جذب 

هاي پايني مانند  مشا را از انرژي. ايد آرده
 . دهد قصور، پشيماني و حيت انتقام جنات مي

مشا از بازيگري آه حتت تأثري : در نتيجه
 و آارگردان  اجرا آنندههاي ديگران نقش بازي

آرد به نويسنده، جمري،آارگردان و  را بازي مي
. شويد هنرپيشه زندگي باشكوه خود تبديل مي

ر است متاشاچي طور آارگرداني هستيد آه قاد مهني
 براساس انتخاب مسري بدون مقاومت و خود را 
 بودن با جمري ناحمدود اين بازي آليمهاهنگ 

 .ذهن خالق آيهاني قصد: انتخاب آند
 آالمي دربارة صرب

 در آتاب  انگيزي  مناي شگفت خط متناقض
صرب ناحمدود «. وجود دارد» درسي در معجزات"

صبوري ناحمدود به » .آورد نتايج آني بار مي
معين شناخت مطلق دروني از مهاهنگي ارتعاشي 

قي است آه مشا را به اينجا قصد با نريوي خال
در واقع مشا مهكاري در خلقت زندگي . آرده است

دانيد آه مردم مناسب در  مشا مي. خود هستيد
جله در ع. ريزي اهلي حضور خواهند يافت مهبرنا

ثل اين اين آار بر حسب جدول زماني خود مشا م
است آه به زانو نشسته و سعي به بريون آوردن 

 د با اصرار بر اين آهيآن  مياز ريشهالله اي 
مي خواهيد گل مهني حاال  خلقت رازهاي خود را 

. مبناي دستور مشاآند البته نه بر آشكار 
آران حس عميقي از   از صرب بينتيجه آني حاصل
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عشق را در روند خلقت حس خواهيد . آرامش است
گري را متوقف خواهيد آرد  هاي پي آرد، خواسته

سب در حال آماده باش و براي يافنت شخص منا
 . خواهيد بود

اين مطلب را با ايدة نتايج آني از صرب 
 دامن آه در حال نوشنت  مي. ويسمن آران مي بي

دامن آه اشخاص الزم جهت  مي. اينجا تنها نيستم
به اين روند . آمك به من حضور خواهند يافت

اميان آامل دارم و با مبداء خود مهاهنگ 
 . مامن مي

اهد زد و آسي خواهد گفت تلفن زنگ خو
. آند من خوشم بيايد نواري دارد آه فكر مي

دو هفته پيش، برامي مناسب نبود اما امروز 
دهم و آن نوار  در هنگام مترين به آن گوش مي

هنگام . دهد آنچه را آه نياز دارم به من مي
شوم و او  قدم زدن از آنار آسي رد مي
دربارة . آند ايستاده با من شروع به صحبت مي

زند آه اطمينان دارد  آتابي با من حرف مي
آنم،  به عنوان آن نگاه مي. خوشم خواهد آمد

زمن و اطمينان آايف پيدا  آتاب را ورق مي
 . آنم آه آنچه الزم است در دست دارم مي

مهاهنگ وقيت ذهن خود را با ذهن آيهاني قصد 
دهد   به طريقي رخ ميآنم اين اتفاق هر روز مي

دهد آه اشخاص مناسب مرا در  ميو اجازه 
نتيجه آني صرب . ام ياري آنند اهداف شخصي

آران آرامش دروني است آه از شناخت نسبت  بي
آه يا آسي را برامي » مهراهي برتر«به داشنت 

 در آاري خواهد فرستاد يا در صورت لزوم
ين ا.  ، ناشي مي شودتنها رهامي خواهد آرد
آنم به  وصيه ميشود و ت اميان عملي خوانده مي

هنايت  آن اعتماد آنيد در مقابل آن تا بي
صبور باشيد و در زماني آه شخصي مناسب به 
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آسا در فضاي زندگي مشا ظاهر  طور معجزه
 . شود، سپاسگزار باشيد مي

 قصد را واقعيت خود مناييد 
برنامة ده گامي من جهت بكارگريي قصد 

 : مذآور در اين فصل به شرح زير است
، خواست، دعا و ياز اميدوار: لگام او

التماس براي حضور شخص يا اشخاص مناسب در 
بدانيد اين جهانيست . زندگيتان اجتناب آنيد

 . آند آه با جاذبه و انرژي آار مي
به خود يادآوري آنيد تا زماني آه 
بتوانيد انرژي خود را از نفس به مهاهنگي با 

 به جذب اشخاص مبداء قصد تغيري دهيد قادر
. د بودي مقاصدتان خواهناسب جهت آمك بهم

گام اول حياتي است چرا آه اگر نتوانيد بر 
راد سودمند، ترديد خود در توانايي جذب اف

 گام باقيمانده خالق، پرمهر فائق آييد، نه
قصد آردن . استفاده آمي براي مشا خواهد داشت

افراد يا شريك زندگي اهلي با اين شناخت قليب 
نه تنها ممكن است بلكه يك شود آه  آغاز مي

 . قطعيت است
 پيوند نامرئي خود را با مردمي :گام دوم

آه مايليد به زندگي خود جذب آنيد تصور 
 . مناييد

 و هويت احنصاري خود يا شكل ظاهري
با انرژي . تان را آنار بگذاريد دارايي

تان آه از زندگي مشا با جهت  نامرئي درون
آند خود را  تان محايت مي دادن اعمال بدن

ساني از حاال بدانيد آه منبع يك. بشناسيد
 اشخاصي آه مشا به عنوان از دست انرژي از

شود  آنيد جاري مي ميتان ادراك  رفته در زندگي
در فكر خود با آن شخص يا   دوبارهو سپس 

در درون خود بدانيد آه . اشخاص وحدت بيابيد
افكار . نريوي قصد مشا را به هم خواهد پيوست
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ا از خلق اين ترآيب نيز از مهان دامنه قصد مش
 . شود آيهاني ناشي مي

تصويري از شخصي آه دوست داريد : گام سوم
مهدم مشا در زندگي باشد يا اشخاصي آه مايليد 

 . مشا را ياري دهند در ذهن خود بسازيد
 از قصد معنوي است آه در عمليآشكار شدن 

. پذيرد مهاهنگي ارتعاشي با آرزوي مشا صورت مي
 باشيد اما اين خواهيد خاص هر چقدر آه مي

تصور را با هيچ آس ديگر در ميان نگذاريد 
چون از مشا خواسته خواهد شد آه خود را 
توضيح دهيد، از خود دفاع آنيد و ناچار به 

شويد آه به طور  مواجه با انرژي پايني شك مي
اين متريين شخصي . آيد ناپذيري پيش مي اجتناب

هرگز اجازه ندهيد .  و خداوند استمابني مشا
افكار منفي يا شك تريه شده آه تصوير مشا با 

 .  ببندديازنگار
به . بدون توجه به هر مانعي آه ظاهر شود

اين تصوير قالب شويد و در مهاهنگي پر آرامش، 
پايان پذيرنده  خالق، مهربان با منبع قصد بي

 . و مهيشه در حال توسعه باقي مبانيد
بر مبناي تصوير دروني عمل : مگام چهار

 . آنيد
طوري عمل آنيد گويي هر آسي آه مالقات 

آنيد خبشي از قصد مشا براي جذب اشخاص  مي
تان است بدون وارد شدن به  ال به زندگي ايده

جزئيات شيوة معنوي خود نيازها و 
با . آرزوهايتان را با ديگران سهيم شويد

ي دهند توانند مشا را يار افراد متخصص آه مي
. خواهند به مشا آمك آنند ها مي آن. متاس بگرييد

از هيچ آس ديگر براي امر جذب افراد مناسب 
راي هر آنچه آه در جستجويش هستيد چه يك ب

 آمك مايل يا شخصي شغل، پذيرش  دانشگاه، 
 . تان توقع نداشته باشيد براي تعمري اتومبيل
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هاي مهزماني  فعال بوده و براي گرفنت نشانه
ها را ناديده  وشيار باشيد و هرگز آنه

رد آه گذ اگر آاميوني از آنار مشا مي. نگرييد
 نياز داريد آگهي  آهاي را بر روي آن مشاره

 .  را برداشته و تلفن آنيدشده، مشاره
مهه اتفاقات عجيب و غريب اطرافتان در 

تان را به عنوان پيامي از  رابطه با خواسته
ها عمل  بناي آنمبداء ببينيد و فوري بر م

 . آنيد
دهم آه به طور مكرر رخ خواهند  مياطمينان 

 . ددا
 .مسري آم مقاومت را بر گزينيد: گام پنجم

از آلمة مقاومت درست مانند خبش دوم آتاب، 
افكاري مانند . آنم اينجا نيز استفاده مي

افكار زير شكلي از مقاومت براي آشكاري 
. تاين آار عملي نيس! مقاصد مشا هستند

را جمسم  ملا  شخص ايده،توامن فقط با فكر مني
 رفتار هبرتي با من چرا بايد زندگي. آنم

تظار هايي آه هنوز در ان  آنداشته باشد تا
آار را آردم و آقاي مناسب هستند؟ قبًال اين 

ها  اين. يك امحق واقعي وارد زندگيم شد
 از مقاومت هستند آه بر سر راه يافكار

فرستد قرار   آسي را ميمبداء آه براي مشا
. مقاومت انرژي آاهش يافته است. دهيد مي

وقيت .  وسيع و باالستمبداء انرژي خالق،
 انرژي ارتعاشي پايني برخوردار افكارتان از

هايي با انرژي باال جذب  توانيد انسان است مني
حيت اگر با عجله به طرف مشا بيايند و . آنيد

ز من بر اينجا هستم ، چه خدميت ا: بگويند
آيد، مايلم، قادرم و نشاني دارم آه بگومي  مي
 كنيدامهيت ندهيد و باور ن» ل مشا هستمما«

 تا زماني آه مشغول جذب ميزان بيشرتي البته
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توامن و عرضه ندارم  ناشي از افكاري چون مني
 . هستيد

 مترين آنيد مانند شخصي باشيد آه :گام ششم
شرط خواهيد بال اگر مي. مايليد جذب آنيد

دوستتان داشته باشند، بال شرط دوست داشنت را 
خواهيد،  اگر از ديگران آمك مي. مترين آنيد

هر آجا و هر زمان آه فرصت يافتيد آمك 
مند   از سخاوت آسي هبرهاگر دوست داريد. آنيد

توانيد و هر چقدر   تا جايي آه ميشويد، پس
توانيد سخاومتند باشيد اين يكي از  آه مي
هاي جذب نريوي قصد  و مؤثرترين راهترين  ساده
 ذهن آيهاني آه هر آس و هر با آيندگي. است

هنگ شويد و آنچه شود مها  مياز آن ناشيچيز 
 .  هستيد به خود جذب خواهيد آردرا آه مايل 
 به نتيجه وابسته نباشيد و صرب :گام هفتم

ناحمدود را مترين آنيد با ارزيابي مقاصدتان 
  بر پاية نفسها و شكستها  به عنوان موقعيت

قصد . دآوچك خود و جدول زماني آن خطا نكني
نوشته شده در اين را آنار گذاشته و هر چيز 

. فصل و اين آتاب را مترين آرده و بگذريد
شناخيت دروني اجياد آنيد و جزئيات را به ذهن 

 . آيهاني قصد واگذار آنيد
  مراقبه آنيد، به خصوص مراقبة :گام هشتم

 ال و روابط اهلي اي جذب اشخاص ايدهجاپا بر
 .  مترين آنيدرا

صوتي از نام خداوند را به صورت يك مانرتا 
مترين آنيد در حايل آه در چشم ذهن خود انرژي 
تابشي خود را ديده و اشخاص موردنظر خود را 

 . آنيد تان وارد مي زندگيبه 
در سرتاسر . زده خواهيد شد از نتيجه شگفت

 از اينكه چگونه مراقبه جاپا هايي آتاب منونه
به مردم در جهت برآورده شدن روياهايشان به 

 .اندذآر شده است آسايي آمك گرفته صورت معجزه
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مشا نقشي  به هر آسي آه در زندگي :گام هنم
 نگاه آنيد آه ايفاء آرده به عنوان موردي

براي سودرساني به مشا فرستاده شده است در 
  آه به وسيلةها جهاني انباشته از انسان

 هومشند اهلي و خالقيت آه من آن را سازماندهيب
 هيچ چيز تصاديف  خلق شده،نامم نريوي قصد مي
َرِد زندگي مشا مانند رد يك آشيت . وجود ندارد
ماند  چيزي جز ردي آه پشت سر مي. بر آب است

 اين رد  آشيت نيستدار اين رد سكان. نيست
و هر چيز هر آس . دهد زندگي مشا را حرآت مني

 مي در تاريخ شخصي مشا بايد آه آجنا حضور
 چه مدرآي دال بر اين موضوع دارمي؟ .داشت

. تنها چيزيست آه بايد بدانيد! آجنا بودند
هاي  از چيزي آه در آن رد رخ داده يا انسان

اند به  نامناسيب آه در آن َرِد حضور يافته
عنوان دليلي براي ناتواني خود در جذب 

.  براي امروز استفاده نكنيداشخاص مناسب
چيزي بيش از ردي نيست آه . اين گذشته مشاست

 . از مشا جبا مانده است
 : گام دهم

 . مانند مهيشه در حالت سپاس ابدي مبانيد
حيت براي حضور افرادي آه باعث رنج و درد 

از مبداء براي . اند سپاسگزار باشيد مشا شده
براي جذب طور از خودتان  ها و مهني فرستادن آن

هايي براي مشا  مهه درس. ها سپاسگزار باشيد آن
حاال براي هر آسي آه خداوند در مسري . داشتند

دهد سپاسگزار باشيد و به عنوان  مشا قرار مي
مهكاري براي خداوند بستگي به مشا دارد آه به 

باالي پر مهر قصد پاسخ داده  ها با انرژي آن
گي خود  مشابه را در زندو افرادي با انرژي

نگه داريد يا برآيت خاموش داده و خداحافظي 
اينجا تأآيد روي تشكر است . مطبوعي مناييد

 . چرا آه سپاس واقعي در جريان است
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 از لني مك تگارت در آتابي داستاني

 جستجو براي نريوي هنان جهان، : حتت عنوان
من در اين فصل چشم اندازي علمي از آنچه 

يت طبيعي وجودي ما وضع «شود نوشتم ارائه مي
يك رابطه، يك تانگويا وضعيت پايداري از 

طور آه ذرات فرعي  مهان: تأثريگذاري بر هم است
  ازتوانند اند مني امت آه ما را ترآيب آرده

طور  فضا و ذرات اطرافشان جدا شوند، مهني
موجودات زنده نيز قادر به جدايي از يكديگر 

انايي با عمل مشاهده و قصد، ما تو. نيستند
 . آنيم العاده به جهان را آسب مي تابش خارق

از طريق رابطه با ديگران و با استفاده 
  راتوانيم متام انرژي ضروري از نريوي قصد مي

 چه آرزو دارمي به بريون  آنبراي جذب هر
آنم مهني االن به سوي  توصيه مي. انعكاس دهيم

اين آگاهي حرآت آنيد و در قلب خود بدانيد 
واقعًا رويايي دروني بسازيد، آن آه اگر 

رويا واقع خواهد شد مانند آشاورزي در 
 . مزرعة روياها
 فصل سيزدهم

 : قصد من اين است
گري و درمان  ظرفيت خود را براي درمان

 . يافنت به آمال برسامن
تواند از آسي خبواهد آه درمان  آسي مني«

تواند خود را درمان آند و به  اما مي. يابد
ب چيزي را آه دريافت آرده به اين ترتي

تواند چيزي آه  چه آسي مي. ديگري ارائه آند
ندارد به ديگري ارزاني آند؟ و چه آسي 

آند سهيم  تواند در چيزي آه خود نفي مي مي
 باشد؟ 

  درسي در معجزات
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    قدرت هر انساني بر روي سياره در خود
در جهت متاس آگاهانه با . نگري دارددرما

نگر خود، اول بايد تصميم بگرييد نريوهاي درما
درسي در «مهانطور آه . آه خود درمان شويد

