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  مقدمه لوئیز هی
بـازي  « نخـستین کتـاب خـود را بـا عنـوان        فلورانس خانم   1925در سال   

دربارة علوم مـاوراي طبیعـت نوشـت و مفـاهیم           » زندگی از تولد تا مرگ    
مدتی پس از نگارش آن کتاب، من بـه دنیـا           . اي را در آن معرفی کرد       تازه
  . آمدم

 احـساس    ن قـبالً   از دنیا رفت، امـا مـ       1940 در سال    فلورانساگرچه خانم   
در واقع در سال    . ام  کردم که رابطۀ دوستی بسیار طوالنی با او داشته          می

خواستم تحقیقات خود را در زمینۀ علوم غیر طبیعی            هنگامی که می   1972
هـاي    آغاز کنم با مفاهیم و طرز فکر او آشنا شدم، خوشبختانه،در زمینـه            

تـوانم   م کـه مـی  کـرد  بسیاري من با نظر او موافـق بـودم و احـساس مـی      
از ایـن رو بـه یکـی از طرفـداران و            . رو و ادامه دهندة راه او باشـم         دنباله

من اغلب از جمالت بـسیار زیبـاي او اسـتفاده           . دوستداران او تبدیل شدم   
  . دهم کنم و آنها را نیز به دیگران یاد می می

 یکـی از جوینـدگان      2012پس از گذشت سالهاي طوالنی در پـاییز سـال           
اي از خـانم    کتابهاي خطی و قـدیمی نـسخۀ دسـت نـویس و چـاپ نـشده               

بخشی از آن نسخه شبیه یک نامه بود کـه در آن نوشـته              .  یافت فلورانس
  : شده بود

ول شـین    اسـکا  فلورانسهاي مستمر خانم       تالش ها حاصل   این نوشته 
 کسی اسـت کـه   او. نها را به دست خانم لویز هی برسانید لطفاً آ . است
هـایم را بـه چـاپ         تواند راه مرا ادامه دهد و پس از مـرگم نوشـته             می

  . برساند
  .و این کتاب همان کتاب تازه کشف شده از فلورانس اسکاول شین است



 
 

  درباره نویسنده
 در کامدن، نیوجرسی به دنیا      1871ول شین در سال      اسکا فلورانس

او یک معلم مشهور، هنرمند فرهیخته و نویسندة بـسیار      . مده است آ
د او در طـول عمـر خـو       . معتقد بود که افکـار بـسیار جـالبی داشـت          

کتابهاي فراوانی در زمینۀ خودشناسی و مراحل رسـیدن بـه کمـال           
هاي بسیاري در رابطـه بـا ایـن مباحـث برگـزار            نوشت و سخنرانی  

ــت  ــرده اس ــو . ک ــار او، ل ــین در کن ــشگامان  ئهمچن ــز از پی یزهی نی
  . باشد هاي فردي و شخصیتی می دگرگونی
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زدة حـوادث   زندگی مسیر پرپیچ و خمی است کـه مـن هـر لحظـۀ شـگفت               

اما خداوند به من قـدرتی داد کـه بتـوانم تحـت             . عجیب و غریب آن هستم    
 با ذهنم  ،عنوان اختیاراتم آنچه را که به عنوان سرنوشت برایم تعیین کرد          

 گنجینـۀ یـن   حـال هـدف مـن از چـاپ ا         . هایم تغییر دهم    انتخاب و با دست   
هاي زنـدگی را از       کوچک این است که شما خوانندگان عزیز بتوانید درس        

  . آن بیاموزید و نهایت استفاده را از آن ببرید
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  1درس 

لبی دعا تماس تلفنی شما با خداوند است و ایمان ق
  تماس تلفنی خداوند با شماست

یعنی درخواست . دعا نوعی تقاضاي عاجزانه از پروردگار است
در واقع این وجدان . اي خوب در اولین فرصت از خداوندچیزه

 نه چشم و (د خداوند دعاي ما را مستجاب کردهفهم ماست که می
  .)گوش سر

  

خریـد    قیمتی می    موضوعات معنوي گران   باخانمی بود که مجالت مذهبی      
در واقـع کـسی نبـود کـه بـه او            . تا در آن زمینه آگاهی خود را باال ببـرد         

را مجبور کنـد کـه چنـین چیزهـایی را بخـرد، بلکـه ضـمیر         و یا او  بگوید
به نظـر مـن یکـی از راههـاي بـاال      . ناخودآگاه او چنین درخواستی داشت   

بردن میزان بینش و بصیرت فردي این است که هر شب قبل از خواب بـا                
  : خود بگوییم

شود که چگونه بایـد از فرصـت دوبـاره بـراي            فردا صبح معلوم می   «
  » نمزیستن استفاده ک

رسـند   هاي تازه به ذهن ما مـی  با این وجود قبل از اینکه صبح بشود، ایده     
گـوییم دعـا تمـاس        به همین خاطر است که مـی      . سازند   ما را می   فردايو  

  . تلفنی شما با خداوند و ایمان تماس تلفنی او با شماست
ایمان هـر کـسی درون      . گیرد  حال باید دید که ایمان از کجا سرچشمه می        

گوینـد    برخـی دیگـر مـی     . اخودآگاه با وجدان او جاي گرفته است      ضمیر ن 
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حاال شاید از خود بپرسید کـه       . ایمان مطلق بخشی از وجود خداوند است      
چیزي کـه شـما قلبـاً و عمیقـاً درون           .  وجدان چیست  یاضمیر ناخودآگاه   
برخی دیگر  . آید  کنید از ضمیر یا وجدان شما بیرون می         خود احساس می  
  : گویند کنند و می درونی را روح ایمان معرفی میچنین احساسات 
  اي بایست تا قدرت روح ایمان درونت را ببینی لحظه

