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در سال  ١٩٥٣میلدی برای اولین بار " Eileen Caddyآیلین
کدی" پیامی از صدای درون@ی خ@ود دری@افت ك@رد .او ای@ن چش@مه
درونی را خدای درون نامید.
از این پیامها به صورت فال برای ح@ل ك@@ردن مش@كلت و تس@@کین
دادن روحتان استفاده كنید یا اینكه فقط برای شادی دل خود گ@@اهی
به آنه@ا روی بیاوری@@د و ش@اد و سرش@ار از زن@@دگی ب@@ه راه خودت@ان
ادامه بدهید.
اصل كتاب به انگلیسی " Openning doors withinباز کردن
درهای درون" ن@ام دارد و در س@ال  1986ب@@ه چ@اپ رس@@یده اس@ت.
ای@@@@ن پیامه@@@@ا ب@@@@ه فارس@@@@ی و ب@@@@ه ص@@@@ورت ف@@@@ال ب@@@@ر روی س@@@@ایت
 seda1.comدر دسترس هستند.
»ص@دای كوچ@ك« ب@ه ط@ور كام@ل و ب@ه ص@ورت ف@ال ب@ه زبانه@ای
فرانس@@@@@ه ،اس@@@@@پانیایی ،آلم@@@@@انی ،انگلیس@@@@@ی و پرتق@@@@@الی ب@@@@@ر روی
 www.eileen-caddy.netموجود است.

مقدمه مترجم
در سال  ١٩٩٦فریبا کیدیوان بطور کامل "اتفاقی" این کتاب را
به زبان فرانسه پیدا کرد و به من هدیه داد .بسیار برایم مفید بود،
و هنوز هم هست.
چند سال بعد دیدم حیف است که هموطنان عزیز به آن دسترسی
نداشته باشند ،به همین دلیل آنرا ترجمه کردم و در سایت
 seda1.comبه صورت فال گذاشتم.
سالها بدنبال چاپ آن در ایران بودم که موفق نشدم امروز شرکت
انتشاراتی فورتونا  Editions Fortunaاین کار را انجام داد.
با تشکر فراوان از خانم فرناز سادات دربندی برای همکاری و
ویرایش و دوست قدیمی هایده سپه پور برای طرح جلد.
امیدوارم که صدای کوچک زندگی شما را زیباتر و شادتر سازد.
پاریس  ٢١آذر ١٣٩٠
مهرداد پورسعید

تصویر ماه دی

یك ظرف غذا در میان برفها به م@ن نش@@ان داده ش@@د ،در اط@@راف
آن جای پای پرندگان و حیوانات دیده میشد ،آنها میدانس@@تند ك@@ه
در این جا غذا پیدا میكنند.
شنیدم:
تو نمیتوانی فقط با نان زنده باشی .برای غذای معنویات ب@@ه م@@ن
بیا تا پ•ر ،سرحال و تازه و كامل €راضی به دنیا بفرستمت.

 ١٢دی
قلبت را بال ببر و با اطمینان به اینك@@ه امس@@ال س@@الی ع@@الی اس@@ت،
وارد آن شو.
بهترین هر چیزی را مجسم كن.
من میتوانم به تو بگویم كه چه سال خوبی اس@ت .ام@ا س@ال خ@وبی
نخواهد شد مگر اینکه تو با ایمان و اطمینان به ح@@رف م@@ن ،آن را
با قلبی سرشار از شكر قبول كنی.
باید با رسیدن آن همراه باشی .باید به قولهای شگفت من ،متصل
باشی و آنها را قبول داشته باشی.
قرار نیست كه فكرا €قبول كنی ،باید درونی قب@@ول داش@@ته باش@@ی ،ب@@ا
دانش درونیات كه از بالترین ،از من ،سرچشمه میگی@@رد .نگ@@اه
كن ،من جلوی تو حركت میكنم و راه را برایت آماده میسازم و
ناممكن را ممكن میسازم.
فقط بهترین و عالیترین ،قسمت انس@@انهایی اس@@ت ك@@ه م@@را واقع@ا €
دوست دارند و قبل از هر چیز قرار میدهند.

 ١٣دی
نگران نب@اش اگ@ر ك@@ه ش@روع زن@دگی معن@ویات حقی@ر اس@ت .تم@ام
چیزهای خوب ش@روع ك@@وچكی دارن@@د .بل@@وط تنومن@@د دان@@ة ك@@وچكی
بوده ،مانند بقیه گیاهان و قشنگترین گلها.
یك هسته كوچك عشق میتواند زندگیها را عوض كند .یك هس@@ته
كوچك ایمان و اعتق@@اد میتوان@@د معج@@زه پش@@ت معج@@زه بیافرین@@د .از
چیزهای كوچك زندگی قدردان باش تا شاهد رشد كردنش@@ان باش@ی
و آنگاه قدردانیات را با حرف و عمل نمایان ساز.
بگذار كه درون به بیرون نمایان شود.
همیشه به خاطر داشته باش كه یك قلب قدردان ،قل@@بی ب@@از اس@@ت و
@ق قل@@بی ب@@از عم@@ل كن@@م .هم@@واره و
م@@ن راحتت@@ر میت@@وانم از طری@ ‰
برای همه چیز ،شكر كن تا م@ن بت@وانم همیش@ه از طری@ق ت@@و عم@ل
كنم تا شگفتیها و شكوهم را برای همه نمایان سازم!