ها  درمان يافته«! شود يادآور مي» معجزات
تنها راه «و » .شوند ابزاري براي درمان مي

به اين ترتيب، » .شفا دادن، شفا يافنت است
فنت وجود امتيازي دوگانه در قصد شفا يا

د و  پذيرفتي را درمان خودوقيت نريوي . دارد
 به آسي تبديل الميت خود را به آمال رسانديدس

 . تواند ديگران را شفا دهد د آه مييشو مي
هاي ديويد هاو  فتهترين گ يكي از فريبنده

 رابطه قدرت در مقابل قدرتآينز در آتاب 
گريي شده شخصي و  ميان سطح انرژي اندازه

مردمي آه در . ظرفيت آن براي درمان است
س آگاهي او باالي ششصد رتبه دارند نقشة مقيا

آه سطح انرژي استثنايي بااليي است و (
انرژي ) شدگي است گري و روشن نشانگر روشن

آن طور آه ما . آنند درماني منعكس مي
شناسيم در حضور چنني انرژي معنوي بااليي  مي

 اين مطلب نريوهاي. باليي وجود ندارد
 سنت ،آساي عيسي مسيح درمانگري معجزه

رانسيس آسيزي و رامانا ماهاريشي را ف
ها  انرژي باالي استثنايي آن. رساند مي
 . تواند مرض و بال را خنثي آند مي

خوانيد در نظر داشته باشيد  طور آه مي مهني
آه مشا نيز از باالترين انرژي عشق معنوي از 

ايد و در درون خود از  دامنة قصد ظاهر شده
كارگريي قصد براي ب. مهان ظرفيت برخورداريد

مذآور در اين فصل بايد مهانطور آه گاندي 
تغيريي باشيد آه دوست داريد در «: گفت

بايد در درمان خود متمرآز » .ديگران ببينيد
باشيد تا بتوانيد اين توانايي درمانگري را 
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اگر به مكان . ئه آنيدبه ديگران نيز ارا
ر سعادت برسيد جائي آه دوباره شدگي پ روشن

 پيوند يافته و از حلاظ ارتعاشي بابا مبداء 
 انرژيي آن مهاهنگ هستيد، شروع به تا بش

در . آند  تبديل ميآنيد آه مرض را به سالمت مي
از مبداء س آسيزي ت فرانسينسدعاي قدرمتندش 

زخم آجاست، بگذار آه بذر خبشش . پرسد مي
يعين بگذار تا اين انرژي درماني را . بكارم

صل در صفحات اين اين ا. به ديگران بدهم
نوي باال را انرژي مع. آتاب تكرار شده است
د نه تنها وري پايني بيابه حضور انرژي بيمار

رساند بلكه به انرژي سامل  آن را به صفر مي
در زمينه دارويي انرژي . آند معنوي تبديل مي

 شوند، اين اصول به آار گرفته ميجايي آه 
شوند  ي باال مبباران ميها با انرژي ليزر دهغ

هاي سامل  ها را حل آرده و به بافت آه آن
داروي انرژي اصل آينده است و . آند تبديل مي

 درمان رين معنوي باستاني ازمتكي بر مت
 . ديگران با درمان خود است

 درمان شدن 
اتصال جمدد به تكامل رها از بيماري آنچه 

 از چيزي تي ساده مشا از آن پديد آمديد عبار
ذهن . ود درماني الزم داردآه روند خاست 

 براي به يداند چه چيز آيهاني قصد دقيقًا مي
آنچه . آمال رساندن سالميت خود نياز داريد

بايد اجنام دهيد مشاهده افكار و رفتارتان 
است آه اجياد مقاومت آرده و با درمان تداخل 

.  قصد استآنند آه جريان انرژي و البته يم
ًال وابسته به شناخت ميزان مقاومت چيزي آام

بايد خود را در اختيار اين آگاهي . مشاست
وانيد به قصد ناب درمان قرار دهيد تا بت

 . بيابيددست
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ديروز وقيت روي دستگاه تريد ميل در 
پنج دقيقه با آقايي صحبت . باشگاه بودم

در آن زمان آوتاه ليست بلند بااليي . آردم 
از امراض ، جراحي ها ، عمل قليب گزارش داد 

اين گونه افكار و خالصه . مهه ظرف پنج دقيقه
گفتار از مشكالت جسماني مقاوميت در برابر 

  .انرژي درمان در دسرتس است
مهان طور آه با مرد شاآي روي تريد ميل 
حرف مي زدم سعي آردم در مهان حلظه او را از 
 مقاومت در برابر پذيرفنت انرژي درماني

دن در بازدارم اما او مصمم به غوطه خور
 آن ها را مانند افتخاري. ناتواني هايش بود

دوديت هايش مي دانست و با اشتياق در باره حم
به نظر مي آمد آه به اين وضع . حرف مي زد

بيزاري از خود به علت بيماري جسم اش لذت 
سعي آردم با نور او را ا حاطه . هم مي برد

در حايل . آنم و برآت خاموشي برايش بفرستم
دم را اجنام مي دادم به او به آه آار خو

اما . خاطر راه رفنت روي تريد ميل تربيك گفتم
از ميزان مترآز دروني اين مرد به بي نظمي ، 
عدم مهاهنگي و بيماري مربوط به جسم اش شوك 

 .شدم
ود ش افكار در گزارشات هببود خود به خنق

. از بيماري هاي غري قابل عالج سحر آميز است
آتاب قدرت در مقابل قدرت دآرت هاوآينز در 
در هر مورد مطالعه شده از : به ما مي گويد 

هببود بيماري هاي العالج تغيري اساسي اي در 
آگاهي رويت شده به طوري آه منونه هاي جذب 
آننده ناشي از روند آسيب شناسي تسلط خود 

به واژه  منونه هاي . را از دست داده اند 
 به زندگي هر چيزي را:جذب آننده نگاه آنيد

طح آگاهي جذب آرده و مي خود از طريق س
اين ايده . ها را تغيري دهيمتوانيم آن 
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بسيار قدرمتنديست و پايه دسرتسي به نريوي قصد 
درمان بلكه در هر زمينه اي آه نه فقط براي 

. واهيم مي باشد مانند اهلام و مقاصد شخصيخب
در هببود خود به : هاوآينز ادامه مي دهد

رفيت ب افزايش قابل توجهي در ظخودي اغل
 به عنوان يقدوست داشنت و آگاهي از امهيت عم

قصد مشا در اين فصل . عامل درمان رخ مي دهد
بو سيله نگاه به هدف بزرگرتي در بازگشت به 
مبداء و ارتعاش بيشرت در مهاهنگي با انرژي 

آن مبداء هرگز بر چيزي آه . نريوي قصد است
ل آننده است آس، از دست رفته يا خطاست

درمان واقعي مشا را  به . متمرآز مني شود
هر چيز آوتاهي از اين . مبداء بر مي گرداند

 رشته وقيت.  ثبت تناسب به مشار مي رودپيوند
 پاآسازي آنيد منونه هاي پيوند را بامبداء

. جذب آننده انرژي به طرف مشا آشيده مي شوند
 در اگر باور  نكنيد آه چنني چيزي ممكن باشد

برابر قصدتان براي درمانگري و درمان شدن 
اگر باور آنيد آه . مقاومت اجياد آرده ايد

ممكن است اما نه براي مشا ، اين بار مقاومت 
اگر فكر آنيد آه . بيشرتي اجياد آرده ايد

بوسيله بيماري مورد تنبيه واقع شده ايد 
اين افكار دروني در . اين نيز مقاومت است 

رمان شدن نقش شاخصي در جبربه مورد توانايي د
 .فيزيكي مشا دارد

در مانگر شدن بوسيله درمان خود نياز به 
يكي ديگر از آن معلق زدن هاي خيايل به غري 
قابل تصور دارد جايي آه در آن به طور عمود 
فرود مي آييد و در افكار خود تراز و رو در 

شايد براي اولني . روي مبداء قرار مي گرييد
ز نفس بگذريد آه مشا را متقاعد بار اگر ا

آرده آه از نريوي قصد جدا هستيد، پي خواهيد 
 .برد آه مشا و مبداء يكي هستيد
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 درمان ديگران با درمان خود
 "زمينه"در آتاب لني مك تگارت حتت عنوان 

به آن اشاره آردم نويسنده زمان " آه قبال
زيادي صرف هتيه گزارشي علمي از حتقيقات اجنام 

در سرتاسر دنيا در بيست سال گذشته گرفته 
در زمينه اي آه من قصد مي نامم ارائه منوده 

ي آه به اين جا مربوط است بنام لدر فص. است
مك تگارت قدري از مطالعات " زمينه درمان" 

اين جا تنها به . اجنام شده را توضيح مي دهد
پنج مورد از نتايج حتقيق در رابطه با قصد و 

اين مطالب را جهت . درمان مي پردازمي
برانگيخنت آگاهي مشا از نريوي درمان فيزيكي 
آه براي اين زندگي اختيار آرده ايد و مهني 
. طور توانايي درمان ديگران ارائه آرده ا م

مسائل واضح مربوط به  لزومي مني بينم آه( 
سالميت مثل تغذيه سامل و يا ورزش روزانه را 

مشا مراقب متذآر شوم چون اطمينان دارم خود 
در حال حاضر آتابفروشي . اين موارد هستيد

ها خبش هاي آاملي از مطالب گ وناگون در اين 
 ).خصوص دارند

پنج نتيجه در باره درمان از جهان 
 :حتقيقات

درمان از طريق قصد براي مردم عادي  -١
نيز ممكن است ويل درمانگر ها جتربه 
بيشرتي دارند يا به طور طبيعي 

 را ها اين دامناستعداد پيوند ب
 .دارند

 اينكه آن هايي دليل فيزيكي مبين بر  -٢
آه توانايي درمان از طريق قصد را 
دارند پيوستگي بيشرت و توانايي 

بيشرتي به سوي انزژي آوانتوم  
نيازمندان درمان  انتقال آن بهو

من اين مدرك علمي را اين . دارند
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 تصميم بر متمرآز طور تعبري مي آنم
گي براي پيوستگي با آردن انرژي زند

نريوي قصد به مشا توانايي درمان خود 
" يعين ضرورتا. و ديگران را مي دهد

رها آردن هر گونه ترسي آه مانع 
مهني طور به معين شناخت . آگاهي مي شود

انرژي ناشي از ترس ارائه شده توسط 
دردامنه قصد  . صنعت درمان است

 . هيچگونه ترسي وجود ندارد
آي براي چيزي باري مدر  يبتروند مصهرگونه 

 هرگونه ترس مهراه با است آه از دست رفته
باري مهچنني مدرآي بر اين است آه  روند مصيبت

وقيت . چيزي در فكر نيز از دست رفته است
هاي  موانع برداشته شود آرامش و سالميت وضعيت

حتقيق نشان داده آه درمان از . طبيعي است
 طريق اتصال طريق قصد آه در واقع درمان از

پذير  ي قصد است براي هر آس امكان به دامنه
 .است
آنند آه  گرهاي معترب ادعا مي  بيشرت درمان-٢

قصد را آنار گذاشته و سپس گامي به عقب 
 احاطه يبرداشته و با نريوي درماني ديگر

 را باز آرده و به آه در اند مانند اين شده
 . اند ي ورود داده تري اجازه چيز بزرگ

گران معترب از مبدأ آيهاني  شرت درمانبي
ها  آه آار آن گريند با علم به اين ياري مي

مشتاق بودن و اجازه دادن به جاري شدن منبع 
دانند آه جسم  گرها مي درمان. درمان است

قهرمان ماجراست و نريوي زندگي چيزي است آه 
با برداشنت نفس و . دهد  اجنام مي رادرمانامر 

د اين نريو درمان آسان پذيرش جريان آزا
ت پزشكي اي در جهت مطالعا افراد حرفه. شود مي

ها  آن. دهند  اجنام مياغلب آاري عكس پذيرش 
 آه دهند آه داروست اغلب اين پيام را مي
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 را در هر چيز غري شود و ترديد باعث درمان مي
بيماران . دهند از مراحل درمانشان ارايه مي
 هر چيزي را حس اغلب به غري از تعايل و اميد

آنند و تشخيص بيماري و عالمي آن براي  مي
اجتناب از مراحل قانوني اغلب بر مبناي ترس 

ي درماني  فلسفه. و به شدت بدبينانه است
اغلب به اين شكل است، بدترين را به بيمار 

 .بگو و اميد براي هبرتين را داشته باش
رسد آه در  توانايي خوددرماني به نظر مي

اني است آه شناخيت شهودي درباره دسرتس آس
آننده  گفتگوي دروني درمان. نريوي روح دارند

كار ناشي از با واهنادگي، ممانعت از اف
مقاومت و پذيرش جريان روح و نور و عشق 

 . است
بار  گر قدرمتند از جزيره فيجي يك يك درمان

او . گران بومي صحبت آرد ي تأثري درمان درباره
ت با باوري در روند وقيت يك شناخ«: گفت

شود، مهيشه شناخت پريوز  بيماري مواجه مي
 ».شود مي

مهچنني شناخت . شناخت اميان به نريوي قصد است
نياز به آگاهي مهيشگي در اتصال به مبدأ است 

اه و باالخره، شناخت يعين برداشنت نفس از سه ر
 مهه جا حاضر، ي مبدأ  و احاطه شدن به وسيله

نريوي قصد است آه . مطلقمهه چيزدان و قادر 
 .شود منشأ مهه چيز است آه شامل درمان نيز مي

گر قصد درمان   تا زماني آه درمان-٣
رسد مهم نيست  بيماري را حفظ آند به نظر مي

 . آند آه از چه روشي استفاده مي
راسته گرها به فنون متفاوتي آ درمان
مانند تصاوير مسيحي، الگوي انرژي . هستند

ي امريكا، تنديس يك روح بوم، آاباليسيت
 سرودهايي براي ،، جادو)مناد (قديس، يك تومت
گر قصد  تا زماني آه درمان. گر يك روح درمان
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 براي درمان حفظ آرده و  رانرمش ناپذير
با شناخيت بدون ترديد در توانايي ملس بيمار 

ي  به طوري آه با ارزيابروح قصد داشته باشد
 . استعلمي سنجيده شده درمان مؤثر

حفظ قصد قاطع براي خوددرماني بدون توجه 
دهد يا نظرات  آه چه اتفاقي رخ مي به اين

قصد مشا . ن شوق مشا حياتي استمردم در آم آرد
يش پايني مشا نيست بلكه يست چون قصد خوقو

در ديدگاه مشا . نيست با مبدأ آيها مهاهنگي
براي درمان آردن و درمان شدن خداشناسي 

 . حاآم است
دانيد آه   عنوان موجودي ناحمدود مشا ميبه

ي انرژي  مرگ مشا و مرگ هر آس ديگري در دامنه
ريزي شده  ايد برنامه آه از آن حضور يافته

 . است
هاي فيزيكي مشا با  طور آه ويژگي درست مهان

، مرگ مشا نيز به مهان هآن آشش آتي مشخص شد
پس ترس از مرگ را آنار بگذاريد . ترتيب است

 جهان از مهان قصدي آه مشا رادم بگرييو تصمي
وضعيت مشا از . جا آورده حفظ آنيد شكل اين بي

 در ذهن خود قصد .ايد  طبيعي آسايش ناشي شده
چه در اطراف  آنيد آه بدون توجه به آن

تا زمان ترك . جا باشيد دهد مهان تان رخ مي جسم
جسم اين قصد را براي خود و مهان قصد 

 . ران نگه داريدناديدني را براي ديگ
. گرها دارند ي درمان اين خصوصييت است آه مهه

جا  آنم آه روي آن تأآيد آنيد، اين توصيه مي
 و هيچ ني حاال و اجازه ندهيد آه هيچ آسو مه