 درون خود بـرویم، بـه چیـز     يبا این وجود ما اگر بخواهیم به دنبال چیز        
کنـیم، امـا       مثالً از ضمیر ناخودآگاه شروع می      .کنیم  دیگري دست پیدا می   

مـا بایـد درون خـود را زیـر و     . سیمر هاي مختلف آن می  به ایمان و جنبه   
پس باید آرام باشیم و آنچه کـه  . رو کنیم و هر آنچه داریم بیرون بریزیم     
  . درون خود داریم را بپذیریم و باور کنیم

هاي سخت، ترس، نگرانی و یـا هـر چیـزي             بنابراین اصالً نیازي به تالش    
را از خـود دور   هـا  در حقیقت ما باید تمـام بـدي  . مان کند، نداریم  که اذیت 
اي تأمل کنیم و باوقـار و متانـت همیـشگی خـود، قـدرت                 باید لحظه . کنیم
میلـی بیـنش مـا را ضـعیف         زیرا عصبانیت و بـی    . کنیممان را حفظ      درون
  . گذارند هایمان تأثیر می کنند و روي دیدگاه می

بینید، با هیجـان از او        براي مثال شما یکی از دوستانتان را در خیابان می         
 بله، اما به نظـر      :دهد  او جواب می  ! انگیزي  چه هواي خوب و دل    : پرسید می
شـما دوبـاره بـا      ! رسد که نگاه شما به امروز خیلی کسل کننده اسـت            می

اوه، نـه مـن هرگـز چنـین حـس خـوبی             : گویید  تان می   همان حس شادابی  
احتماالً شـما همیـشه نظـرات منفـی و     : دهد او دوباره جواب می  . ام  نداشته
ایـد و کـاله نقابـدار بـدبینی را تـازه امـروز از روي سـرتان                    شـته بدي دا 
شما با افکـار پریـشانتان بالفاصـله بـه سـمت خانـه بـه راه                 . اید  برداشته

احـساس بـدي در دل      . افتید تا هرچه زودتر خود را جلوي آیینه ببینید          می
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بـا  . ایـد، هـضم کنیـد       توانید آنچه را کـه از دوسـتتان شـنیده           دارید و نمی  
ابتدا احـساس  . کنید تا به چیزي برسید دي درون خود را جستجو می   ناامی
 فرامـوش کنیـد و او را    راایـد  کنید که بایـد آنچـه از دوسـتتان شـنیده           می

ببخشید و براي اینکه بیشتر متوجه حرفهـاي او شـوید، منتظـر موقعیـت               
اگرچـه بـه ظـاهر موضـوع را         . بمانیدبعدي که او را دوباره مالقات کنید،        

چنـد روز بعـد کـه       . تان درگیـر آن اسـت       اید، اما هنوز ذهن      کرده فراموش
او دوبـاره در    ! چه روز دوست داشـتنی و خـوبی       : گویید  دوباره به او می   

بینـی   این کاله زیبـاي خـوش  ! چه نظر خوب و جالبی   : گوید  جواب شما می  
  ! آید اي؟ چقدر به تو می را از کجا خریده

تـوانیم در      متانت و وقار خـود مـی       اید ما با حفظ     همانطور که متوجه شده   
کامالً مشخص است کـه     . برابر نظرات دیگران از خود واکنش نشان دهیم       

بینی را روي سر گذاشت و بدون هیچ          توان کاله خوش    با حفظ آرامش می   
  . اي از زندگی لذّت برد دغدغه

  
هرچه را که به آن بـدهی، بـه همـان           . بازي زندگی یک بازي هدفمند است     

بـا  : حـضرت مـسیح در ایـن بـاره فرمـوده     . گـردد   باز می خودتشکل به   
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همـۀ مـا درون خـود نیروهـاي     . آزاري  آزردن دیگران ابتدا خودت را مـی      
آوریـم و یـا در    مرموزي داریم و آنها را بـه شـکل کلمـات بـر زبـان مـی          

اگـر کـسی بخواهـد بـه مـسائل ذهنـی و       . کنیم مان به افکار تبدیل می    ذهن
. بینـد  ه کند، انعکـاس افکـار و ذهنیـات خـود را مـی     افکار خود بیشتر توج  

بنـابراین بایـد   . تري خـواهیم داشـت   هرچه بیشتر بدانیم مسئولیت سنگین  
  . هاي زندگی را خوب یاد بگیریم و تجربیات فراوانی کسب کنیم درس
 نسبت به دشمنانمان نیز باید نیت خوبی داشته باشیم تـا بتـوانیم از           حتی

دشمنان مـا همـان نتـایج    . به خوبی محافظت کنیم خود   آنها روي تأثیرات  
 متنفـر   آنهـا اگـر مـا از      . مـان هـستند     افکار موجود در ضـمیر ناخودآگـاه      

شویم و از همه چیز       ترین زمان نیز از خودمان متنفر می        باشیم، در کوتاه  
اي بـا مـا دارد،        هنگامی که کـسی رفتـار ناعادالنـه       . ترسیم  و همه کس می   

توانیم دوباره    به طوري که ما نمی    . کند  ضب می روح ما را غرق خشم و غ      
ــا او مهربــان باشــیم  ــاره در   زمــان مــی.او را ببخــشیم و ب گــذرد و دوب