 ١٤دی
ب@@ا تم@@ام قلب@@ت دوس@@ت داش@@ته ب@@اش و هیچ@@وقت از نش@@ان دادن اینك@@ه
عاشق هستی نترس.
ك@@ه عش@@قت مانن@@د كت@@ابی ب@@رای همگ@@ان ب@@از باش@@د .دوس@@ت داش@@تن
زیباترین چیز دنیاس@@ت ،پ@@س بگ@@ذار ك@@ه ای@@ن عش@@ق اله@@ی درون ت@@و
آزاد در جری@@@ان باش@@@د .عش@@@ق ك@@@ور نیس@@@ت ،بلك@@@ه به@@@ترین را در
معشوق میبیند و به این ترتیب به@@ترین را رو میآورد .هیچوق@@ت
انتخاب نكن ،بلكه قلبت را بازبگذار و هم@@واره و یكس@ان عش@ق را
ب@@ه هم@ه جری@ان ب@@ده .ای@@ن دوس@ت داش@@تن ب@ا عش@ق اله@ی م@@ن اس@ت.
همانند خورشید كه بدون تبعیض بر همه میتابد.
عش@@ق نبای@@د هیچوق@@ت مانن@@د ش@@یر آب ،ب@@از ی@@ا بس@@ته ش@@ود .عش@@ق
هیچوقت انحصاری یا ملكی نیست.
ه@ر چق@در بیش@تر بخ@واهی تقس@یمش كن@ی ،زی@ادتر خواه@د ش@د .ام@ا
اگر جلویش را بگیری از دستش خواهی داد .بگذار برود و هزار
برابر ب‘ر خواهد گشت و شادی و جلل ب@@رای تم@@ام كس@@انی خواه@@د
بود كه آن را تقسیم میكنند.

 ١٥دی
ب@@ا ایم@@ان زن@@دگی ك@@ردن ،ب@@رای ت@@و چ@@ه معن@@ی دارد؟ اطمین@@انت در
چیس@@ت؟ در م@@ردم؟ در حس@@اب ب@@انكیات؟ و ی@@ا اینك@@ه در خ@@دای
درونت ریشه دارد؟ سر فرصت به این موضوع فكر ك@@ن و ب@@دون
هی@@چ تردی@@دی خ@@واهی فهمی@@د ك@@ه ایم@@ان و اطمین@@انت كج@@ا اس@@توار
اس@@ت .آی@@ا میت@@وانی ،خوش@@حال و ب@@دون ت@@رس ،ب@@دون ی@@ك امنی@@ت
خارجی نمایان ،قدم بزرگی در زندگی برداری؟
وق@@تی میدان@@ی ك@@ه ك@اری درس@ت اس@ت ،آی@ا میت@@وانی آن را ب@@دون
تردید انجام دهی؟
میت@@وانی دس@تت را ب@ه دس@@تم ب@@دهی و بگ@ویی :خواس@@تهء ت@و انج@ام
شود؟
تا جایی با اطمینان و از ته قلب و جانت این حرف را قبول داشته
باشی كه ،با گذاشتن دست در دست من ،قدم در ناشناخته بگذاری
و هر پیشامدی را قبول كنی؟
برای س@اختن ایم@@ان ،اول بای@@د ،ح@تی ب@ا تردی@@د ،ب@@ا ق@دمهای كوچ@@ك
شروع كرد و كمكم قدمهای بزرگ و بزرگ@@تر برداش@@ت ت@@ا ایم@@انت
آنچنان قوی شود ك@@ه بت@وانی در ناش@ناخته پرشه@ای ب@زرگ انج@ام
دهی ،چرا كه میدانی من همیشه با تو هستم.