 . چيز مشا را منحرف آند
آننده   قصد درماندهد آه  حتقيقات نشان مي-٤

ي مجعي يك روح  است اما روند درمان حافظه
تواند به صورت نريوي  است آه ميگر  درمان
خود درمان نريويي است آه .  جمموع شود درمان
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.  ذهن آيهاني قصد استدر دسرتس نوع بشر است،
دهد آه افراد  عالوه بر اين حتقيقات نشان مي

توانند اين  هايي متشكل از افراد مي يا گروه
ي مجعي را جمموع آرده در مورد خود يا  حافظه

برد به  يماري شايعي رنج ميآس ديگري آه از ب
د پيوند جا آه ما مهه به قص ن از آ. آار گريند

ي يكساني سهيم هستيم دارمي، مهه در نريوي حيات
و مهه از مهان ذهن آيهاني خداوند ناشي 

پس دور از ذهن نيست آه با چنگ . امي ه شد
انداخنت به انرژي اين دامنه بتوانيم انرژي 

 پراآنده ر آسي و به هآوري  درماني را مجع
تواند نريوي مجعي  اين مورد مي. آنيم
انگيز قديسني را توضيح دهد و بتواند  شگفت

فرصيت براي هر يك از ما با نريوي قصد در 
آن ساخنت ايدز، آبله، آنفوالنزا و حيت  ريشه

 . سرطان آه امروز بسيار شايع است ارايه دهد
وقيت بيماري به طور جداگانه نظاره شود، 

. ي آيهاني است از سالمت مجعي دامنهمنفك 
يه شده آه ويروس ايدز گزارشات بسياري ارا

آند، نوعي از ترس آه وقيت   مياز ترس تغذيه
. آند شود جتربه مي انسان از جامعه منفك مي

مطالعه گزارشات بيماران قليب نشان داده 
آساني آه احساس جدايي از خانواده، جامعه و 

آنند در مقابل اين   ميشان خصوص از معنويات به
ي گزارشات  مطالعه. پذيرتر هستند بيماري آسيب

اند نشان داده  آساني آه طول عمر زياد داشته
آنند باورهاي معنوي  آساني آه زياد عمر مي

توانايي . قوي و حس تعلق به جامعه دارند
درمان مجعي يكي از فوايد قدرمتند است آه در 

صال با زمان باال بردن سطح انرژي و ات
 . شود اي قصد حاصل مي چهره
تواند ارايه  گري مي  روشي آه درمانين هبرت-٥

دهد، دادن اميد براي هببود و راحيت آساني 
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ي روحي رنج  است آه از بيماري و يا ضربه
گران پيش از متمرآز شدن بر  درمان. برند مي

، حضور مهه چيز را در آگاهي خود جتزيه يبيمار
ي آليدي   آلمه"اميد"جا  اين. آردند و حتليل مي

 . آند حضور اميد اميان را بيشرت مي. است
آه  نامم، شناخت اين من آن را شناخت هم مي

پيوند به مبدأ پيوند به منشأ متام 
وقيت با اين روش زندگي آنيم . هاست درمان

دامن آه امكان معجزه  مي. مهيشه اميدوار هستيم
 طرز با پايداري در اين. مهيشه وجود دارد

اندازها حمو  تلقي ترس و ترديد از چشم
اگر اميد را از دست بدهيد سطح . شوند مي

در سطوح انرژي زندگي خود را براي ارتعاش 
در حايل آه . ترس و ترديد تغيري داده ايد

دانيم مبدأ خالق قصد ترس و ترديد  مي
 . شناسد مني

ي  ي من از ميكالنژ درباره  ي مورد عالقه مجله
ترين خطر براي بيشرت  بزرگ«: د استارزش امي

ما اين نيست آه هدفمان بسيار واالست و ممكن 
است به آن نرسيم بلكه اين است آه خيلي 

گران و   قصد درمان»رسيم پايني است و به آن مي
ها در رابطه با خودشان و ديگران از  اميد آن

. تر است آنند مهم دارويي آه جتويز مي
نريوي تسبت به ديگري  از نفرت ترين فكر ساده

 نقص اميان به نريوي روح. آند درمان را سد مي
. آند آوري در روند درمان ايفا مي ن نقش زيا

هرگونه تفكري با انرژي پايني داشته باشيد 
ي اين  مهه. دهد توانايي درمان مشا را آاهش مي

پنج نتيجه آه بر مبناي حتقيقات استوار 
آزمان و پيوند هستند ما را از امهيت تغيري متر

آننده قصد و مهاهنگي با آن  ي درمان به دامنه
 .آند آگاه مي
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 از افكار بيماري تا قصد خوب بودن
و خداوند «گويد  حتمًا با عبارتي آه مي

نور باشد و نور بود از آتاب عهد عتيق : گفت
 -اگر به يك فرهنگ لغت انگليسي. آشنا هستيد

ي  ترمجهعربي نگاه آنيد خواهيد ديد آه 
طور خوانده  تواند اين انگليسي از عربي مي

 تصميم خلق »...و خداوند قصد آرد«: شود
توانيد   منيبراي خلق درمان،. تصميم قصد است

تان را  ته و جسمافكاري از بيماري داش
 . قرباني مرضي آنيد

ي مريضي به  آننده از ايده  محايتاز افكار
د اش را داشته باشي عنوان چيزي آه بايد توقع

به فرآانس آن افكار توجه . آگاه باشيد
تر فضاي رواني مشا را اشغال  هر چه بيش. آنيد

آنند مقاومت بيشرتي در برابر شناخت قصدتان 
 . آنيد اجياد مي

نوع افكاري دانيد افكار مقاوم چه  مي
فصل . اين آرتروز چاره ندارد:هستند

حاال خوب هستم اما تا آخر . سرماخوردگي است
در . ام رخيته و تب خواهم آرد ينههفته در س

مهه چيز يا . آنيم يك دنياي سرطاني زندگي مي
مهيشه . آننده يا پر از مواد شيميايي است چاق

طور ادامه پيدا  مهني. آنم احساس خستگي مي
ها مانند موانع بزرگي هستند آه  آن. آنند مي

به . گريند بر سر راه شناخت قصد قرار مي
هاي  ا از طريق حالتافكاري آه از طرف مش

هاي دارويي   تصميم به خريد از شرآترواني 
 براي بقا آوشد مي آه يت صنع دارند وبهبزرگ
 .  توجه آنيدهاي مشا سوار باشد بر ترس خود

اي   تكه.اما فراموش نكنيد مشا اهلي هستيد
از ذهن آيهاني قصد هستيد و نبايد به اين 

قادر توانيد فكر آنيد آه  مي. شكل فكر آنيد
 هستيد حيت اگر به باال بردن سطح انرژي خويش



 ٢٨٨

ي ديگري اشاره  مهه چيز در اطراف مشا به نكته
توانيد به درون خود رجوع آرده و  مي. آند

خواهم حس خوبي  مي: گويد قصدي برگزينيد آه مي
آنم حس خوبي داشته  داشته باشم، قصد مي

آنم به مبدأ برگردم و پذيرش  باشم، قصد مي
نظمي و بيماري را رد  فكري از بيهرگونه 

ي  با اين جتربه. اين شروع آار است. آنم مي
سپس . منحصر به فرد احساس قدرت خواهيد آرد

اي آه حس خوبي نداشتيد افكاري از  در هر حلظه
در اين . درمان و احساس خوب انتخاب آنيد

حلظات حس خوب حيت اگر براي چند حلظه هم آه 
 . آند باشد ناراحيت را دور مي

آنيد و  قيت زندگي در انرژي پايني را رد و
ز  آه ا متمر آز باشيد افكاري بر  حلظه به حلظه

 به طور مؤثري خوب بودن قصد مشا محايت آنند 
گر بودن هم جزئي از  ايد و درمان را برگزيده

هاي خلقت  در اين موقع، چرخ. آن تصميم است
ور چه در ذهن خود تص آيند و آن به حرآت در مي

ي مشا شكل  ايد در زندگي روزانه و خلق آرده
 .گريد مي

 آه در حال تفكر بر موضوعي با بار ديگر
ببينيد . د آن را قطع آنيدايني بوديانرژي پ

توانيد حس خود را با رد  آه به چه سرعيت مي
 تغيري فكر به موارد نامهاهنگ با مبدأ قصد

 . دهيد
آنم آه آار را اجنام   مي مشا را تشويق

 ديگر فكر خنواهم آرد آه خيلي ساده. دهيد
بايد قرباني بيماري يا ناتواني شوم و حلظات 

ي بيماري  ارزمشند زندگيم را با حبث درباره
خودم را . گرم من يك درمان. هدر خنواهم داد

در مهكاري با خداوند براي خلق سالميت درمان 
 ديگران تقدمي آنم و اين موهبت را به مي
 . آنم مي
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 . قصد من استاين 
 .بيماري يك تنبيه نيست

چه ما  وقيت ما خود را از سالميت آامل از آن
بيماري . جا قصد آرده جدا آردمي را به اين

به جاي . جزئي از شرايط انساني ما شد
ها  پرداخنت به داليل عقالني آه چرا انسان

شوند و يافنت دليل منطقي براي درك  بيمار مي
آنم فكر آنيد آه  بيماري به مشا توصيه مي

سعي . گر ماهر را داريد توانايي يك درمان
هاي انسان را از ديدگاه چيزي  آنيد بيماري

 خود فآه نژاد بشر به طور مجعي به دليل تعري
اش به جاي ماندن با   پاينيي خويش از جنبه
.  آه از آن پديدار شد، برگزيده استالوهييت

ا التي راز اين هويت مجعي خويش پايني متامي مشك
ترس، نفرت، :  از قبيلشود آه به آن مربوط مي

. يدي، اضطراب، افسردگي، خلق آرده استناام
آند چرا  ن احساسات تغذيه ميخويش پايني از اي

 هويت خود به عنوان ماهييت جدا از آه به
نريوي اهلي آه ما را در اين مكان قصد آرده 

 . ورزد اصرار مي
 به طريقي  از نژاد انساندر واقع هر فرد

ي جدايي و تعيني هويت از طرف خويش  به ايده
در نتيجه، بيماري، مرض و . پايني رسيده است

 . نياز به درمان جزوي از قلمرو انساني است
جا  به هر حال نيازي نيست آه حس آنيد، آن

نريوي قصد در مسري بازگشت به . ايد گري افتاده
ي شناخت از اين آه نريو. ي مبدأ تكامل استسو

 با مبداء  آن پيوند اهليدرمانگري در اجياد
هاي آار   با پرداخت بدهيمشاست و مبدأ  منتظر

بيه بلي از طريق رنج و سخيت آسي را تنيك قم
چون بد يا جاهل بوديد و يا به . آند مني

هاي زندگي گذشته  عنوان جمازات براي لغزش
 .نيست آه به درمان نياز داريد
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 در اين  آهرسي استآنيد د  هر چه  جتربه مي
ي  مولدهومشندي  سفر الزم داريد آه به وسيله

 . شود ناميم هدايت مي  قصد ميآه  
در يك جهان ابدي، بايد خود و ديگران را 

يعين مشا . به صورت ناحمدود نظاره آنيد
هاي ناحمدودي درجسم مادي براي مهكاري در  فرصت

طور آه بيماري جسم  مهان. خلق هر چيزي داريد
را مانعي براي زندگي خود و آل بشريت  ذهن و 

 سعي آنيد آن را به صورت خبشي از مي بينيد
 اگر . مشاهده آنيد نيزطبيعت اليتناهي جهان

 تكامل جهان گرسنگي، طاعون يا بال جزئي از
هستند، قصد مشا نيز به عنوان خبشي از مهان 

حاال . ها خامته دهد تواند به آن تكامل مي
ل در زندگي خود سپس در زندگي دانيد آه او مي

قصد مشا با قصد . ديگران با آن قصد مبانيد
هاي  آيهان مهاهنگ خواهد بود آه چيزي از خويش

داند و متام افكار مربوط به  پايني و جدايي مني
 هاي آارميك ي به شكل تنبيه يا بدهيبيمار

 . متوقف خواهد شد
 قصد خود را واقعيت خود مناييد

آارگريي  اي من براي به رحلهدر زير طرح ده م
 به آمال رساندن  اين فصل جهتارائه شدهقصد

 :  توضيح داده شده استتوانايي درمان
توانيد آسي را درمان آنيد مگر    مني-گام اول

در تالشي مهراه . آه خنست خود درمان شويد اين
متامي . با مبدأ براي درمان خود آار آنيد

اخت استوار انرژي متمرآز خود را بر اين شن
هاي فيزيكي و  يد از بيماريتوان آنيد آه مي

به يك .  آامل خود برگرديد به سالميتعاطفي
انرژي پر از عشق، مهرباني و پذيرنده جهت 

اي است آه مشا را  درمان وصل شويد آه دامنه
مايل به پذيرفنت . به اين جهان قصد آرده است

اين حقيقت باشيد آه مشا خبشي از انرژي 
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مهان نريويي آه زمخي . ي آل زندگي هستيددرمان
 و پوسيت جديد بر آن در دست مشا را هببود داده

 هم در جهان موجود روياند، در دست مشاو مي
اي در آار  جدايي. مشا آن هستيد و آن مشا. است

از اتصال با اين انرژي درماني آگاه . نيست
ي خويش پايني  باشيد چون جز در افكار حتت سلطه

 . كن نيست آه از آن جدا مبانيدخود مم
ي  مهه انرژي درماني را آه در -گام دوم

 به ديگران انتقال اوقات به آن وصل هستيد
 . دهيد

اين انرژي را آزادنه منتقل آنيد و خويش 
پايني خود را آامًال از روند درمان دور نگاه 

به خاطر بياوريد آه چرا سنت . داريد
ي آه منجر به  خود را از مرضفرانسيس آسيزي 

  شد درمان نكردومرگ او در چهل و پنج سالگي
خواهم مهه بدانند آه  مي«: چگونه پاسخ داد

 سنت ».آند اين خداوند است آه درمان مي
ي خويش پايني خارج بود و   از سلطهفرانسيس

ا به مهه نشان دهد  بيماري را حتمل آرد ت عمدًا
ه هايي آه اجنام داد  و درمانآه متام معجزات

 . از طريق خداوند بوده است
 با باال بردن انرژي خود در -گام سوم

ي قصد سيستم اميين   با دامنهارتعاشي مهاهنگ
هاي  د آنزمي خود را تقويت آرده و توليجسم

 . دهيد  افزايش ميخبش را در مغز آرام
توزي، بدبيين، خشم،   شخصيت از آينهتغيري

بيين،  عبوسي و عدم تطابق به شوق، خوش
 اغلب آليدي بر اعمال ،مهرباني، شادي و درك

هاي  خودي از بيماري آسا هببود خودبه معجزه
 . مهلك است

 .  تسليم بودن را مترين آنيد-گام چهارم
 هببود ي در جهت طرح بزرگگذشنت ورها آردن

انگيزي در جهان  شگفتطور يادآوري  است مهني
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. ا تسليم بودن به منبع درمان استدرمان  ي
به منبع درمان احرتام ،ودن ليم ببا تس
 . آنيد  ارتباط حاصل ميبا آن وگذاشته

ي قصد چيزي   آه دامنه باشيدبه خاطر داشته
امل داند چرا آه تك ي درمان ذاتي مني درباره
. آند ت و از آن ديدگاه خلق ميس امعنوي

نظمي، نامهاهنگي  آگاهي خويش پايني است آه بي
آند و در  و بيماري جهان ما را خلق مي

ت آه مهاهنگي سبازگشت به آن تكامل معنوي
 تراز حاصل . شود هن و روح شناخته ميبدن، ذ

م اما مبدأ از درمان نامي ه را درمان ميشد
داند چرا آه فقط سالمت آامل خلق  چيزي مني

به اين سالميت آامل است آه بايد . آند مي
 .تسليم شويد
 تا  تقاضاي درمان نكنيد، خبواهيد-گام پنجم

ايد  به تكاملي آه از آن پديد آمده
 . بازگرديد

خواهيد قصدي براي  جايي است آه مي جا، اين
ناپذير و غريقابل  خود و ديگران در روشي نرمش