در . کنـد    تکـرار مـی     ما موقعیتی دیگر، شخص دیگر چنین رفتار بدي را با        
این افکار و نظرات منفی شما هستند کـه         . واقع حقیقت اصالً اینطور نیست    

زیـرا  . شـوند   اند و دوباره تکـرار مـی        بت شده در ضمیر ناخودآگاه شما ث    
 بهترین شکل براي خـود تعریـف و         بهانصافی را     ضمیر شما بدبینی و بی    
بنابراین فقط یک راه براي خنثـی کـردن چنـین           . در خود حفظ کرده است    

 نفـرت داریـم     آنهـا باید نسبت به تمام مسائلی کـه از         . ذهنیتی وجود دارد  
بینـی مـن هماننـد     خوش:  با خود بگوییماندیش باشیم و    بین و مثبت    خوش
امـروز تمـام   . کنـد  اي محکم مرا احاطه کـرده و از مـن محفاظـت مـی             قلعه

هـا را بـا هـم         تمام ناهمـاهنگی  . کنم  دشمنانم را به چشم دوستانم نگاه می      
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ها را بـه سراسـر عـدل و انـصاف تبـدیل               عدالتی  تمام بی . کنم  هماهنگ می 
  . کنم می

تـی را بـا خـود زمزمـه کنیـد معجـزة انـصاف و                اگر شما نیز چنین جمال    
  . بینید عدالت داشتن نسبت به دیگران را می

ارزش را بــه طــال تبــدیل   فلــزات قــدیمی و بــیکیمیــاگرانهمــانطور کــه 
هـا   هـا و پـاکی   ها را به خوبی  ها و پلیدي    کردند، شما نیز باید تمام بدي       می

  . تبدیل کنید

  
در دعاهایتان از خداوند درخواست گویم، چیزي که  بنابراین به شما می

  .آورید و او همیشه همراه و یاور شماست کنید، حتماً بدست می می

  2درس 

  چگونه از نظر مالی تغییر کنیم
شود، در حالی که کفر  شکرگذاري باعث افزایش نعمات خداوند می
  .برد و ناسپاسی نعمات را از بین می
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شـود کـه همگـی     مربـوط مـی  هـا   دیدگاه مادي به پول و حقوق و سرمایه       
. گـردد   اما دیدگاه معنوي به دید شـما بـه خداونـدتان برمـی            . پذیرند  پایان

 هرآنچـه را کـه بـه خداونـد بـاز            تـان   داراییبنابراین براي حفظ هستی و      
به یاد داشته باشید هنگامی کـه خداونـد دري را   . گردد از او طلب کنید      می

  . کند باز میبندد، در دیگري را برایتان  به رویتان می
هاي آزادي است امـا داشـتن و نداشـتن آن بـه مـشیت          پول یکی از نشانه   

ی که هرگز قابل دیدن و لمس کردن نیـست         . گردد  الهی باز می   پـس  . مشیتّ
هنگام درخواست از خداوند ابتدا باید از او بخواهیم که همیـشه مـا را در                

مان را شـاد      گیهاي غیر قابل تصورش زند      پناه خود نگه دارد و با مشیت      
  . گرداند

زیرا ایمان بـدون هـیچ عملـی،        . تان هر کاري بکنید     براي نشان دادن ایمان   
اي بخرید و با خود بگویید از این پس این            کیف تازه . خالی از ارزش است   

و من آن را با ایمـان و اعتقـاداتم پـر            . کیف، کیف جادویی من خواهد بود     
بـا ایـن خودکـار      : و بـاز بگوییـد    اي بخریـد      همچنین خودکار تازه  . کنم  می

نویــسم و در کــیفم  هــایی مــی جــادویی ایمــان و اعتقــاداتم را روي برگــه
کنم تا قلـبم نیـز ماننـد کـیفم سرشـار از               آنقدر صبر می  . کنم  نگهداري می 
  . ایمان شود
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توانید صاحب آنهـا      توانند شما را از آن خود کنند، اما شما می           چیزها نمی 

شان نداشته باشید زیـرا شـما          براي از دست دادن    بنابراین ترسی . باشید
و حتی اگر آن را بـه       . شوید  ترسید، نمی   هرگز صاحب چیزي که از آن می      

. دهیـد  طور اتفاقی و تصادفی بدست آورید، در اندك زمانی از دسـت مـی    
او هـر روز بـا      . براي مثال خانمی چند مراورید زیبـا و گرانقیمـت داشـت           

پـس از مـدتی آن   . خـورم  ین مراوریدها را مـی الخره اامن ب: گفت خود می 
هـا را   خانم با وجود ثروت فراوانی که داشـت، فقیـر شـد و تمـام مراویـد           

  . فروخت تا بتواند با خرید غذا شکم خود را سیر کند
. گردنـد   کلمات و افکار قدرت رادیواکتیوي دارند و سریع جـذب بـدن مـی             

اعـث سرشکـستگی و   شـوند یـا ب       یا باعث پیشرفت و ترقی شـما مـی         آنها
پس بهتر است نعماتی که خدا به شما ارزانـی داشـته را هـر روز     . حقارت

بشمارید تا راهی براي سراریز شدن دیگر نعمات خداوند به رویتان بـاز              
به آنچه که دارید قانع باشید و به خاطر آنها خدا را از صـمیم قلـب           . شود

ه بـه لحظـه او را       دارد کـه لحظـ      خداوند بندگانی را دوست مـی     . شکر کنید 
  . کنند به یاد او هستند شکر می