 ١٦دی
آی@@ا آم@@ادۀ ع@@وض ش@@دن هس@@تی؟ سرفرص@@ت و در آرام@@ش و ك@@امل€
صادقانه به خودت جواب بده.
آیا از خودت راضی هستی؟
آیا به نظرت درست است ك@ه بقی@ه ع@وض ش@وند ،ول@ی زن@دگی ت@و
همینطور كه هست باشد؟ اگر كه اینطور فكر میكن@@ی ،وق@@ت آن
اس@@ت ك@@ه ی@@ك خ@@انه تك@@انی به@@اره انج@@ام ب@@دهی و فكره@@ا و در واق@@ع
تمام زندگیات را خالی و مرور كنی.
آن وق@@ت هیچچی@@ز را س@@ر ج@@ایش نگ@@ذار .مگ@@ر ك@@ه ب@@التر از آن
نشناس@ی و ب@@ه آن احتی@@اج داش@ته باش@ی .ه@ر چ@ه ك@@ه خ@الیتر باش@ی
به@@تر اس@@ت ،چ@@ون در ای@@ن ص@@ورت ب@@رای چیزه@@ای جدی@@د ج@@ا ب@@از
كردهای .هرچقدر خالیتر باش@@ی م@@ن راحتت@@ر وارد میش@@وم .ه@@ر
وقت كه خودت را بینوا و حقیر احساس ك@@ردی ،ناامی@@د نش@@و ،م@@را
صدا بزن و من به تو بهشت را خواهم داد.
ب@@ه انس@@انهایی ك@@ه كم@@ك و راهنم@@ایی م@@را ،ب@@ا فروتن@@ی و عش@@قی
واقعی جستجو میكنند ،هیچچیز را دریغ ندارم.

 ١٧دی
هیچوقت ب@ه پیش@رفت و كم@ال معن@@وی ف@رد دیگ@ری حس@ودی نك@ن.
فقط متوجه ش@و ك@ه ت@@و ه@م همانق@در امكان@ات داری ،ام@ا ب@رای آن
باید كاری انجام بدهی و نه اینكه تنه@@ا ك@@ارت غ@@ر زدن باش@@د .ه@@ر
كسی میتواند به قلهها برسد.
هر كسی میتواند تماس مستقیم با مرا پیدا كند .هر كسی میتوان@@د
با من راه برود و حرف بزن@@د ب@@ه ش@@رطی ك@@ه خواس@@تار آن باش@@د و
این امر را قبول كند.
اگ@@ر ب@@دانی ك@@ه ممك@@ن اس@@ت ،آن وق@@ت حتم @ا  €انج@@امش خ@@واهی داد.
زندگیهای مكرر ضروری نیست.
اص @ل €ب@@ه زم@@ان احتی@@اجی نیس@@ت .اگ@@ر بخ@@واهی میت@@وانی در ی@@ك
چشم برهم زدن عوض شوی.
ب@@دون هیچگ@@ونه كوشش@@ی از ج@@انب ت@@و ،تنه@@ا خواس@@ت و تص@@میمی
عمیق و ایمان و اعتقادی كامل لزم اس@@ت .چ@@را ك@@ه امتح@@ان نكن@@ی
بَ‘ ‘رت گیرد؟
تا بگذاری كه آرامش و عشق من پ•رت كند و در ‘

 ١٨دی
قل@@ب و روح@@ت را هیچوق@@ت نبن@@د .از جدی@@د ،عجی@@ب و غیرمعم@@ول
هیچوقت نترس.
حاضر و آماده به گ@@وش دادن ب@@ه ح@@س درونیات ب@اش ،ك@@ه ممك@@ن
است چیزی آنچنان جدید ب@@ه ت@@و نش@@ان ده@@د ك@@ه ح@@تی نت@@وانی ب@@ه آن
شكل بدهی و بیانش کنی.
غرور فكری میتواند سنگی در این راه معنوی باشد .تو ب@@ه ح@@س
درونی و الهام احتیاج داری و نه به تفكر خارجی ،چرا كه چیزی
ك@@ه از درون سرچش@@مه میگی@@رد زی@@ر تلقی@@ن هی@@چ چی@@ز خ@@ارجی
نمیرود.
از درون خود یاد بگیر و از خودت الهام بگیر .از ثروت درون@@ت
شگفتزده خواهی شد چرا كه مانند تمام چیزهایی كه از من هس@@تند
بینهایت و ابدی است.