نگذاريد چيزي با قصد . معامله نگه داريد
درمان آردن و درمان شدن مشا تداخل پيدا 

ها مواجه  اي آه با آن متام موارد منفي. آند
از پذيرفنت هرگونه .  ناديده بگرييدشويد مي

براي . آننده اجتناب آنيد انرژي تضعيف
به . ديگران نيز به مهان ترتيب عمل آنيد

خاطر داشته باشيد آه از مبدأ خنواهيد آه مشا 
را درمان آند چرا آه به اين معين است آه 

در اين . سالميت از زندگي مشا بريون رفته است
 چيزي آه ا مبدأ بهآار فرض بر مضيقه است ام

 مشا نيز جزئي  پاسخ مي دهد آهشناسد  و ميهست
به صورت آل و آامل به مبدأ . از آن هستيد

بيايد، متام افكار بيماري را از بني بربيد و 
بدانيد آه با اتصال به مبدأ، انباشته آردن 
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خود با آن و ارايه آن به ديگران به خود 
 .شويد درمان تبديل مي

 .شويد  مييد آه پرستيده بدان-گام ششم
. داليلي براي ستايش و حس خوب جستجو آنيد

در حلظاتي آه افكاري از قبيل حس بد يا 
ها را به  آنيد، سعي آنيد آن بيماري جتربه مي

افكاري از حس خوب تغيري دهيد و اگر به نظر 
غريممكن آمد منتهاي سعي خود را بكنيد آه هيچ 

ي بيماري  از حرف زدن درباره. چيزي نگويند
امتناع آنيد و افكاري را آه منجر به هببود 

خود . شوند فعال آنيد حس خوب و سالمت آامل مي
دنبال فرصيت باشيد تا به . را سامل تصور آنيد

آنم آه  قصد مي. من خوب هستمخود بگوييد، 
 بيشرتي از اين حس خوب را جذب آنم و مقدار

آنم آه آن را به هر آه نياز داشته  قصد مي
 . باشد بدهم
 دنبال سكوت باشيد و آن را پاس -گام هفتم

 . بداريد
ي بسياري آه به مدت طوالني دچار  عده

مبدأ از اند قادر به بازگشت به  بيماري بوده
.  در سكوت هستندطريق آانال طبيعت و تعمق

ي قصد در سالميت  در سكوت خود را با دامنه
 . آامل تصور آنيد

يابي  آنيد و دست و نياز با اين منبع راز
 انرژي معنوي باال را مترين آنيد و آل به 

 . وجود خود را در اين نور شستشو دهيد
مراقبه مهيشه براي من حكم درمان داشته 

ي در سكوت  وقيت خسته هستم، چند حلظه. است
دسرتسي به ارتعاشات پرمهر، پرعشق و باالتر 

 خوب نيست چند وقيت حامل. دهد به من انرژي مي
با خدا نه تنها ه سكوت و متاس آگاهانه حلظ

 براي حس خوب را به من متام چيزهاي الزم
شود بتوامن به ديگران  دهد بلكه باعث مي مي
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 را  هرمان ملويل مهيشه اين مجله.نيز آمك آنم
 : آورم به خاطر مي

 ».استسكوت تنها صداي خداوند «
است اي از نامه ي دربي هربرت  جا گزيده اين

 ن نوشته بود آه در حال حاضر ساآنآه براي م
او بيش از .   در وايو مينگ استجكسون هول

دودهه را با حسي از مورد سوء استفاده قرار 
ش گرفنت و نگاه آردن به شرايط زوال جسمي ا 

  در هنايت.گذراند
. او طبيعت، سكوت و مراقبه را انتخاب آرد

 : آنم تكرار مي) با عهدش(من عبارات او را 
 يكسال در يك خانة خايل زندگي به مدت

سپس براي دفع انرژي منفي و مردمي آه . آردم
در اطرافم دامي مرا مورد قضاوت قرار 

دادند به دو هزار مايل دورتر يعين به  مي
شكوه و آرامش . جسكون هول نقل مكان آردم

يبا بالفاصله جادويش را زاين مكان مقدس و 
دگي  در سكوت زنبه مدت دو سال.  آرديعمل

. ام شد ي زندگي  شيوهمراقبه و سپاس. آردم
رها ساخنت انرژي پايني و حرآت به سوي انرژي 

از . ي پديد آوردباال با آمك مشا معجزات
هاي دروني،  ، آسيبهاي بيمار آننده چشم

به آرامي از داروهاي . مننژيت دور شدم
خوردم خالص  خطرناك آه براي آنرتل بيماري مي

توامن اين آار را اجنام  ميدامن آه  شدم و مي
مشا راه خوب بودن را به من نشان داديد . دهم
ين و. براي مهيشه سپاسگزار خواهم بودو 

 براي دنبال آردن خداوند هزار بار به مشا
 .رمحت هايش و آمك به ديگران برآت بدهد

اميدوارم روزي برسد آه بتوامن شخصًا قدرداني 
 .  خواهم ديدGapمشا را در . آنم
 سالميت بودن، بايد در آلييت آه -ام هشتمگ

 . هستيد تعريف شويد
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توانيد از ديدن خود به عنوان جسم  مي
ي  فيزيكي باز ايستاده و خود را در ايده

 تواند هويت آه مي. آسايش مطلق غرق آنيد
 .جديد مشا باشد

آشيد، فقط  جا فقط خوب بودن را نفس مي اين
شكال آنيد و از ا به سالمت آامل فكر مي
شود آه  دير مني. شويد بيماري در جهان جدا مي

در . دهيد فقط تكامل را در ديگران تشخيص مي
حقيقت خود استوار بوده، افكاري از آسايش 
انعكاس داده و تنها از امكان ناحمدود براي 

. آنيد ها صحبت مي درمان متامي روندهاي بيماري
اين هويت صحيح مشا از آليت است و آن را 

  آه گويي مشا و مبدأ خالق آنيد طوري  ميزندگي
اين حقيقت هنايي مشاست و . يكي هستيد

اي ي پوي توانيد اجازه دهيد آه اين هاله مي
 را تا آليت تراوش آرده و متام افكارتان

 ني آه تنها چيزي است آه براي ايثارزما
 به اين شكل درمان .داريد احياء آند

عتماد به  شناخت دروني و اشويد، از طريق مي
 . آليت خود
 بگذاريد سالميت به زندگي مشا جاري -گام هنم

 . شود
از مقاوميت آه با جريان طبيعي انرژي سامل 

اين . يابد آگاه باشيد به طرف مشا تداخل مي
هر فكري آه . مقاومت در شكل افكار مشاست

.  مقاومت استي قصد باشد ج از هفت چهرهخار
 د يت خوب شوگويد غريممكن اس هر فكري آه مي

هر فكري از ترس و ترديد  .  استمقاومت
، به به اين افكار حساس باشيد . مقاومت است

ها دقت آنيد و سپس عمدًا افكاري را آه در  آن
تراز ارتعاشي و انرژيك با مبدأ قصد هستند 

 . فعال آنيد
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ور   در حالت سپاسگزاري غوطه-گام دهم
 .باشيد

ار آشيد سپاسگز براي هر نفسي آه مي
هاي داخلي فرد آه  ي ارگان براي مهه.... باشيد

براي آلييت ... آنند در مهاهنگي با هم آار مي
هاي مشا  خوني آه در رگ... آه جسم مشاست

 ... جاريست
شود اين آلمات را به  مغزتان آه باعث مي

ها را  ن شود آ ها آه باعث مي آار بگرييد و چشم
نه نگاه حداقل يك بار در روز به آي. خبوانيد

آنيد و تشكر آنيد به خاطر قليب آه در حال 
ها به  اي آه آن تپش تپش است و نريوي نامرئي

. آن وابسته است در حالت سپاس باقي مبانيد
ي پيوند  اه براي حفظ رشتهترين ر اين مطمئن

 .  استآامل و خالص سالمت با 
هاي عيسي ناصري از هر چيزي  يكي از پيام

ي قصد درمان گفته شد  هآه در اين فصل دربار
 !تر است مناسب

  در درون مشاست رشد دهيد چه  اگر آن
 آند مشا را حفظ خواهد آرد چه رشد مي آن

 اگر اين آار را نكنيد
 آند مشا را ويران خواهد آرد  چه رشد مني آن
هيچ . چه در درون مشاست نريوي قصد است آن

. ميكروسكوپي آن را نشان خنواهد داد
 اشعه رآز فرمان را با تكنولوژي توانيد م مي

 پيدا آنيد اما فرمانده در مرآز ايكس 
فرمان نسبت به ابزار آزمايش پيچيده ما 

مشا آن فرمانده . ماند تأثريناپذير باقي مي
به جاي ماندن در حالت نااميدي، . هستيد

بايد خود را در مهاهنگي ارتعاشي با 
ها قرار داده و آن را  ترين فرمانده بزرگ

 . راي حمافظت از خود رشد دهيدب
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 فصل چهاردهم
 :قصد من اين است

 .آنم داني ميقدراز نبوغي آه دارم 
هر آسي نابغه متولد شده اما روند زندگي        «

 ».برد ها از بني مي نبوغ را در آن
  باك مينيسرت فولر

ها در  در نظر داشته باشيد آه متامي انسان
. ند برخورداردرون خود از يك ماهيت آگاهي

 انسان روند فعاليت و نبوغ ويژگي هاي آگاهي
بنابراين، نبوغ نريويي است آه در . هستند

حلظات بسياري . ست اسان ديگريندرون مشا و هرا
هاي    آه ايدهحلظاتي. ز نبوغ در زندگي داريدا

 منحصر به فرد داريد و آن را به  ودرخشان
ي ها  ايدهآه بدانيد گرييد به شرط اين آار مي

 خلق آنيد يآور  حريت شايد چيز. اي هستند عايل
حلظاتي است آه . زده شويد آه خودتان نيز شگفت

 به توپ  ي درسيت در بازي گلف يا تنيس ضربه
ايد  چه اجنام داده زنيد و با لذت فراوان آن مي

 . آنيد ادراك مي
هرگز راجع به خودتان . مشا يك نابغه هستيد

ونش ساآن اي در در به عنوان آسي آه نابغه
آه ايد  طور ياد گرفته اين. ايد است فكر نكرده

، ، ميكالنژاي موتزارت ي شايسته نابغه آلمه
انشتني، مادام آوري، ويرجينا وولف، استفن 

آينگز و ديگر آساني است آه زندگي و هاو
. اعمالشان در معرض عموم قرار گرفته است

 مهان ها در ه باشيد آه آناما به ياد داشت
 نريوي  مهني ازگاهي سهيم هستند آه مشا،يت آماه

 مهه از يك نريوي ،اند آه مشا قصد پديد آمده
اند   جان داده سهم بردهازندگي آه به آهن
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نبوغ در هسيت مشاست آه منتظر . مانند مشا
 . موقعيت مناسيب براي بيان خود است

در اين جهان هدفمند چيزي به اسم شانس يا 
 مهه چيز به مهه نه تنها. اتفاق وجود ندارد

كه هيچ آس از مبدأ چيز ارتباط دارد بل
 نيست و نبوغ، آيهاني آه قصد نام دارد جدا

جا آه خصوصييت از مبدأ آيهاني است  از آن
در . بايد آه جهاني باشد يعين حمدود نيست

به يقني در هر فردي به . دسرتس هر انساني است
آيفيت خالقيت و . دهد شكلي خود را نشان مي

غ در درون مشاست آه منتظر تصميم مشا در نبو
 . مهاهنگي با نريوي قصد است

يابي به نبوغ  تغيري سطح انرژي جهت دست
 درون 

 اش گري آننده در آتاب روشنديويد هاوآينز 
نبوغ «:  نوشتدرت در مقابل قدرتحتت عنوان ق

 از آگاهي است آه با توان در تعريف روشي
 انرژي باال ي آننده دسرتسي به الگوهاي جذب

 » .شود مشخص مي
چيزي نيست آه . اي شخصيت نيسته از ويژگي

 و نه حيت چيزي آه انساني شخصي داشته باشد
ها تشخيص  ن  آه نبوغ را در آآساني. باشد

. آنند دهيم به طور عموم آن را آتمان مي مي
نابغه .  نبوغ فروتين استييك ويژگي جهان

 تر ديگريهاي خود را به تأثري بر مهيشه بينش
 است آه خالقنبوغ ويژگي نريوي . دهد نسبت مي

. آيد شود خلقت ماده  به شكل در  ث ميباع
بياني از الوهيت ). ي قصد ت چهرهاولني از هف(

 .است
هيچ آسي آه به عنوان نابغه شناخته شده 
از سر الرنس اوليويه در صحنه هاملت، مايكل 

ت جردن در بازي بسكتبال، آالرنس دارو در صحب
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خبش يك ملت يا خامن  باژوري، ژون آرك اهلام
م من آه داستاني را در فور، معلم آالس هشت

 توانند توضيح دهند آه  مني آالس جان مي داد
 آن سطوح شكل آجايانرژي قابل اجرا در

گفته شده آه سر الرنس اوليويه بعد . گريد مي
هايش در نقش هاملت در  نامه از يكي از منايش

 . دلندن آشفته ش
وقيت از او پرسيدند آه چرا پس از تشويق 

: پاسخ داد. ها ناراحت شد رعدآساي متاشاچي
دامن چطور  ام بود اما مني دامن آه هبرتين بازي مي«

اين آار را اجنام دادم، از آجا آمد و آيا 
 » .توامن تكرار آنم دوباره مي

اي  خويش پايني و نبوغ به طور دوجانبه
آاربردي از تسليم در نبوغ . اختصاصي هستند

برابر مبدأ يا وصل دوباره به آن است به 
حدي پرشور آه خويش پايني به حداقل تنزل 

اين چيزي است آه دآرت هاوآينز در . يابد مي
يابي به الگوهاي انرژي باالتر  عبارت دست
انرژي باالتر، انرژي نور است . آند اشاره مي

ت هفت سآه روشي براي توضيح انرژي معنوي
. ي قصد اجزاء اين انرژي معنوي هستند هرهچ

تان  هاي زندگي وقيت افكار، احساسات و فعاليت
هاي  دهيد و انرژي را به اين قلمروها تغيري مي

آنيد، نريوي  تر خويش پايني را منفعل مي پايني
به . گريد خداوند درون مشا امور را به دست مي
تر حرآت  حدي خودآار است آه از نگرشي سريع

ي  براي مهني است آه افكار مشا درباره. آند مي
سطح . ماند زده مي چگونگي اجنام آاري حريت

با حرآت به طرف انرژي باالتر  افكار را 
ا منبع انرژي قصد ترفيع مهاهنگي ارتعاشي ب

ي خويش  طور آه افكار حتت سلطه مهان. دهد مي
آه مشا را متقاعد (آنيد  پايني را رها مي

انگيز را مشا  ارهاي شگفتآنند آه اين آ مي
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ل اين اعمال باورنكردني دهيد و مسؤ اجنام مي
اين جايي . زنيد به نريوي قصد ضربه مي) يدهست

 . است آه نبوغ مشا منزل دارد
 با اين جهان دروني از نبوغ مردم بسياري

آنند آه  شوند و تصور مي شخصي خود آشنا مني
 .نبوغ تنها در انديشه و هنر قابل سنجش است

ماند و در  ها مي ي افكار آن نبوغ در سايه
ها به درون ناديده  گاه آن هاي گاه يورش

اگر به مشا ! شود ماند يا حيت قفل و زجنري مي مي
ياد داده شد آه خيلي از باال به خود فكر 

اي از  ي برگزيده نكنيد و نبوغ براي عده
افراد ذخريه شده احتماًال در مقابل اين ايده 

اگر بر اين باور شرطي شده . نيدآ مقاومت مي
باشيد آه سرنوشت خود را قبول آرده، فكرهاي 

هاي ه وآوچك آنيد، سعي به مهاهنگي با گر
معمويل مردم مناييد و براي جلوگريي از نااميد 
ي  شدن اهداف بزرگ را انتخاب نكنيد جنبه