  : گذارند جمالت زیر تأثیر بسیار خوبی روي شما می
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 را بـه مـن      – زنـدگی    -از اینکه خداوند بزرگترین نعمت در این دنیـا            
او همه چیـز را بـه بهتـرین شـکل بـرایم             . هدیه داده، شکرگزار هستم   

 حـال از او     .فـی بـزنم   آماده ساخته، قبل از اینکه کـاري کـنم و یـا حر            
تر کند تا دلم به نورش روشـن و           کنم که ایمان مرا قوي      درخواست می 

  . گرم گردد
مهم نیست که چقدر پـول داریـم، چـون روزي تمـام آنهـا را از دسـت               

در حقیقـت   . مانـد   دهیم و چیزي جز ایمان قلبی برایمان بـاقی نمـی            می
حاصـل افکـار و     مان ندارد بلکـه       سعادت و شقاوت ما ارتباطی به پول      

جـاي خـود از    ما باید به جاي تصورات غلط و نابـه     .  ما هستند  ذهنیت
هاي  هاي مادي را از ما بگیرد و به سرمایه  خداوند بخواهیم که سرمایه   

نه اینکه با خود بگوییم هـیچ چیـز بـراي فقیـران          . مان بیفزاید   درونی
ایی آسـ  خواهم کـه بـه طـرز معجـزه     از خدا می  . زیبا نیست، حتی بهار   

  . ثروت مرا زیاد کند
هاي خود را بیهـوده   هاي فوق بدین معنا نیستند که ما پول و سرمایه         گفته

تـوانیم از آنهـا در جهـت          خرج کنیم و یا آنها را نادیده بگیـریم، بلکـه مـی            
   . مان استفاده کنیم افزایش ایمان درونی

بـود  براي مثال، خانمی بود که به یکی از دوستانش صد دالر قرض داده              
این . اما پس از چند روز به شکل کامالً مرموز صاحب چند هزار دالر شد             

  . هدیۀ خداوند به قرض دهندگان و دستگیران است
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 رحمـت   ها پول و سرمایه درِ      همه باید از خدا بخواهیم که به جاي میلیون        

خود را به روي ما بگشاید که ارزشش چندین هزار برابر ثـروت دلخـواه               
ثروت پول نیست بلکـه نعمـت حیـات خداونـد در ایـن            . استما در این دنی   
  . ترین و برترین ثروت است دنیا بزرگ

  »ضرب المثل«هرکه بامش بیش، برفش بیشتر 
  

  3درس 

  مسیر جادویی شهود
 کنارتان زود در یا یرد بینید،  می خودیآنچه شما با چشم درون

   کردخواهیدمشاهده 
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خواهیـد در مـسیر        دارید و یا مـی     هرآنچه که آرزو  . از خواب بیدار شوید   
اگـر خـوب    .  را ببینیـد   آنهـا روبرویتان قرار دارد، شما باید بیدار شوید و         

بنـابراین بـا   . چینیـد  ها را براي خود برمی  ببینید و هوشیار باشید، بهترین    
خداوند نیمی از مشیت خود را در این قرار داده که آنچـه را              : خود بگویید 

از آن قـسمتی کـه تحـت ارادة خداونـد          . اب کـنم  خواهم، خودم انتخ    که می 
دانـم کـه بـا        امـا قـسمت دیگـر را وظیفـۀ خـود مـی            .  مطمئن هـستم   ،است

  . هوشیاري کامل پس از بیداري از خواب غفلت انتخاب کنم
جـارویی کـه    . به نظر من همه درون وجود خود چیزي شبیه جارو دارند          

. زدایـد   ز وجودمان می  ها را ا    ها و خشم، کینه و ناراحتی       کمبودها، شکست 
خبر و غافل باشیم فقط افکار منفـی را در            هنگامی که ما از وجود خود بی      

 احـساسات منفـی را    و اگر هم بخواهیم چنین افکار.پرورانیم میسر خود  
 و اذیـت کننـد،      آزاردهیم که ما را       به دیگران منتقل کنیم به آنها اجازه می       

  . دهند خاش به ما نمی جز نفرت و غضب و پرچیزيچون آنها نیز 
اگر ما احساس کنیم که در زندگی یک بازنده هستیم، فرصت پیـروزي را              

هـا    ها، شادي   بنابراین بهتر است براي رسیدن به ارزش      . گیریم  از خود می  
ها همین حاال از خواب چندین و چند سالۀ خود بیـدار شـدیم و       و پیروزي 

  . اندنی کنیم شیرین و به یادمآرزوهايمان را سرشار از  قلب
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آوریم، رمـز درون ماسـت و مـا بـا آنچـه کـه                 اي که بر زبان می      هر کلمه 

خواهیم توصیف خـوبی از خـود         پس اگر می  . شویم  گوییم شناخته می    می
داشته باشیم و به نحو احسن براي دیگـران تعریـف شـویم بایـد مراقـب                 

ا از   از ایـن رو بایـد واژة شکـست ر          .آوریـم، باشـیم     آنچه که بر زبان می    
فرهنگ لغت ذهن خود حذف کنیم و برچسب پیروزي و موفقیـت را روي              

اگر این کـار را کنـیم از پـس ابرهـاي تردیـد و               . جاي خالی آن بچسبانیم   
  : پس باید به خود بگوییم. بینیم مان خورشید را می دودلی ذهن

تـوانم    با خورشیدي که در ذهنم در حال درخشیدن است بـه راحتـی مـی              
  .  را انتخاب کنم و موفق شومراه زندگی خود