 .نبوغ خود را خواهيد شناخت
اي بنيادي به نظر  آه چه چيزي ايده اين

 : رسد بررسي آنيد مي
ها  نبوغ در راههاي خمتلف به تعداد انسان

هر چيزي آه هر آسي در هر . آند ظهور مي
مشا به . اي اجنام داده در اشرتاك مشاست زمينه

هر موجودي آه تا آنون زندگي آرده و خواهد 
آرد متصل هستيد و درست در مهان انرژي قصدي 

 مرمي ردو داوينچي،آه از طريق ارمشيدس، لئونا
در . الك جاري شد سهيم هستيدمقدس و جوناس س

ترين سطح، مهه چيز در مهه آس در  عميق
يافته از ارتعاشاتي ترآيب  ن هاي سازما دامنه

. تاند آه در آل ساختار جهان پراآنده اس شده
دامنه  اين مشا در اين ارتعاشات شريك و در

 .حضور يافته ايد
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ت آه  شناخت و درك اين اسي آغازين نقطه
يده ح از خالقيت و آاربرد آه نبوغ ناماين سط

سپس شروع به از بني . شود در درون مشاست مي
تان در جهان  ي نقش ايتان دربارهبردن ترديده

براي باال بردن سطوح انرژي خود در . مناييد
رغم تالش  ي قصد علي ارتعاش مهاهنگ با دامنه

خويش يا بني خود و ديگران آه سعي به منحرف 
 . دن مشا دارند، متعهد شويدآر

  در آتاب ذهن ناحمدود، هانت  دآرت والري
علم ارتعاشات آگاهي انسان به ما خاطرنشان 

 : آند مي
تر در واقعيت مادي موجود  ارتعاشات پايني«

است، ارتعاشات باالتر در واقعيت پنهان و 
طيف ارتعاشي آاملي از واقعيت گسرتده وجود 

 و بروز  قصد جهت سپاسآارگريي  براي به».دارد
تان بايد براي طيف آامل ارتعاش  دادن نبوغ
 . تالش آنيد

ي توسعه است آه براي شناخت نريوي  اين ايده
 . واقعي مشا حياتي است

شكل قصد   بيرك جهانچيزي است آه در زمان ت
مشا در مهكاري خداوند . يدنام آرد در آن ثبت
 اي براي بيان نبوغ دروني خلق جسم و هسيت

ايد آه ممكن است در اتاقي غريقابل دسرتس  آرده
 . آن را حمبوس آرده باشيد

  واقعيت مشاتوسعه
نريوي آيهاني خالق مشا مهيشه در حال گسرتش 
است و هدف مشا اجياد مهاهنگي با آن مبدأ و در 

پس چه چيزي . نتيجه بازيابي نريوي قصد است
 به سوي واقعيت هنان  است آه مشا را از توسعه

 طيف آامل ارتعاشي آه دآرت هانت به آن و
 دارد؟  آند دور نگه مي اشاره مي

 را از ويليام جيمز دوست من اين پاسخ
شناسي از  دارم آه اغلب به عنوان پدر روان
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نبوغ يعين آمي بيش از «: شود او ياد مي
 براي ».اي غريمعمول استعداد ادراك در شيوه

عت ي واقعيت خود در مهاهنگي با وس توسعه
ي خالق قصد بايد عادت قدميي فكر خود را  دامنه

اي  اين عادت مشا را به نقطه. آنار بگذاريد
دهيد عالميي به مشا وصل  برد آه اجازه مي مي

هاي خمتلف  اين عالمي مشا را به شيوه. شوند
 . آنند تعريف مي

بيشرت اين عالمي از ساير مردمي است آه نياز 
يد، چيز نيستد تعريف آنند آه مشا چه دارن

 بيشرتتواند باشد  مني آهچه بيين آن چون با پيش
هرگز : آنند تواند احساس امنيت مي چه مي تا آن

تواند  واست منيآمي سر به ه. خيلي هنري نبوده
رياضيات هرگز براي او مناسب . ورزشكار شود

 . نبوده
تواند ارتباط عمومي  آمي خجاليت است پس مني

ها را  ر اين حرفقد اين. خوبي داشته باشد
ها  آن. ايد ها را باور آرده ايد آه آن شنيده

ها و  ي توانايي هاي تفكري عادي درباره به روش
طور آه ويليام  مهان. اند نريوهاي مشا تبديل شده

نبوغ يعين تغيري دادن فكر به : گويد جيمز مي
ها بگذريد و  طوري آه بتوانيد از آن عادت

 . رگي بكشانيدخود را به روي امكانات و بز
ي  هايي درباره از وقيت مرد جواني بودم منونه

اگر . ها شنيده بودم ها و سخنران نويسنده
گرا هستيد و  نويسنده هستيد، پس درون

هاي قدرمتندي  توانند سخنراني ها مني نويسنده
ي  من انتخاب آردم آه از شيوه. اجنام دهند

ريزي شده تغيري آنم  تفكري الگودار و برنامه
و تصميم گرفتم هر آاري آه مورد تأييد و 

تصميم گرفتم باور آنم . قصدم بود اجنام دهم
ها پا  آه وقيت به اين جهان مرزها و شكل
از . گذاشتم هيچ حمدودييت براي من نبود
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ها  ي انرژي وسيعي آه از عالمي و حمدوديت دامنه
تصميم . ام جا قصد شده داند به اين هيچ مني

گرا و يك  ي درون ويسندهگرفتم هر دو يك ن
طور تصميم  مهني. گرا باشم سخنگوي قدرمتند برون

ي اجتماعي مانند  هاي متثيل شده گرفتم عادت
 . هاي برچسب زدن به مردم را در هم بشكنم روش

م اد بگريشناسي مدرن، اگر ي بنابر پدر روان
توامن در هر  به طريقي غريمعمول ادراك آنم مي

توامن آواز خبوامن،   مي.اي نابغه باشم زمينه
م هاي ظريف بكش اشعار احساسي بنويسم، نقاشي

ي ورزشي آه   ورزشكاري در هر رشتهو درعني حال
ي نفيسي از اثاثيه بسازم،   قطعه خبواهم باشم،

اتومبيلم را تعمري آنم، با فرزندامن ُآشيت 
 . سواري آنم بگريم يا روي اقيانوس موج

دهيد آه به خودتان طوري توجه به خرج 
ي امكانات ناحمدودي را آه توان آن را  توسعه

شايد مانند من تصميم . داريد جماز منايد
سواري در  بگرييد آه تعمري اتومبيل يا موج

 را ر آا آن. خبش نيست  اقيانوس براي مشا لذت
تان براي  براي ديگران گذاشته و از نبوغ

آه دوست گريي آارهايي استفاده آنيد  پي
اي وسعت دهيد    به نقطهعيت خود راواق. داريد

آه بتوانيد آاري را آه دوست داريد اجنام 
ي انرژي، اعتماد، خود را در سطوح باال. دهيد
گزاري، احرتام، شادي و عشق بيين، سياس خوش

يعين به آن چيزي آه اجنام . قرار دهيد
تان  دهيد، عشق براي خودتان و عشق به نبوغ مي

در فعالييت غرق آرده دهد خود را  آه اجازه مي
 . ي آامل آن لذت بربيد و از روند جتربه
 تان هاي دروني اعتماد به بينش

 تان بستگي به روند قدرداني از نبوغ
 خالق دارد هاي دروني بينش اعتماد به بارقه

اي آه در ذهنتان  ترانه.  بيان دارند آه ارزش



 ٣٠٤

خط داستاني عجيب آه در خيال خود . سازيد مي
. اي از آن ساخت شود فيلم داستانيداريد آه ب

ي ترآيب دانه لوبيا و هويج و  ي امحقانه ايده
طرح ماشني جديدي آه . پرورش سبزجيات هوجيي
ي ُمد آه  اي درباره ايده. مهيشه در ذهن داشتيد

بازيي آه  اسباب. تواند ُمد جديد بعدي باشد مي
منايش پرزرق و . اشداي دوست داشته ب هر بچه

ها و  اين ايده. آه در ذهن داريد برق موسيقي
ها نبوغ خالقي است آه  هزاران ايده مانند آن

ها در ختيل  اين ايده. دآن در درون مشا آار مي
از خويش پايني مشا .  از خداوند استمشا توزيعي
ها را با ترس و ترديد له  ه آننيستند آ

هاي دروني مشا به صورت اهلي به مشا  بينش. آنيد
ذهن خالق مشا به طريقي است آه . شوند اهلام مي

ي قصد  خويش برترتان در مهاهنگي با دامنه
 . شود مهيشه در حال خلقت مرتعش مي

از بني بردن ترديد با توجه به اين 
هاي درخشان بينش دروني مشا را جماز به  بارقه

ها و آغاز روند عمل بر مبناي  بيان ايده
ها   آنداشنت افكار و از بني بردن. آند ها مي آن

آنيد به حد آايف خوب  آه فكر مي به دليل اين
شوند  نيستند يا هيچ حرآت خوبي را سبب مني

ي  رشته. شود مانع پيوند مشا با نريوي قصد مي
پيوندي با قصد داريد اما با زندگي عادي در 

. آنيد سطوح آگاهي خويش پايني آن را تضعيف مي
اي از  به خاطر داشته باشيد آه مشا تكه

ي دروني نبوغ در ختيل  رقهوند هستيد و باخدا
 خداست آه منحصر به فرد  صداي شهوديمشا، 

مشا اين . اندازد بودنتان را به ياد مشا مي
آه  ر اينهاي دروني را داريد به خاط بينش

 با نبوغ خالق قصدي است دقيقًا چگونگي اتصال
طور آه قبًال  مهان. جا آورده آه مشا را به اين
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د به خود اعتماد به خرديست آه گفتم، اعتما
 . مشا را خلق آرده است

 فكر خالق خود جز به عنوان نريويي هرگز، به
نكته . براي ابراز نبوغ دروني نگاه نكنيد

جاست آه اين افكار بايد مهاهنگ با هفت  اين
گفتگوهاي دروني ناشي از . ي قصد باشند چهره

هاي  ينشب،نفرت، خشم، ترس، نااميدي و ختريب 
ي  افكار حتت سلطه. ندپروران روني خالق را منيد

 هستند ناشي از انرژي پاينيآه خويش پايني 
هاي  انگيزه.  به نريوي قصد تبديل شوندبايد

ارزمشند و نيازمند ،، حياتي واقعيخالق مشا 
قابليت متصور ساخنت آهنا دليلي . بيان هستند

افكار مشا واقعي . براي اين موضوع است
گويند آه توجه   ناب هستند و ميانرژي. هستند

ي پيوند با نريوي  به خرج بدهيد و آن رشته
قصد را از طريق زندگي در سطوح خمتلف صيقل 

در اين . دهيد و زندگي عادي را نپذيريد
 . سطوح هر آسي يك نابغه است
 قدرداني از نبوغ ديگران 

تواند تا بش   در تقابل با مشا ميهر آسي
خصوص  ي  حس آند بهدروني ناشي از قدردان

خود را با آن ايي آه خالقيت براي راه ه
ا  آه نريوي قصد ريك طرح اساسي. آند ابراز مي

 منتظر ديگران قدر آه براي مشا تقويت آند مهان
قدرداني از نبوغ ديگران سطوح . نيز هست

بااليي از انرژي مناسب را به سوي مشا جذب 
انايل آبا ديدن و سپاس از نبوغ خالق . آند مي

ي  خالق از دامنهدروني براي دريافت انرژي 
 . آنيد انرژي باز مي

ام ساندز روش خاصي براي  پسر پانزده ساله
هاي  سواري در اقيانوس به غري از شيوه موج

من او را تشويق به اجنام چيزي . عادي دارد
آيد و  آنم آه به طور طبيعي به سوي او مي مي
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او مهچنني . دآه آن را با غرور ابراز آن اين
زبان خاصي براي مكامله اجياده آرده مانند 
برادرم ديويد، آه ساير اعضا خانواده و 

خلق . گريند آشنايان نزديك آن را به آار مي
زباني آه ديگران از آن استفاده آنند يك 

اين را به ساندز و برادرم . نبوغ است
ها بيش  گومي، آه با زبان منحصر به فرد آن مي

 دخرتم اسكاي. آنم ن است آه صحبت مياز نيم قر
به . صداي خاصي در خواندن دارد آه عاشق آمن

آنم آه اين بياني  گومي و اشاره مي او هم مي
 .از نبوغ است

شامل آودك (هاي مشا  هاي من و بچه ي بچه مهه
هاي بيان  نظريي در شيوه هاي بي ويژگي) درون مشا

 ي لباس پوشيدن تا يك از شيوه. خود دارند
ل، شان، ادا و اصو كوبي آوچك، امضائخال
توانيد  شان آه مي هاي نامهاهنگ شخصييت مجله

نبوغ خود را نيز . شان را حتسني آنيد نبوغ
وقيت مانند بقيه هستيد . ديده و حتسني آنيد

 . چيزي جز تطابق براي ارايه نداريد
ي خدا را در هر آسي آه  مسري ديدن چهره

 . نيدشويد اختيار آ رو مي روبه
و دنبال چيزي براي حتسني در ديگران بگرديد 

 ايشان و هر  باشيد آه آن را به متايل داشته
 . آس آه مايل به شنيدن است بازگو آنيد

بينيد دير  وقيت اين آيفيت را در ديگران مي
ها  ي انسان  مههرس شود آه اين نريو را در دست يمن

 . شود آنيد آه شامل مشا هم مي مشاهده مي
اخت نبوغ در مشا خبشي درست از پويايي شن
طور آه دآرت هاوآينز در قدرت مقابل  مهان. است

تا زماني آه آسي نبوغ خود را «گويد  قدرت مي
تأييد نكند مشكل زيادي در شناخت نبوغ 

 » .ديگران خواهد داشت
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 نبوغ و سادگي
درك قصد مذآور در اين فصل را با ساده 

ست آغاز كن اتان تا جايي آه مم آردن زندگي
آند جايي آه   رشد مينبوغ در حميط تفكر. آنيد

حلظات سرشار از اجبارها و اصرار مردمي نيست 
آه مرتب پند داده و اصرار به شرآت مشا در 

 . زندگي عادي و روزمره آنند
نبوغ درون مشا در جستجوي تأييد ديگران 
نيست بلكه در جستجوي فضاي آرامي است آه 

نبوغ ربطي به ضريب .  آنندها در آن رشد ايده
هوشي باال در يك تست هوش ندارد چرا آه سطح 
باال و استثنايي از دانش عملي قدمي در هر 

تواند  غه ميناب. ي تالشي انسان است زمينه
ا يك ابزار الكرتيكي شخصي باشد معترب آه ب

تواند در  ها احساس شادي آند، مي براي ساعت
ها  اطات خفاشي ارتب باغ پرسه بزند يا منونه

يك زندگي .  آندرا در يك شب پرستاره متاشا
 در روش ساده باعث ساده با رنج هاي آمرتي

شود نبوغ خالق مشا به سطح آمده و خود را  مي
اي به سوي نريوي قصد  سادگي رشته. ابراز آند

 .شود آند و نبوغ مشا شكوفا مي اجياد مي
 قصد را واقعيت خود آنيد 

اي من براي به   مرحله ي ده در زير برنامه
گريي اين قصد در قدرداني و ابراز نبوغي  آار

 .،ارائه شذه استآند آه درون مشا آار مي
 .  به خود بگوييد آه يك نابغه هستيد-١گام 

به خود يادآوري آنيد آه مشا يكي از 
ي آيهاني قصد  شاهكارهاي حضوريافته از دامنه

 و تان نداريد نيازي به اثبات نبوغ. هستيد
ي آارهايتان با آارهاي  نه به مقايسه

ي منحصر به فردي براي  مشا هديه. ديگران
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 به اين جهان داريد و در آل تاريخ  ارائه
 . خلقت منحصر به فرد هستيد

 تصميم بگرييد با دقت بيشرتي به -گام دوم
هاي دروني خود گوش دهيد، مهم نيست آه  بينش

يت امه قبًال چقدر به نظرتان آوچك يا بي
اين افكار آه به نظر مشا امحقانه . اند بوده

اند پيوند دروني مشا با  يا فاقد ارزش بوده
 آه مصرانه به يافكار. ي قصد هستند دامنه

خصوص اگر در رابطه با  رسد، به نظر مي
 تصاديف اي باشند يا ماجراهاي تازهها  فعاليت

گري آه از  آن افكار پي. اند در ذهن مشا نيامده
روند بايد به عنوان گفتگوي قصد با مشا  بني مني

ايد تا  گويد مشا آمده در نظر گرفته شوند مي
استعداد منحصر به فرد خود را بيان آنيد پس 

 گرييد؟  گزيين ناديده مي  با آم راچرا نبوغ خود
 متايالت شهود دروني خود  در برابر-گام سوم

 . عمل سازنده اجنام دهيد
هاي خالق گامي  زههر گامي در جهت بيان انگي

در جهت به واقعيت در آوردن نبوغي است آه 
درون مشا ساآن است براي مثال، نوشنت و ارسال 

ب بدون توجه به ترديدي آه ايك عنوان آت
  سي ديايد، ضبط يك تان تا به حال داشتهخود

هايي  از خودتان در حال خواندن شعر يا ترانه
ي و ي نقاش پايه ايد، خريدن يك سه آه سروده

ابزار هنري و گذراندن يك بعدازظهر با 
ي مورد  نقاشي يا مالقات يك متخصص در رشته

 . تان عالقه
برداري اخري، يك عكاس به من  در طي يك فيلم

تي با عكاسي ها پيش قرار مالقا گفت آه سال
 گذاشت و آن مالقات او را به مسري آاري مشهور

از نظر من اين مرد . آه دوست داشت انداخت
عكاسي مهيشه براي او جذاب . ك نابغه بودي

 . بود
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د باعث اي آه در زندگي اجنام دا حرآت اوليه
سپس  . شد آه از نبوغ درون خود قدرداني آند

 به او آموخت آه به مالقات با يك عكاس مشهور
عنوان اين وسوسه اعتماد آند و از آن به 

 نبوغش با سراسر دنيا اي براي ارتباط  وسيله
 . آنداستفاده 

 در رابطه يد آه هر فكري  بدان:گام چهارم
 ها، عالئق و متايالت خود داريد معترب با مهارت

 . است
ها را  يت اعتبار افكارتان آن براي تقو

ها  به خود بگوييد آه آن.  نگه داريدخصوصي
ها را در  اگر آن. افكاري بني مشا و خدا هستند

قلمرو معنوي نگه داريد لزومي ندارد آه 
ها را به خويش پايني خود معريف يا در معرض  آن

. هاي پايني اطرافتان قرار دهيد ساير خويش
يعين هرگز نبايد با تعريف و توضيح براي 

 . ها را به خطر بيندازيد ديگران آن
 : گام پنجم

به خود يادآور شويد آه وحدت با انرژي 
راهي است آه مشا نبوغ درون خود را يافته و 

 . دهيد انتقال مي
 مقابل قدرت  دردر آتاب قدرت

از «: گريد ديويدهاوآينز اين طور نتيجه مي
آيد آه وحدت اهداف و  مطالعات ما بر مي

هاي انرژي باال  هاي شخص با جذب آننده ارزش
» .ا نبوغ در ارتباط استبيشرت از هر چيز ب

طابق با درك و بكارگريي اين مسئله آامًال در ت
 را براي مهاهنگي انرژي خود. نريوي قصد است

 . شي با انرژي مبداء تغيري دهيدارتعا
ستايشگر زندگي باشيد و داشنت افكاري ناشي 
. از نفرت، اضطراب، خشم و داوري را رد آنيد

اي از خدا به خود اعتماد به عنوان تكه 
 .  نبوغ مشا شكوفا خواهد شدآنيد،
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 .  تين را مترين آنيد فرو:گام ششم
 ها، تواناهايياعتباري براي استعداد

در .  نكنيداي خود باز هاي حرفه فكري، مهارت
حيت وقيت با اين . وضعيت احرتام و شگفيت مبانيد

بينم آه  نشينم و مي مداد در دستم اينجا مي
در . شوند چطور آلمات در مقابلم ظاهر مي

اين آلمات از آجا . حالت گيجي و هبت هستم
نه داند آه چگو آيند؟ دست من از آجا مي مي

افكار نامرئي مرا در آلمات، مجالت و قطعات 
آشكار آند؟ افكاري آه آلمات را پديد 

داير  آيند؟ آيا واقعًا وين آورند از آجا مي مي
 در حايل داير را  د يا من ويننويس است آه مي

 ، متاشا آند آه آلمات را بر آاغذ پياده مي
 آيا خداوند اين آتاب را از طريق .مي آنم
 زمان آه نوزادي متولد سد؟ آيا مهاننوي من مي

 هزار و هنصد و چهل بودم به دهم ماه مه
 بودم؟ آوري به اينجا قصد شده عنوان پيام

خواهند زيست؟  آيا اين آلمات وراي عمر من 
در برابر . شوم ها سرگشته مي من از مهه اين

  شناخت اينكه مهه اآتسابامتام در عدم توانايي
 تين را فرو. آنم ميآيند تواضع  از آجا مي

مترين آنيد و به هر چيزي جز خويش پايني خود 
 . ارزش بدهيد
براي به واقعيت در آوردن نبوغ  :گام هفتم

مقاومت مهيشه به . تان مقاومت را برداريد
دنبال افكاري . يابد شكل افكارتان ظهور مي

باشيد آه عدم توانايي مشا را براي انديشيدن 
غه از ميان به خود به عنوان يك ناب

دارد، افكاري از شك و ترديد درباره  برمي
يا افكاري آه هر چه ... هايتان توانايي

درباره نقص استعداد به مشا ياد داده شده 
متامي اين افكار وصلة . آنند بود تقويت مي

ناجور هستند آه مانع مهاهنگي ارتعاشي مشا با 
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داند آه  خالق مشا مي. شوند دامنه خالق قصد مي
هر فكري در تضاد با .  يك نابغه هستيدمشا

اين نشانه مقاومت است آه مانع شناخت قصد 
 . خواهد شد

 .  در ديگران دنبال نبوغ بگرديد:گام هشتم
آنيد  به بزرگي آه در مردم ديگر مشاهده مي

 . توجه به خرج دهيد
و اگر در ابتدا آن را نديديد، قدري 

ر ه. انرژي رواني جهت جستجوي آن صرف آنيد
چه بيشرت مايل به فكر در قالب نبوغ باشيد، 

تر است آه مهان استانداردها را براي  طبيعي
شان  به ديگران از نبوغ. يدخود نيز بكار برب

توانيد قابل اعتماد  تا جايي آه مي. دبگويي
با اجنام اين آار مشا انرژي . و تعاريف باشيد

. آنيد پر از عشق، مهر، وفور و خالق منعكس مي
جهاني آه بر مبناي انرژي و جاذبه عمل در 
آند خواهيد ديد آه اين آيفيات به خود مشا  مي

 . برخواهد گشت
 . زندگي خود را ساده آنيد: گام هنم

ها، قوانني، بايدها، و غريه را از  پيچيدگي
سازي زندگي و  با ساده. زندگي خود خارج آنيد

برداشنت چيزهاي اضافه و جزئي آه فضاي زيادي 
آند مشا آانايل براي نبوغ  ن را اشغال مياز آ

يكي از مؤثرترين . آنيد دروني خود باز مي
سازي زندگي صرف بيست دقيقه در  هاي ساده شيوه

هر چه متاس مشا . روز براي سكوت و مراقبه است
تر باشد، مهانند خويش برتر  با مبداء آگاهانه

و از مهان خويش . هنيد خود را بيشرت ارج مي
 . شود ست آه نبوغ آشكار ميبرتر مشا

 .در حالت سپاس فروتن هم باشيد: گام دهم
اي آه مشا هستيد هيچ ارتباطي با  اين نابغه

مهيشه سپاسگزار . ذهن خويش پايني مشا ندارد
اي  مبداء قصد باشيد آه به مشا نريوي زندگي
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هايي  آن. تان اعطا آرد جهت بيان نبوغ درون
را به خويش پايني هايشان  ها و موفقيت آه اهلام
نايي خود را از دست ادهند زود تو نسبت مي

دهند آه تأييد و توجه  دهند يا اجازه مي مي
فروتن و . ران آندها را وي ديگران آن

 هر چه بيشرت در حالت رشد .سپاسگزار باشيد 
باقي مبانيد نبوغ بيشرتي از مشا ظاهر خواهد 

 دانيد سپاس فضاي مقدسي است آه در آن مي. شد
تري از خويش پايني مهيشه در آار  آه نريوي بزرگ
 . و در دسرتس است

ين گريم يع مردي آه هر روز از او اهلام مي
 در حايل رالف والد و امرسون آسي آه عكس اش

 آند  سم برگشته و به من نگاه مينوي آه مي
! آند اين موضوع را به اين شكل بيان مي

چه در باور افكارتان، باور اين امر آه هر «
تان براي مشا حقيقت دارد براي متام  قلب

 » . اين نبوغ است-آند ها نيز صدق مي انسان
از اين آگاهي در زندگي روزمره خود 

گويد  نابغة ديگري به ما مي. استفاده آنيد
توماس . آه چگونه اين آار را اجنام دهيم

نبوغ يك درصد اهلام و نود و «: اديسون گفت
 آنيد؟  آيا هنوز عرق مي» .نه درصد تعريق است
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 خبش سوم
 اتصال 

انسان در روند تغيري است به اشكايل آه از «
 رشد مي شكل  زماني تا به بيهان نيستاين ج

يش مرويي در دايرة باال، بدانيد آه پ، قلآند
از يكي شدن با آن نور بايد شكل خود را 

  .برگرفته از الواح زمردي ثوث. دهيد بدستاز
 وحدت با مبداء و هسيت شخصي آه در حالت

آند در ظاهر تفاوتي با عوام  زندگي مي
اين مردم حلقه نوري در اطراف خود . ندارد

آنند آه  ندارند يا لباس خاص بر تن مني
اما وقيت . ها باشد نشانگر آيفيات خداگونه آن

در زندگي به عنوان افراد خوش ببينيد آه 
 رسد متام سدها را  آساني آه به نظر ميشانس،
ها  آنندو وقيت آه با آن اند حرآت مي شكسته

ها را با مردمي آه در  صحبت آنيد و متايز آن
آنند تشخيص  سطوح آگاهي عادي زندگي مي

چند حلظه وقت صرف صحبت با . خواهيد داد
مردمي آنيد آه به نريوي قصد پيوند دارند و 

 . خواهيد ديد آه چقدر منحصر به فرد هستند
ها به دليل آشكار  آناين مردم آه من به 

شان با دامنه قصد واصلني  شدن پيوند مهاهنگ
گومي آساني هستند آه خود را قادر به  مي

 . اند دستيابي به موفقيت آرده
ها را در رابطه با  حمال است بتوانيد آن
گريي از  به جاي هبره. آرزوهايشان بدبني آنيد

زباني آه نشانگر نااميدي از به وقوع پيوسنت 
ها از يك اعتقاد  هايشان باشد، آن هخواست

اي از  راسخ دروني آه بيانگر شناخت ساده
ها   مهه چيز را در اختيار آن آهمبداء آيهاني

 . آنند دهد صحبت مي قرار مي
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گويند، با اين شانسي آه دارم اين  ها مني آن
: گويند شبيه اين بلكه چيزي ميآار خنواهد شد 

بياورم و آنم آه اين را به وجود   ميقصد
مهم نيست آه چقدر . دامن آه موفق خواهم شد مي

 را با اشاره به داليلي در رد ها تالش آنيد آن
رسد آه  شان منصرف آنيد، به نظر مي ش بيينخو

 اي نسبت به انعكاس  دمتندانهبه طور سعا
ي مثل اينكه در دنيا. يت آور هستندواقع

 توانند داليل عدم ديگري هستند، دنيايي آه مني
 . اجنام آاري را بشنوند

ها در مورد اين ايده صحبت  اگر با آن
بسادگي چيزي شبيه به اين خواهند . آنيد

تواند  گفت، دوست ندارم راجع به چيزي آه مني
رخ دهد حرف بزمن چون دقيقًا آنچه را آه 

 فقط آنم جذب خواهم آرد پس اش فكر مي درباره
آنم آه اتفاق خواهد  درباره چيزي فكر مي

ها مهم نيست آه قبًال چه  براي آن. افتاد
ها به مفهوم شكست يا  اتفاقي افتاده، آن
ها خيلي ساده، بدون  آن. غريممكن آاري ندارند

سر و صدا، حتت تأثري عوامل بدبيين قرار 
ها خود را براي موفقيت آماده  آن. گريند مني

 مهه ه اند و نريوي نامرئي پديده آورند آرده
. ند و به آن اعتماد دارندشناس چيز را مي

ها به خوبي به مبداء اتصال دارند به  آن
اي طبيعي از هر چيزي آه  طريقي آه گويي هاله

ممكن است باعث تضعيف اتصال به انرژي خالق 
 .نريوي قصد شود از آن ها حمافظت مي آند

واصلني فكر خود را بر چيزهايي آه 
د آنند و به مشا خواهن خواهند متمرآز مني مني

مبداء تنها به چيزي آه هست جوابگوست : گفت
تواند  مني. پايان است و آنچه آه هست اجياد بي

با سليقه يا چيزهاي نشد ارتباط داشته باشد 
اگر به مبداء . ها نيست چون هيچ آدام از آن
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اين آارگر خنواهد شد، دقيقًا مهان را «: بگومي
 ميدامن آه بايد به چيزي پس خواهم گرفت پس

 . بداء هست فكر آنمآه م
هايي از آينده  براي انسان متوسط آه ترس

 .رسد ها بيهوده به نظر مي دارد، مهه اين حرف
 خواهند گفت آه هبرت ها به دوستان واصل شان آن

اما . است در جهان واقعيات زندگي آنند
. ايستند واصلني از شناخت دروني خود باز مني
هند گفت اگر حاضر به شنيدن باشيد به مشا خوا

آه اين جهان انرژي و جاذبه است و علت 
ها و مضيقه زندگي   با ترسياينكه مردم بسيار

ها براي  آنند تكيه بر خويش پايني آن مي
ساده است، . هايشان است برآورده ساخنت خواسته

تنها آاري آه بايد بكين اتصال . خواهند گفت
دوباره به مبداء و بودن مانند آن است و 

 . آامًال مهاهنگ با مبداء خواهد شدمقاصد مشا 
 . اين آار براي واصلني بسيار ساده است

فكر خود را متمرآز بر چيزي آنيد آه 
به طور مداوم با دامنه . خواهيد رخ دهد مي

قصد مهاهنگ باشيد و سپس به آليدهايي نگاه 
 مشا آنيد آه از طريق مبداء وارد زندگي

.  ندارداي وجود  حادثهبراي يك واصل. شود مي
اي را در مهاهنگي آامل  ها هر حادثه آن
آهنا به مهزماني اعتقاد دارند و . بينند مي

رسد، يا وقيت به آسي آه  وقيت شخص مناسب سر مي
زند، يا آتابي حاوي  آردند تلفن مي فكر مي

ها به طور غري منتظره با  اطالعات الزم براي آن
 شان الزم رسد يا پويل آه براي پروژه پست مي

شود تعجب  انگيزي آماده مي دارند به طور شگفت
واصلني تالشي براي متقاعد آردن مشا . آنند مني

دانند آه  ها مي آن. دهند يمندر مباحثه اجنام 
جر و حبث انرژي زيادي نياز دارد و به اين 

ها حبث و جدل را به زندگي خود وارد  شكل آن
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شناسند  دانند مي چيزي را آه مي. خواهند آرد
 هيچ مقاوميت در برابر مردمي آه به طريق و

ها  آن. دهند انديشند بروز مني ديگري مي
اند آه اتفاقي در جهان وجود ندارد،  پذيرفته