از افکار مأیوس کنننـده و دلـسرد کننـده چـه انتظـاري جـز افـسردگی و                   
با این وجود شما روح و ذهن خود را بـه           . توانیم داشته باشیم    نگرانی می 

ر » رسد چه کسی به داد من می! بیچاره من«جملۀ  کنید میپ .  
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ان از طبقـۀ بـاالي یـک        زنید، ناگه   اگر شما در حالی که در خیابان قدم می        
ساختمان یک گلدان شمعدانی جلوي پایتان بیفتد، آن را چگونه براي خود          

بینید که قبل از اینکـه   تان می شانسی کنید؟ آیا آن را نماد خوش  تعریف می 
تان را برداریـد، گلـدان بـدون اینکـه روي سـرتان بیفتـد، روي                  قدم بعدي 
هـا رویـارویی      برخـی از فرهنـگ    یا اینکه ماننـد     . شکند  افتد و می    زمین می 

  و خـوش اقبـالی     اي براي پیروزي    ناگهانی با گل شمدانی را نماد و نشانه       
  ! دانید می

آوریـم یـا از دسـت         قانون طبیعت چنـین اسـت یـا چیـزي را بدسـت مـی              
، هرگـز  بـرداریم  نیازمـان اگر آنچه را که نیاز داریـم بـه انـدازة            . دهیم  می

 جمله شـما بـه یـاد قناعـت     با این. هیمد چیزي را در قبال آن از دست نمی 
اي براي اسـتفادة درسـت و         قناعت تصمیم عاقالنه  . ؟ درست است  افتید  می

 اگر کـسی قناعـت داشـته باشـد، محـال            .به اندازه از آنچه که داریم است      
  . است که با کم و کاستی مواجه بشود

یـر  ام و فق ام از دسـت داده  من هر آنچـه کـه داشـته      : هرگز به خود نگویید   
زیرا با مرور چنین افکار منفی، ضمیر ناخودآگاه شما بـه یکبـاره           . ام  شده

به یاد داشته باشید که بـازي زنـدگی یـک بـازي دو نفـره            . شود  خالی می 
کسی کـه احـساس تنهـایی و پـوچی          . نیست، بلکه یک بازي انفرادي است     

  . بازد خورد و زندگی را می کند زود شکست می
مـادرم همیـشه در     : بارة مادرش چنـین گفـت     روزي یکی از شاگردانم در    

روزهاي تعطیـل کـه همـۀ اعـضاي خـانواده دور هـم هـستیم، بـداخالقی           
روزي در یکـی از روزهـاي       . آورد  هاي فراوانی بوجود می     کند و تلخی    می

 در ایـن خانـه کنـار        دیگر دوست نـدارم   : تعطیل او موقع صرف نهار گفت     
  ....رانمبگذ و چنین روزي را با شما شما غذا بخورم
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سال بعـد در همـان روز تعطیـل مـادرم بـه بیمـاري سـختی مبـتال و در                     
خدا خواسته که من اینگونه بیمار      : گفت  مادرم می . بیمارستان بستري شد  

تـو خـودت   . نه خدا چنین چیزي براي تـو نخواسـته       : من به او گفتم   . شوم
س پ. خواستی که دیگر چنین روزي را کنار ما نباشی و با ما غذا بخوري             

مان را نداسـته      شما قدر با هم بودن    . خودت انتخاب کردي که اینجا باشی     
وقتـی از اتـاق     . بگذاریـد لطفاً مرا تنها    : مادرم گفت . اي  و حال گرفتار شده   

بیمارستان خارج شدم احـساس کـردم کـه مـادرم متوجـه آنچـه کـه در                  
 شـده و فهمیـده کـه بیمـاري          ،ضمیر ناخودآگاه خود از خداوند خواسـته      

پـس از چنـد     . هـاي دیـروزش اسـت       ها و بداخالقی    زش حاصل تلخی  امرو
آوري از شرّ آن بیماري سخت خـالص شـد    روز او به طرز بسیار شگفت  
  .و با شادمانی به خانه برگشت

  
مـان ببییـنم، خیلـی زود         کامالً واضح است که آنچه که ما با چـشم درون          

، شـادي و     اگر خـوبی، سـالمتی    . شود  روبروي چشم ظاهرمان پدیدار می    
موفقیت را با چشم درون ببینیم، ثمرة آنها را خیلی زود با چشم سـرمان             

  . شویم هاي خود می بینیم و شاهد موفقیت می
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ا روي هـ   ها خیلـی زودتـر از پیـروزي         پرسم چرا شکست    اغلب از خود می   
بـین باشـیم       چون ما بـیش از اینکـه خـوش         !!!دهند  خود را به ما نشان می     

افتـد، بـا خـود       مان مـی    ی که اتفاقات خوبی در زندگی     هنگام. بدبین هستیم 
ام و ایـن اتفـاق      باري اسـت کـه چنـین شانـسی آورده           گوییم این اولین    می

اما آیا واقعاً ایـن اتفـاق اولـین و تنهـاترین اتفـاق      . خوب برایم افتاده است 
کنـد     نیز بـاور مـی      ما خوب زندگی ماست؟ بدین ترتیب ضمیر ناخودآگاه      

شـود و از ایـن پـس مـا شـاهد اتفاقـات بـد         گر تکرار نمـی   که این اتفاق دی   
  : به همین خاطر باید به خود بگوییم. خواهیم بود

 ند و از این به بعد چیزي جز شـادي و          ا  تمام درها به روي من باز شده      
امروز سالمت هستم و این بزرگتـرین اتفـاق         . رسد  سعادت به من نمی   