جهاني آه نريوي نامرئي از انرژي را به 
عنوان مبداء دارد آه به طور مداوم خلق 

 آس آه هناييت براي هر هاي بي آرده و فرآورده
: اگر بپرسيد. اردد، دخبواهد از آن سهمي برب
تنها آاري آه : گويند خيلي ساده به مشا مي

 صد است يعين بايد بكنيد اتصال به نريوي ق
 با مبداء و من مايلم تا جايي مهاهنگي آامل 

 . آه ممكن است به آن نزديك باشم
هر چه آه در زندگيشان ) واصلني(براي 
. افتد به دليل قصد نريوي قصد است اتفاق مي

ها  آن. ني دليل مهيشه در حالت سپاس هستندبه مه
 قدرداني دارند حيت ي ازبراي هر چريي حس

ها  آن. آيند چيزهايي آه به نظر موانعي مي
ن يك بيماري موقت را به توانايي و متايل ديد

دانند آه  شان مي  دارند و در قلبيتعنوان رمح
 بيماري فرصيت هنفته است و جايي در پشت اين

 در زندگيشان در پس هر اتفاقي آن چيزيست آه
از طريق سپاس، مهيشه . گردند اش مي به دنبال

از مبداء چيزي . هنند به مهه امكانات ارج مي
رسد به آنچه آه  خواهند چرا آه به نظر مي مني

ها با مبداء در  آن. دهد از دست رفته قدرت مي
حالت احرتام آميزي راز و نياز آرده و براي 

آنند  زندگيشان قدرداني ميمهه چيز حاضر در 
ها را براي  با علم به اينكه اين آار قصد آن

آشكار ساخنت دقيق آنچه نياز دارند قدرمتندتر 
 . آند مي

 در وضعيت ني خود را به عنوان آسانيواصل
شنويد آه  مني. آنند قدرداني و حريت تعريف مي

. گردند دنبال قصور مني. از چيزي شكايت آنند



 ٣١٧

برند حيت اگر بدانند  ن لذت مياگر ببارد از آ
 بروند يد صدي آه باآن مقتوانند به  آه مني

.  در روزهاي آفتابي سفر آنندالبته اگر فقط
ها با قدرداني و  اين طريقه بازتاب آن

برف، باد، . مهاهنگي در برابر طبيعت است
خورشيد و اصوات طبيعت مهه براي واصلني 

ز آن ها نيز جزيي ا يادآور اين است آه آن
ن اي آ دمتوجه به هوا بي. جهان طبيعي هستند

 قابل احرتام است توجه به سرعت آن  يا باد بي
واصلني جهان و . چرا آه نفس زندگي از آن است

. آنند  ستايش مي را هر چيزي آه در آن است
آنند، با  پيوندي را آه با طبيعت احساس مي

ها آه زماني  متام موجودات نيز شامل آن
هايي آه خواهند بود احساس   و آناند بوده

 دارند  آگاهي از وحدتها آن. آنند يم
 قائل  متايزي مردم ديگرراين ميان خود وبناب

اگر . براي يك واصل، مهه ما هستيم. شوند مني
ها را مشاهده آنيد  بتوانيد جهان دروني آن

خواهيد ديد آه از رنج ديگران صدمه 
ن  مفهومي به نام دمش هاآن. بينند مي
دانند مهه از يك منبع اهلي  شناسند چون مي مني

 . امي ظهور يافته
هاي ديگران  هاي ظاهري، عادت ها از تفاوت آن

برند تا اينكه بدشان بيايد، انتقاد  لذت مي
ها داشته  آنند يا احساس خطري از طرف آن

ها با ديگران داراي طبيعت  پيوند آن. باشند
 از هيچ معنويست اما خود را از نظر معنوي

آس بدون توجه به حمل زندگي، تفاوت شكل 
واصلني . آنند ها جدا مني هاي آن ظاهري يا عادت

در قلب خود حسي از پيوستگي با متام هسيت و 
به خاطر مهني رشته پيوند است . مبداء دارند

ها مهارت جذب مهكاري و ياري ديگران را  آه آن
به زندگيشان در برآورده آردن مقاصدشان 
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حقيقت حس پيوند به اين معين است آه . ددارن
در اذهان واصلني هيچ موجودي در اين سياره 

ا با حسي معنوي با آن پيوند ه نيست آه آن
در نتيجه، با زندگي در . ته باشندنداش

 آل نظام هسيت دهنده و متامي دامنه قصدبا
ها از اين پيوند  آن. خملوقات آن پيوند دارند

 در  ايو هيچ انرژيآنند  معنوي قدرداني مي
. آنند عدم ستايش و يا انتقاد از آن خرج مني

ها هرگز از ياري ارائه شده به وسيلة اين  آن
راين  بناب. آنند نظم هسيت خبش حس جدايي مني

 از مقاصدشان به بار وقيت مهزماني نتاجيي
دانند آه اين  ها مي آن. آنند آورد تعجب مني مي

ارد فضاي آسا آه و وقايع به ظاهر معجزه
ده به دليل پيوند اولية با ها ش زندگي آن

از واصلني دربارة اين مسأله .  بوده استقصد
البته قانون : ها خواهند گفت بپرسيد و آن

در مهاهنگي ارتعاشي با . جاذبه در آار است
 آه مشا را به اين جهان قصد آرده مبداء خيات

باقي مبانيد، هر آس ديگر و متام نريوهاي 
صد براي اجنام مقاصدتان با مشا مهكاري دامنه ق

دانند آه اين طريقة  ها مي آن. خواهند آرد
ديگران ممكن است بگويند . آارآرد جهان است

آه واصلني فقط آمي شانس دارند اما مردمي آه 
مندند صورت اصل قضيه را  از نريوي قصد هبره

دانند تا زماني آه در  ها مي آن. دانند مي
ت چهره قصد باشند پيوند آامل با هف

خواهند به دست  توانند هر آن چه مي مي
 . بياورند

آنند اما   خودمنايي منيواصلني درباره خبت خود
. در وضعيت دائم سپاس و فروتين مطلق هستند

آنند و به جاي  ها حنوة آار جهان را درك مي آن
مقاومت يا پيدا آردن قصور در سعادت با آن 

ها  اره اگر از آندر اين ب. مانند مهاهنگ مي
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ال آنيد خواهند گفت آه ما خبشي از نظام سؤ
هاي  تر، انرژي انرژي سريع. انرژي پويا هستيم
ها مهاهنگي با  اين انسان. آند آند را خنثي مي

ها  آن. اند انرژي معنوي نامرئي را برگزيده
افكارشان را در جهت حرآت در ارتعاشات 

در به اند و در نتيجه قا باالتر تربيت آرده
تر و آندتر  از بني بردن ارتعاشات پايني

 . هستند
واصلني تأثري تعايل خبشي در روبرويي با 

در صلح . تر دارند مردمي در سطوح انرژي پايني
دهد  ا احساس آرامش به ديگران ميه بودن آن

اي به  عالقه. آنند  شادي و آرامش منعكس ميآهنا
ديين آوري متح عبرنده شدن در يك مباحثه يا مج

به جاي سعي در متقاعد . براي خود ندارند
ها فكر آنيد از  آردن مشا براي اين آه مثل آن

آنند تأثري  طريق انرژيي آه از خود تراوش مي
آنند آه مورد عالقه  مردم احساس مي. گذارند مي

واصلني هستند چون در مبداء هسيت آه عشق است 
 .شوند ور مي غوطه

 واهند گفت آه ا خواصلني بدون درنگ به مش
حس خوب را بدون توجه به وقايعي آه در 

دهد يا قضاوت و نظر ديگران  شان رخ مي اطراف
دانند حس بد داشنت  ها مي آن. اند انتخاب آرده

اي در اصالح  يك انتخاب است و هيچ فايده
به مهني دليل از . وقايع نامطبوع جهان ندارد

احساساتشان به عنوان سيستم راهنمايي در 
خيص ميزان مهاهنگي خود با نريوي قصد تش

اگر به هر طريقي حس بدي . آنند استفاده مي
ها دست بدهد، از آن به عنوان شاخصي  به آن

آنند تا  براي تغيري سطح انرژي استفاده مي
جايي آه با انرژي پر از عشق، مهر و آرامش 

ها براي خود تكرار  آن. مبداء مهاهنگ شوند
خوبي داشته باشم و خواهم حس  مي! آنند مي



 ٣٢٠

هايشان مهاهنگ  افكار خود را با خواسته
 . آنند مي

 حس خوب را اگر جهان در جنگ باشد، باز 
اگر وضعيت اقتصادي به شدت . ندگزين برمي
خواهند آه حس خوبي داشته   آند باز ميتنزل

اگر ميزان جرم و جنايت باال برود يا . باشند
 آيد گردباد در جايي از سياره به حرآت در

اگر . خواهند حس خوبي داشته باشند باز مي
بپرسيد چرا با وجود اين مهه اتفاق بد در 

ها حس خوبي دارند، لبخند زده به مشا  جهان آن
خاطر نشان خواهند آرد آه جهان روح آه 
منشاء قصد است در صلح، عشق، مهاهنگي، 
مهرباني، وفور است و اين چيزيست آه 

حس بد من تنها . خواهم در آن ساآن باشم مي
باعث خواهد شد آه چيز بيشرتي از آن حس را 

واصلني به سادگي . ام وارد آنم به زندگي
ها با هر  دهند آه احساس آسايش آن اجازه مني

اي از  چيز خارجي، اعم از هوا، جنگ در قطعه
هاي سياسي، اقتصاد و يا  انداز آرة زمني، چشم

دار  هر آس ديگري در انرژي پايني خدشتصميم ه
آنند با  ها با دامنه قصد آار مي آن. شود

 مهه شناسند مبداء خالق  اينكه آنچه ميتوجه به
 . چيز است

آران خود در متاس  واصلني مهيشه با طبيعت بي
ترسند و به مشا خواهند گفت  از مرگ مني. هستند
ها هرگز زاده نشده و هرگز خنواهند  آه آن

دن لباس ها مرگ را به صورت عوض آر آن. مرد
يا حرآت از اتاقي به اتاق ديگر يعين صرفًا 

ها به انرژي نامرئي  آن. بينند يك انتقال مي
آنند و  آه هر چيز را به هسيت آورده اشاره مي

. بينند ي خود ميآن را به عنوان خويش حقيق
از آجنا آه واصلني مهيشه حس وحدت با هر آس و 

ا هر چيز در جهان دارند، حس جدايي از آسي ي
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چيزي آه مايل به جذب آن در زندگيشان هستند 
ها ناديدني و  پيوند آن. دهد ها دست مني به آن

در . اند  ماديست اما هرگز به آن شك نكردهريغ
ها به اين انرژي نامرئي دروني  نتيجه، آن
. دهد آنند آه مهه چيز را انتشار مي اتكاء مي

ها مهاهنگ با روح بدون حس جدايي زندگي  آن
ها نسبت به  اين آگاهي آليد بينش آن. نندآ مي

 . نريوي قصد در زندگي روزانه است
توانيد واصلني را متقاعد آنيد آه  مشا مني
ها به  خواهند حادث خنواهد شد چون آن آنچه مي

پيوندشان با منبع انرژي بشدت اعتماد 
 . دارند

ه ببينيد با چه آنند آ  مياز مشا دعوت
تان  يد و سپس ترغيب تعريف شواحتمايل مايليد

آنند آه طوري زندگي آنيد آه گويي مهني حاال  مي
اگر . خواستيد رخ داده است اتفاقي آه مي

نتوانيد اين آار را اجنام دهيد و در 
نگراني، ترديد و ترس گري آرده باشيد، براي 

به چيزي ها هند آرد اما آنمشا آرزوي خوبي خوا
هند گويند ادامه خوا  مي تفكر از انتهاآه

اند  توانند آنچه را آه قصد آرده  مي. داد
ببينيد به طوري آه گويي هم اآنون اتفاق 

. ي استها بسيار واقع افتاده چون در ذهن آن
: صرحيًا به مشا خواهند گفت.هاست اين واقعيت آن

با قصد افكار افكارم در زمان مهاهنگي 
 طريقي است آه براي خداوند است و اين 

ها را  اگر از نزديك آن. ام انديشيدن برگزيده
زير نظر بگرييد خواهيد ديد آه در شناخت 

 . مثرات قصدشان مستثين هستند
چيزي . واصلني مردمي بسيار سخاومتند هستند

 بيشرت واهند حيت به مقياسيخ آه براي خود مي
ها از  آند آن ن آوچك جلوه ميبراي ديگرا

ديگران ممكن است حريت . برند  لذت ميايثار
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آنند  نداز منيا د آه چطور هيچ وقت چيزي پسآنن
 فور آامل زندگي آرده و و با اين حال در و

رسد آه هيچ آم و آسري نداشته  نظر مي بي
 قصد فكر يراز نريو: ها خواهند گفت آن. باشند

و عمل مانند مبداء پديد آورندة مهه چيز 
مهيشه در حال توليد است و من نيز . است
رنده باشم هر چه بيشرت خواهم يك پديد آو مي

شود بدهم،  از خود و آنچه به طرفم جاري مي
واصلني بيشرت . بيشرت يه طرفم جاري خواهد شد

در نتيجه، . آنند از شكل در روح زندگي مي
خبش، مانند اطالع رساندن و   و اهلامندپذير اهلام

هايي هستند آه حس قوي  انسان. اطالع گرفنت
دانند چرا  مي. نسبت به سرنوشت خود دارند

اي  دانند آه چيزي بيش از جمموعه اند و مي آمده
هايي در پوست و  از استخوان، خون و ارگان
ها با اين هدف  آن. بدني پوشيده از مو هستند

تر  هاي خويش پايني آنند و با خواست زندگي مي
احرتام شديدي به جهان روح . شوند منحرف مني

ام آن اهلازقائل بوده و با راز و نياز 
 . گريند مي

. ها به طور استثنايي باالست  سطح انرژي آن
ها را به صورت واصلني تعريف  انرژيي آه آن

مبداء است، يك فرآانس انرژي . آند مي
 حضور نفرت ارتعاشي سريع آه عشق را به

ها  آن. آند آورده و نفرت را به عشق تبديل مي
آرامش را به حضور هرج و مرج و نامهاهنگي 

هاي  هاي پايني را به انرژي د و انرژيآورن مي
وقيت اطراف . آنند بااليي از آرامش تبديل مي

آساني باشيد آه ساآن در دامنه قصد هستند، 
. آنيد احساس انرژي، پاآي، سالمت و اهلام مي

 درباره اي از قضاوت ها به طور قابل توجه آن
كار و اعمال تأثري اف ي هستند و حتتديگران بر

و اغلب بر چسب سردي .  مني گريندديگران قرار
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هاي  خورد چون در صحبت ها مي وشي به آنجن
به مشا . آنند ارزش و غيبتكردن شرآت مني بي

خبشد و هر  خواهند گفت، روح است آه زندگي مي
آسي در اين سياره در خود از آن روح سهمي 

آن . به عنوان نريويي قدرمتند براي خوبي دارد
آنند و به  دگي ميرا باور آرده با آن زن

 . دهند ديگران اهلام مي
ا روند آه به مش ها تا جايي پيش مي آن
 از قبيل هاي روي زمني گويند ناترازي مي

هاي هواي بد مهه نتيجه  زلزله، آتشفشان، منونه
به مشا . هاست عدم تراز مجعي آگاهي انسان

اي   مادهشوند آه مجع ما از مهان يادآور مي
از خون را % ٩٨ آه  مايعساخته شده آه زمني،

به خود اختصاص داده زماني آب اقيانوس بوده 
هاي ما اجزايي  و معدنيات موجود در استخوان

دنيات روي زمني بوده عهاي فاني م از فرآورده
بينند و  ها خود را با سياره يكي مي آن. است

مسؤولييت در قبال مهاهنگي با دامنه قصد براي 
وهاي جهان آه آمك به ثبات و مهاهنگي نري

گي در سلطه خويش پايني به تأثري زند حتت
به مشا خواهند . آنند رود، حس مي ي ميناتراز

گفت آه مهة افكار، احساسات ارتعاش هستند و 
تواند مشكالتي نه در  فرآانس اين ارتعاشات مي