ـ      . ام اسـت    خوب در زندگی   چنـدان دور ماننـد       هآرزوهـایم از فاصـلۀ ن
 و منتظرند تا به سمت آنها بروم        زنند  میهاي درخشان سوسو      ستاره

هیچ مانعی بر سرراه من وجود ندارد و من مسیر          . شان آورم   و بدست 
  . بینم  می هموار چشمانمروبرويانتهاي زندگی را  بی

  

  4درس 

  ه نوع طرز فکر خود را تغییر دهیمچگون

  .تان بشود د باعث موفقیت یا شکستتوان هیچ کس جز خود شما نمی
دهد و پس از مدتی در    یک تفکر منفی ابتدا ضمیر ناخودآگاه را خراش می        

 شرّشــان خــالص  تـا وقتــی کــه آنهــا را از بـین نبریــد از  .شــکند هـم مــی 
خواهیـد بدسـت آوریـد، زود          باشید آنچه را کـه مـی       اگر مردد . شوید  نمی
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امـا تـرس نـوعی      . س باشـد  شاید دلیل تردیـد شـما تـر       . کنید  میفراموش  
خواهیـد درون     اگـر مـی   . احساس کاذب درون از رویارویی با نتایج است       

هاي درونی خود را به شـجاعت و          محکم و قوي داشته باشید، تمام ترس      
 مـرا   پیـروزي از خداوند متشکرم کـه      : با خود بگویید  . اطمینان تبدیل کنید  

  . هایم قرار داده است  ترس برپس از غلبه

  
 را نیز از درون   آنهایگران را نیز ترسو و مردد خطاب نکنید چون          هرگز د 

 قادر نباشند، روح شـجاعت را       چندان آنهاشاید  . دهید  تحت تأثیر قرار می   
تـوانی آنچـه را       مـی تـو قـادري و      :  بگوییـد  آنهـا بـه   . در خود تقویت کنند   

 ایـن حـق   .هایت را فراموش کنی     از آن خود کنی البته اگر ترس       خواهی  می
  . و توستمن 

در داستان سیندرال، نامادري و دخترانش دائماً افکار منفی را به او انتقال             
هــاي آنهــا روي ضــمیر  دادنــد، امــا او هرگــز اجــازه نــداد کــه گفتــه  مــی

رحمی   آیا اگر ماهم چنین نامادري ظالم و بی       . بگذارندناخودآگاهش تأثیر   
نتهـاي داسـتان   ؟ در ابایـستیم توانستیم ایـن چنـین جلـوي او      داشتیم، می 

هـاي   پله  سیندرال نبود که کفش بلورین خود را در راه  این مشخص شد که  
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او .  بلکه ضمیر درون او بود که چنـین خواسـت          قصر پادشاه جا گذاشت،   
  . با جا گذاشتن کفش خود توانست به آرزوي دیرینۀ خود دست پیدا کند

به گردن  شوند و      طوق بردگی تبدیل می     به ترس و تردید ماهم در زندگی     
حتـی  . پـذیر اسـت     همـه چیـز امکـان     : پس باید به خود بگوییم    . افتند  ما می 

یــابی بــه آنچــه کــه   بهتــرین فرصــت بــراي دســتتوانــد  مــیالاهمــین حــ
  . فقط کافی است اراده کنیم و اطمینان داشته باشیم. خواهیم باشد می

ي تواند افکار ما را نسبت به خیلی چیزها تغییـر دهـد و دنیـا                سفر نیز می  
هـا سـفر      بسیاري از افراد هستند که فرسـنگ      . جدیدي به روي ما باز کند     

گردنـد متفـاوت از همیـشه بـه           کنند تا به خود برسند، و وقتی باز مـی           می
هاي خـود     کنند که تمامی نگرانی     آنها سعی می  . دهند  زندگی خود ادامه می   

  . گردندهایشان بر دغدغه به خانه را در سفرها بگذارند و با دلی شاد و بی
هاي درونی شما را تـشدید         هرگز به فکر حسادت نباشید زیرا حسد ترس       

از طرف دیگر بـراي خـود دل   . کند تان حبس می و شما را در زندان درون   
ور شـدن آتـش حـسادت         هـا باعـث شـعله       نسوزانید زیرا همین دلـسوزي    

  . شود تان می درون
 را خودتـان  تان بزرگی و کوچکی مشکل. غصۀ هرچیز کوچکی را نخورید 

هـاي خـود     اگر بخواهید شادمانی زیراپس بیهوده است. کنید میمشخص  
  . تان کنید را فداي مشکالت کوچک و بزرگ روزمرة زندگی

ي که عشق و عاطفـه      هاچیز. اجازه ندهید قلبتان با هر چیزي پر شود       
  ...).، کینه و مثل حسد(برند میاز بین را 
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 صبر و نشان دهندة از سوي مادرمقتول بخشش قاتل جوان در پاي چوبۀ دار

   رحمت آفرین خداوندآموزه هاياعتقاد راسخ به 
  

  5درس 

  امیسالمتی و شادک

یک انسان تندرست راز سالمتی خود را در شادکامی و نشاط 
  .داند می

  

یک . خداوند سالمتی و شادکامی را به همۀ مردم دنیا ارزانی داشته است           
پرسـد چـه اتفـاقی برایـت افتـاده            ود نمـی  معلم مهربان هرگز از شاگرد خ     

چه کسی براي تو مشکل درست کرده اسـت؟ زیـرا           : پرسد  است؟ بلکه می  
خودمان  سالمتی ما کنترل داشته باشند،       رويتوانند    آنقدر که دیگران می   
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میلـی و نگرانـی اغلـب از دیگـران بـه               عصبانیت، حسادت، بـی    .توانیم  نمی
  . اندازند میما را به خطر  و سالمتی یابند میدرون ما انتقال 

  
او به هـر    . براي مثال، خانمی بسیار گرفتار محتاج دویست دالر شده بود         

اي از     او با حالتی بسیار پریـشان گوشـه        .یافت  زد، چیزي نمی    دري که می  
هنگامی که خداوند دري را    :  به او گفتم   .کرد  خیابان ایستاده بود و فکر می     

تـو هنـوز آن در بـاز    . گـشاید  ه رویت میبندد در دیگري را ب  به رویت می  
او . بیش از این تـاب و تـوان جـستجو را نـدارم    . او گفت. اي شده را نیافته  
بـه او گفـتم   . کرد که چرا در چنین شرایطی گرفتار شده است    فقط فکر می  

شـاید  . قدرت و حکمت خداوند را با دویست دالر ناقابل کنار هم قرار نده            
 احتماالً به چیزهـایی     .درون خود جستجو کنی   بهتر باشد دویست دالر را      

  . رسی تر از دویست دالر هستند، می تر و ارزشمند که بسیار گران قیمت
شاید مشکالت مالی یکی از عواملی باشند که دائماً سـالمتی مـا را تحـت                

مان بـاال     شویم فشار خون    پول می   هنگامی که بی  . دهند  تأثیر خود قرار می   
کنیم و حسی شـبیه فلجـی و از کارافتـادگی در            می رود، تپش قلب پیدا     می

در واقع بدن ما همچنان سـالم اسـت، بلکـه حـس             . هایمان داریم   استخوان
نیازمندي ما به پول است که باعث بروز چنـین احـساسات ناخوشـایندي           
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وقتی فکر ما مشغول باشد، دستگاه گـوارش خـوب          . مان شده است    درون
مـان     بـه سـراغ    ...درد و قلـب درد       دل کند و مشکالت دیگري نظیر      کار نمی 

  . آیند می
 را از هر نیازي خالی کنیم تـا سـالمتی    وجودمانامروز وقت آن است که      

زیرا زندگی و مرگ ما به آنچه که بـر زبـان            . را درون خود احساس کنیم    
گاهی هزاران حس خوب ما در برابر یک حس بد          . آوریم، بستگی دارد    می

رونـد و همـان یـک حـس بـد           و از بین مـی     شوند  و ناخوشایند مغلوب می   
  . براي از کار انداختن مغر ما و مرگ وجودمان کافی است

خواهی شفا پیـدا کنـی بـه درونـت      اگر می: روزي به شخص بیماري گفتم 
سـالمتی تـو درونـت نهفتـه شـده          :  او پرسید چگونه؟ به او گفتم      .نگاه کن 
هایـت بـه     ضـعف بـه جـاي  . هایـت را ببـین    شاديها نگرانیبه جاي   . است
به جاي اینکـه گریـه کنـی، بخنـد تـا دوبـاره سـالم                . هایت توجه کن    قدرت
  . شوي

 بدون اینکه بیمار باشـند، خـود را بیمـار           وبسیاري از افراد سالم هستند      
آنها به جاي اینکه    . آزارند  خورند و خود را می      آنها دائم غصه می   . کنند  می

هایی   د، باشند، غصۀ پول   نگران موهاي خود که در حال سفید شدن هستن        
در واقـع آنهـا بـراي پـول هـم چنـدان             . خورند  دهند می   را که از دست می    

ارزش قائل نیستند و فقط دوست دارند خود را بـا فکـر و خیـال و غـصه         
  . خوردن سرگرم کنند

گـذاري از   براي مثال، خـانمی حـدود سـی هـزار دالر را در یـک سـرمایه           
. توانی پولـت را بدسـت آوري        یگر نمی د: گفت   او می  وکیل. دست داده بود  

 زیرا فردا آن را     ،ات را نخور    من به آن خانم گفتم غصۀ پول از دست رفته         
پـولی و فقـر       اگـر امـروز احـساس بـی       . آوري  به طریق دیگري بدست می    
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سعی کن طرز تفکر خـود      . کنی، آن را از بین ببر و خود را خالص کن            می
 گرچه امروز ،روتمندي هستی را تغییر دهی و تصور کن باز هم شخص ث         

 و بـا اینکـه هـیچ پـولی          او حـرف مـرا پـذیرفت      . ت خالی هـستند   های  دست
چنـد روز   . نداشت طرز فکر خود را تغییر داد و چهـرة شـادامانی داشـت             

. گفتنـد  بعد چند نفر از دوستانش او را در خیابان دیده بودند و بـه او مـی     
ی و هـیچ کمبـودي      کامالً مشخص است که ثروتمند هست     ! خوش به حالت  

  . ات نداري در زندگی
سـی هـزار دالري   :  با او تماس گرفت و به او گفت       وکیلشپس از چند ماه     
  . گردد ات از دست داده بودي، به زودي به تو باز می گذاري که در سرمایه

کند، روح خـود را بـا وجـود           کسی که احساسات منفی را از خود دور می        
 دربـراي مثـال کـسی کـه         . دارد  اد نگه مـی   ها ش   ها و نگرانی    تمام ناراحتی 

رود،   روز سرد زمستان با لباس نازك اما دلی شـاد از خانـه بیـرون مـی                
هاي گرم و راحت اما دلی پر از غصه و انـدوه            زودتر از کسی که با لباس     