 مهان ماده  ازخود ما بلكه در هر چيزي آه
 . ساخته شده اجياد آند
 حنييق خواهند آرد آه درواصلني مشا را تشو

مهاهنگي ارتعاشي با مبداء خارج از حس 
مسؤوليت به آل سياره مبانيد و آن را به 
عنوان آاربردي حياتي مورد توجه قرار 

ها از نقطه  اين چيزي نيست آه آن. دهند مي
نظر منطقي دربارة آن انديشيده و يا حبث 

ها   زندگي آنهاست آه  آنند بلكه حس دروني آن
 . برد با اشتياق پيش ميرا 
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وقيت اين واصلني را مشاهده آنيد، خواهيد 
ها  آن. آنند ديد آه در مريضي و بال زندگي مني

شان در  آنند آه افكار جسم طوري زندگي مي
د آه آنن ها فكر و حس مي آن. هنايت سالمت است

 مريضي راجيي وجود ندارد و اعتقاد دارند هيچ
 اعتقاد دارند .اند آه هم اآنون شفا يافته
دانند  آنند چون مي آه نتايج جديدي جذب مي

نتايج ممكن بسياري براي شرايطي حيت شرايطي 
 بر آن از نظر ديگران غري ممكن آه فائق آمدن

به مشا خواهند گفت آه .  وجود دارداست
امكانات درمان هم اآنون و هم اينجاست و 

اندازي از ديد خود  دوره يك بيماري چشم
 مهانطور آه معتقدند آه نظام متالطم .هاست آن

گريد، اين  بريوني در حضور آرامش ما آرام مي
هاي دروني  را به عنوان احتمايل براي تالطم

درباره ظرفيت درمان . گريند نيز در نظر مي
مهني االن درمان . ها بپرسيد، خواهند گفت آن

ام و فقط از اين ديدگاه فكر و حس  يافته
 . آنم مي

در حضور واصلني با انرژي باال اغلب اگر 
شكالت جسمي مشا مبينيد آه بيماري و  باشيد مي

از بني رفته است چرا؟ چون انرژي معنوي باالي 
 ريشه هاي پايني بيماري را خنثي و نرژيها ا آن

درست مهانطور آه در حضور واصلني . آند آن مي
آوري   شاديآنيد چون انرژي سپاس حس هبرتي مي
د، به مهني ترتيب جسم مشا در دهن انعكاس مي

 . يابد شفاميماندن در اين نوع دامنه انرژي 
واصلني از نياز به اجتناب از انرژي پايني 

ها به آرامي با فرستادن  آن. آگاه هستند
برآت خاموشي از مردم پرصدا، ستيزه جو و 

ها هرگز وقت صرف  آن. گريند متعصب آناره مي
ون با خواندن هاي خشن در تلويزي متاشاي فيلم

ها  آن. آنند آمار مربوط به جنگ و قساوت مني
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از . مند نيستند  عالقهمردم غرق در وحشت به 
آجنا آه نيازي به ُبرد، حمقق بودن يا سلطه بر 

ها حقيقيت است آه  ديگران ندارند، نريوي آن
ها  آن. دهد گران را با حضور خود تعايل ميدي

ي خالق  خود را در مهاهنگي با انرژنظريات
هرگز مورد هتاجم قرار . آنند مبداء مطرح مي

ها  شان در نظرات آن ند چون خويش پاينيريگ مني
 . سهمي ندارد

ها در مهاهنگي ارتعاشي با قصد زندگي  آن
دانند  ها انرژيست مي مهه چيز براي آن. آنند مي

رابر آساني آه به انرژي  در بآه خشم حيت 
 د آنن ت ميد و از عملكرد آن محايپايني قص

 نوع اعمال در تنها باعث بوقوع پيوسنت اين 
 . جهان خواهد شد

واصلني در انرژي سريعرت و باالتر آه باعث 
شود زندگي  ها به قدرت شهودشان مي دستيابي آن

ها درباره اتفاقاتي آه خواهد  آن. آنند مي
اگر بپرسيد . افتاد شناخيت دروني دارند

بدهم اما اين را توامن توضيح  يمن: خواهند گفت
در . آنم دامن فقط چون در درومن احساس مي مي

نتيجه، به ندرت در زمان وقوع حوادثي آه 
شوند بيشرت  ريت زده مياند ح شرآت يا قصد آرده

 در انتظار آن حوادث هستند با از حريت زدگي
پيوند با مبداء انرژي قادر به فعال آردن 

كن شهود خود هستند بينشي نسبت به آنچه مم
شناخت . است و شيوة رسيدن به آن دارند

ند و شود بسيار صبور باش ها باعث مي دروني آن
 مقاصدشان هرگز از سرعت يا شيوه اي آه

 . شوند ناراضي منيآشكار ميشود
ت چهره قصد نوشته واصلني انعكاس دهنده هف

د بيني مردمي را مي. اين آتاب هستندشده در 
 هستند آه اي خالق العاده آه به طرز خارق

نيازي به تناسب يا اجنام آنچه ديگران از 
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ت منحصر ها فردي آن. ندارندمي خواهندها  آن
گريند و   در وظايفشان بكار مي رابه فرد خود

 گفت آه قادر به خلق هر چه به مشا خواهند
شان را بر آن متمرآز آنند  يلتوجه و خت

واصلني به طور استثنايي مهربان و . باشند مي
دانند آه مهاهنگي با  مي. اشتين هستنددوست د

انرژي مبداء انعكاس دهندة مهرباني آن 
اما تالشي . اند است آه از آن ناشي شده چيزي

مهيشه از آنچه . آنند  بودن منيهربانبراي م
دانند  آيد خشنود هستند و مي برايشان پيش مي

آه مهرباني در برابر مهه هسيت و سياره نشان 
 مهرباني، ديگران هم با. دادن سپاس است

رفتار متقابل آرده و مايل به آمك در نائل 
ها با عده  آن. ها هستند آمدن به مقاصد آن

آنند مهه آساني آه  دم مهكاري ميناحمدودي از مر
لو از عشق، حمبت، سخاوت هستند مهديگر را در مم

. آنند هايشان ياري مي برآورده شدن خواسته
ه زيبايي را در طور خواهيد ديد آه چگون مهني

مهيشه چيزي براي سپاس . دهند جهان تشخيص مي
توانند در زيبايي يك شب  مي. آنند پيدا مي

 در برگ شناور گل و سوسن  وزغپرستاره يا يك
بينند، و  زيبايي را در آودآان مي. غرق شوند

تابشي طبيعي و باشكوه در ساخلوردگان 
ها متايلي به قضاوت ديگران در  آن. يابند مي

دانند آه  و پايني ندارند و ميانرژي منفي 
دهد و   از خلقت تنها زيبايي را شكل ميمبداء

 . از اين رو زيبايي مهيشه در دسرتس است
. دانند هايشان را آايف مني ها هرگز دانسته آن

او هستند و به هر حاليت از درباره هسيت آنجك
اي از  در هر زمينه. شوند  جذب ميفعاليت

يابند  اني چيزي براي لذت بردن ميهاي انس تالش
هاي ديدشان  و مهيشه در حال وسعت دادن افق

اين گشادگي در برابر مهه چيز و مهه . هستند
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ت مهيشه در حال رشد بودن اامكانات و آيفي
هايشان  ويژگي مهارت در آشكار ساخنت خواسته

هر چه . گويند هرگز به جهان نه مني. است
: گويند ها مي زندگي برايشان بفرستد، آن

توامن ياد بگريم و با آنچه  چه مي. متشكرم
ها  توامن رشد آنم؟ آن ام چگونه مي دريافت آرده

از قضاوت هر چيز و هر آسي آه مبداء 
آنند و اين حالت  برايشان فرستاده اجتناب مي

ها  مهيشه در حال توسعه چيزي است آه هنايتًا آن
 را با انرژي مبداء مهاهنگ آرده و زندگي

ها را براي دريافت آنچه مبداء مايل به  آن
 . گشايد ارائه آن است مي

ها هستند آه  ها در بازي به روي امكان آن
ها را نسبت به  اين امر آن. شود هرگز بسته مني

پاياني در جريان است  وفوري آه به طور بي
 . آند پذيرنده مي

علت اينكه در زندگي به نظر خوش شانس 
. بينيد ها مي يست آه در آنرسند نوع رفتار مي

، احساس انرژي، شادي، ها باشيد وقيت اطراف آن
بينيد آه  مردمي را مي. آنيد  مياهلام و وحدت

ها باشيد چون به مشا  دوست داريد دائم با آن
شوند احساس نريومندي  انرژي داده و باعث مي

وقيت احساس انرژي و نريو آرديد خود . آنيد
ايد  اشتهفر مبداء گذقدم به جريان انرژي وا

 به اين آار و مشا نيز از ديگران دعوت
ت پيوند تنها با مبداء انرژي نيس. دآني مي

. بلكه با مهه چيز و مهه آس در جهان است
واصلني با آل آيهان و هر ذره در آن متحد 

آران قصد را ممكن  اين پيوند نريوي بي. هستند
 . آورد و در دسرتس مي

 از انتها فكر اين مردم بسيار مشخص
خواهند پيش از  آنند و آنچه را آه مي مي

از احساساتشان به . آنند منايان شدنش جتربه مي
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عنوان ميزاني براي تعيني مهزماني با نريوي 
اگر حس خوبي داشته . آنند قصد استفاده مي

دانند آه با قصد در مهاهنگي  باشند مي
اگر حس بدي داشته باشند از . ارتعاشي هستند

 شاخص براي تنظيم سطوح انرژي باالتر اين
 افكار قصد و آنند و در هنايت  بر ستفاده ميا

آنند طوري آه گويي آنچه  احساسات خوب عمل مي
اگر . خواستند هم اآنون حاصل شده است مي

هايتان چه  بپرسيد براي برآورده شدن خواسته
درنگ خواهند گفت آه شيوه  بي. بايد بكنيد

يد و مهه چيز عوض خواهد نگرش خود را عرض آن
 . شد

ها الگو   جهان دروني آنآنم از توصيه مي
هنايت شكومهند شادي   و در نريوي قصد بيبگرييد 

 . آنيد
 آنم   من تضمني مي.آارگر خواهد بود

 آه براي دو دهه  جوانا پيلمايلم از 
تو . ويرايشگر شخصي من بوده تشكر آنم

ته من ها و چشمة آگاهي ناپيوس جوانا، ايده
. آوري  مستديل به نام آتاب در مي شكلرا به

توامن اين آار را اجنام دهم و  بدون تو مني
 در قًا به خاطر حضور دوست داشتين عمي

 . ام سپاسگزارم زندگي
 ام، ماياالبوس  هاي شخصي  برنامهبه مدير

ودي و هرگز براي تقريبًا ربع قرن با من ب
ها و  سنده ديگر نوي.اين آار من نيست «نگفيت 

 آمك دست دارند ٢٥سخنگوها هر آدام در سال 
. متشكرم.  سال فقط يكي داشتم٢٥ويل من در 

 متشكرم متشكرم 
، رايد تريسي در براي ناشر و دوست عزيزم

 تو از مهان ابتدا اين پروژه را هي هاوس
باور آردي و مايل بودي هر آاري براي اين 



 ٣٢٩

 تو و من. متشكرم دوست من. مسأله اجنام بدهي
 . گذارم جسارت تو را دوست دارم و احرتام مي

از  اهلام پر-رو هنايتًا براي الن بت گولدها
. عشق تو در سرتاسر آتاب مرا راهنمايي آرد

از تو براي پيشنهادات پر از روح و جتزيه و 
ن مرتاديف براي هاي قصد به عنوا حتليل ايده

 و آرزوي   آه مهه از آن ظهور يافتهمبداء
  . دوباره دارمي، متشكرماتصال

 درباره نويسنده 
دآرت وين دبليو داير يك نويسنده مشهور 

. ودسازي استاملللي و سخنگويي در زمينه خ بني
.  آتاب است عنواناو نويسنده بيش از بيست

هاي بسياري در  نوارها مسعي و بصري و سي دي 
اين زمينه پر آرده و در بيش از هزار 

زيوني شرآت آرده ويبرنامة راديويي و تلو
هاي او شامل،  چهار عنوان از آتاب. است

حلي   را بسازيد، خرد اعصار، راهسرنوشت خود
 و پر وي براي هر مشكلي وجود داردمعن

ين ده راز موفقيت ترين نيويورك تاميز يع فروش
 آرامش دروني به عنوان برگزيدهاي و

 انتخاب شدند و اين آتاب حتت تلويزيون 
 خواهد معريفقصد، نيز در آجنا عنوان نريوي 

داير داراي دآرتاي مشاورة حتصيلي از . شد
دانشگاه اياليت وين است و در دانشگاه سنت 

 . جان در نيويورك استاديار بوده است
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مهه مشا را تشويق به ! برجسته، پر از بينش
گرگ من . آنم اختيار آردن پيام رمز خدا مي

 . بينم  را به عنوان يك بيننده بزرگ ميبرادن
 دآرت وين داير 
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 هاي گذشته  درمان آينده از طريق پيام
در اين آتاب جديد جالب توجه توصيه شده 

هاي  ترين توسط دآرت وين داير، نويسنده پرفروش
 ف جديد پديده اينيويورك تاميز گرگ براون آش

ته با  پلي ميان خرد گذشآند آه را آشكار مي
 خواهد زد و به سؤواالت علم، و صلح به آينده

 . دهيد ما درباره اصل و تقديرمان جواب مي
دهد آه پيامي رمزي  ن به ما نشان ميبراد

هاي زندگي يافت شده است آه در  در مولكول
از .  هر سلول بدن ما قرار داردDNAعمق 

اي با پيوند الفباي  طريق آشف قابل مالحظه
به » زبان زندگي«دژنتيك ما آتاب مقدس با ُآ

زمان قابل  هاي باستاني از پيام بي صورت نامه
 . شود خواندن مي

وقيت در ميان ملل آسيب ديده از جنگ زندگي 
آنيم، چنني دليلي از سندي جهاني چيزيست  مي

آه مهه نياز به شنيدن آن دارمي و چيزي است 
تواند به مادر جهت يافنت جاده صلح آمك  آه مي

 . آند
و آيا اين دليل براي خواندن اين آتاب 

 آايف نيست؟ 
 صفحه انتهايي آتاب 

 پشت جلد 
وين داير يكي از معلمني بزرگ امريكا در «

 ماريان ويليام سون . خرد تأويلي است
 ريكن از نويسنده بصآخرين آتاب ساختار ش

اره نريوي قصد ها درب داير سال. وين داير
ده حتقيق آرده ا را احاطه آرانرژيي آه مهه م

توانيم  د آه چگونه مييوگ  ما مياو به. است
 خود را با اين منبع انرژي مهاهنگ آرده و 

. قدم بگذارميهاي پايني  وراي اذهان و خويش
شومي آه  وقيت اين آار را اجنام دهيم، چيزي مي
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نامد و خود را در برابر  واصل مي " داير«
 . يابيم انرژي موفقيت قادر مي

ساني هستند آه مهه به عنوان افراد واصلني آ
بينند، آساني آه از مهه موانع  خوش شانس مي

 شانس من  ازباز: گويند ها مني آن. اند گدشته
دانند  ها فقط مي آن. مهه چيز خراب خواهد شد

ها به  آه مهه چيز درست پيش خواهد رفت آن
نريويي نامرئي آه ارائه دهنده است اعتماد 

. آنند خود جذب مني را به دارند و نريوي منفي
هاي پوياست آه مهه   از گاماين آتاب سرشار

از توانيم براي دستيابي به انرژي تغيريي  مي
از سوي ) داير(يم دآرت وين آن استفاده آن

شود و  خوانده مي» پدر انگيزش «طرفدار نش
ترين اشخاص در زمينه نريومندسازي  يكي از حمرتم
نواحي پر «ش وفراو با آتاب پر . خويش است

ويسنده مشهوري شد و آغاز به خطاي مشا، ن
خود هاي پر فروش ديگري در زمينه   آتابنوشنت

 . آرد سازي 
 