شخص افـسرده   . رسد  زد، به سعادت و خوشبختی می       در خیابان قدم می   
ش باشد باز هـم ناراضـی اسـت و      و نگران اگر هم همه چیز بر وفق مردا        

  . بیند  لذّت را نمی وهرگز روي خوشی
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زیرا با دل پر از تـرس  . کنند ترس و وحشت قدرت بینایی ما را نیز کم می     
بایـد بـا خـود    . هـا را داشـت   توان چـشم دیـدن شـادي      و غصه هرگز نمی   

همانطور کـه بـسیاري از   . بگوییم براي خوب دیدن یک دل شاد نیاز است    
بینند و بیشتر     نابینا زیباییهاي دنیا را با دل شاد و با نشاط خود می           افراد  

  . برند از دیگر افراد دنیا لذت می
 کـسی  مثـل . اش مشکل دارد، همیشه افسرده اسـت  شخصی که در زندگی 

تواند خـوب نفـس بکـشد و از ایـن             اند نمی   هایش دچار مشکل شده     که ریه 
به جاي اینکه بهبود یابد، بـدتر  گذرد  هرچه می. کشد بابت رنج فراوانی می 

.  اسـت نشدهشوند که چرا حال او خوب        پزشکان نیز متعجب می   . شود  می
این افکـار   . کنند  میهاي شما تالش فراوانی براي بهبود یافتن          در واقع ریه  

 ریـۀ شـما   مـشکل در واقـع  . اند منفی شما هستند که آنها را ناتوان ساخته   
هایتان   دهند شما بهبود ریه      اجازه نمی  حل شده، بلکه افکار شما هستند که      

خواهیـد   هایتان نمـی  شما به بهانۀ بیماري ریه    . را ببینید و یا احساس کنید     
 Liverهـا     دانیـد چـرا بـه ریـه         اصـالً مـی   . به نداي درون خود گوش کنیـد      

پـس  .  به معانی زندگی از آن گرفته شده اسـت     liveچون کلمۀ   ! گویند؟  می
 بایـد بـه      و هایتـان بـستگی دارد      المتی ریـه  زندگی شما از هر نظر بـه سـ        

  . کنیدخوبی از آنها مراقبت 
اگـر  . کننـد    دچـار مـشکل مـی       نیـز  ترس، نگرانی و افکار پریـشان قلـب را        

قلب من بسیار شـاد اسـت   : اید، با خود بگویید اي شده   گرفتار چنین مسئله  
 پر از مهربانی و شـادي   .هراسد و نه غصۀ چیزي را دارد        نه از چیزي می   

  . ها برایم کافی هستند همین. است
. آیند هاي عصبی شدید بوجود می  هاي پوستی نیز توسط ناراحتی      بیماري

اگر ما هیچ افکار پریشان و نگرانی در درون خود نداشته باشیم، پوسـت              
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 بـه   باید. ماند  دهد و سالم می     مینبدن ما نسبت به آنها واکنش بدي نشان         
  : خود بگویید

اند، من آغوشـی بـراي تـرس و نفـرت بـاز       ها مانده ها و لذت  تا شادي 
  . ترین حس درونی من، شادي من است قدرتمند. کنم نمی

  
  6درس 

  ند بزنید با اکنون پیو راآینده
خواهید رویاهایتان به حقیقت بپیوندند، باید در لحظه  اگر می

  .زندگی کنید
  

صـه و   زیرا آرزوها در زمـان خال     . زمان بزرگترین آرزو در زندگی است     
تواند بـه آروزهـا و رویاهـاي درونـی خـود              کسی می . شوند  توصیف می 

 عیـان   نه حسرت گذشته. ل زندگی کندبرسد که زمان را بشناسد و در حا 
باید لحظۀ حال را دریافت که از هـر         . نشان  معنا دارد و نه انتظار آیندة بی      

  . تر است زمانی ارزشمند
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 .ک ساعت خـوب داشـته باشـد       براي مثال دانش آموزي آرزو داشت که ی       

پس . او حرف مرا پذیرفت   . روزي ساعت خوبی خواهی داشت    : به او گفتم  
  . از چند روز از طرف یکی از دوستانش یک ساعت خوب هدیه گرفت

اولـین قـدم بـراي بـه        ) هر چند کوچـک   (در حقیقت پذیرش تحقق آرزوها      
نـه  امـا شـاید حـاال از خـود بپرسـید کـه چگو             . واقعیت پیوستن آن اسـت    

توان قبل از روبرو شدن بـا آرزوهـا، بپـذیریم کـه بـه واقعیـت تبـدیل          می
پاسخ این است که ترس درونی خود را از بـین ببـریم و بـا قلـب        . اند  شده

. تـوانیم روز تحقـق آرزوهایمـان را ببینـیم     خود اطمینان پیدا کنیم که مـی   
ون الزم نیست اغراق کنیم و یا بیهوده دلخوش باشیم، کـافی اسـت از در              

  . اطمینان خاطر داشته باشیم
اي نشسته بود و دائمـاً زیـر لـب چیـزي را               مردي با افکار پریشان گوشه    

او چند لحظـه    . رسید غصه فراوانی در دل دارد       به نظر می  . کرد  زمزمه می 
از او  . رفـت   کـرد و دوبـاره بـه فکـر فـرو مـی              یکبار نگاه به سـاعتش مـی      

غـصۀ خاصـی    : د؟ او گفـت   خـور   پرسیدم که دائم غصۀ چه چیزي را مـی        
حدود یـک سـاعت اسـت کـه         . گردم   می  ندارم، اما در وجودم به دنبال آن      
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