 ١٩دی
چه میخواهی در وجدانت نگهداری؟ من برای تو فق@@ط به@@ترین و
والترین را میخواهم .اگر ك@ه ب@ا اختی@ار خ@ودت كم@@تر از ای@@ن را
انتخاب كنی و آن را به خودت نزدیك كنی و به آن راضی باش@@ی،
تقص@@یر م@@ن نیس@@ت .از روی "به@@ترین" حس@@اب ك@@ردن هیچوق@@ت
نترس.
هیچوقت احساس نكن كه ت@@و ح@ق به@@ترین را ن@داری .م@@ن میگ@ویم
ب@@ه ت@@و ك@@ه "به@@ترین" می@@راث حقیق@@ی ت@@و اس@@ت ،ام@@ا بای@@د ك@@ه آن را
بطلبی ،قبول كنی و رویش حساب كنی.
م@@ال ت@@و اس@@ت ،ه@@دیه م@@ن ب@@ه ت@@و اس@@ت .ب@@ا قل@@بی ش@@كرگزار قب@@ولش
میكنی ،ی@@ا ردش میكن@@ی؟ نگ@@ذار ك@@ه فروتن@@ی بیج@@ا از چی@@زی ك@@ه
ما ‰ل تو است محرومت كند.
نه تنها آن را قبول كن ،بلكه درونی شادی ك@ن و ت@@ا اب@@د ش@كرگزار
ب@@@اش .دوس@@@تش ب@@دار و ب@@@بین ك@@@ه چط@@ور ش@@كوهش زن@@دگیات را
روش@@ن میس@@ازد و ب@@دون تردی@@د ب@@دان ك@@ه هرچ@@ه ك@@ه دارم م@@ال ت@@و
است.

 ٢٠دی
انسانهایی كه در من منزل میكنند و ذاتشان در نور و عشق م@@ن
اس@@ت ك@@امل €از نیروه@@ای زی@@ان آور مح@@افظت میش@@وند .پ@@س از
نگرانیه@@ای دنی@@ا و از وض@@عیت زن@@دگی همراه@@انت خ•@@ رد نش@@و،
وگرنه تو هم در ه@رج و م@رج دنی@@ا ق@رار خ@واهی گرف@ت و كمك@ی
از دستت برنخواهد آمد.
در حالی كه ت@اریكی دنی@@ا ش@@دید میش@ود .ن@ور درون@ی ت@و بای@د ك@@ه
نیرومن@@دتر و قوی@@تر ش@@ود ت@@ا بت@@وانی از دنی@@ا فرات@@ر ب@@روی و ن@@ور
جاودانه را نمایانگر سازی.
به هیچ چیز منفی در درون@ت اج@ازه ن@@ده ك@@ه ن@@ور را بپوش@@اند بلك@@ه
بگذار ك@ه در ت@و ش@علهور ش@ود .هیچ چی@ز خ@ارجی نمیتوان@@د ن@ور
درون را خاموش كند.
وضعیت ظاهری دنیا هر چه كه باشد نور همیشه روشن میماند.
تو میتوانی به تغییر تاریكی به روشنایی كمك كنی .همیشه با من
در تماس باش و بگذار كه در هر چیزی راهنماییات كنم.

 ٢١دی
یاد بگیر كه تمام جوابها را در خودت جس@@تجو كن@@ی .در آرام@@ش
و سكوت ،وقت صرف كن تا جواب را پی@@دا كن@ی .ام@ا اگ@ر ج@واب
را فورا €پیدا نكردی ،نا امید نشو.
بدان كه من در زمان لزم و با هماهنگی كامل با تمام خلقت عمل
میكنم ،پس فقط منتظر من بمان.
وق@@@@تی ك@@@@ه زن@@@@دگی خ@@@@وب پی@@@@ش نمیرود به@@@@تر اس@@@@ت ك@@@@ه ب@@@@ه
مسئولیتهایت پشت نكنی و بر آرامش و اطمینان تكی@@ه كن@@ی و ن@@ه
اینكه از ناامیدی همه چیز را رها كرده و فرار كن@@ی .قب@@ل از ه@@ر
چیز به دنبال خواس@تهء م@@ن ب@اش .ه@ر وق@ت ك@@ه واقع@ا  €م@را دوس@ت
داشته باشی ،آن وقت به دنبال اجرای خواس@@تهء م@@ن خ@@واهی ب@@ود،
چرا كه عاشق میخواهد همه كار برای معشوق انجام دهد.
پس وقتی كه صدای آرام م@را در درون خ@ودت میش@نوی ،ك@اری
را كه از تو میخواهم ،تنها به خاطر عشق من ،ت@@ا ب@@ه آخ@@ر انج@@ام
بده .بدان كه هیچ وقت رهایت نخواهم كرد.
بدان كه فقط "بهترین" نتیجهء كاری است كه به خ@@اطر م@@ن انج@@ام
میدهی.

 ٢٢دی
ممكن است كه راههای زی@@ادی وج@@ود داش@@ته باش@@د ،ول@@ی هم@@ه ای@@ن
راهها یك هدف دارند.
همیش@@ه ب@@رای ب@@@ه ه@@دف رس@@@یدن ی@@@ك راه س@@خت و ی@@ك راه آس@@ان
موجود است.
راه مستقیم و یا راه پرپیچ و خم و طولنی .انتخاب راه همیش@@ه ب@@ه
خ@@ود ش@@خص مرب@@وط اس@@ت و ت@@و ك@@امل €در انتخ@@اب راه@@ت آزاد
هستی ،پس به دنبال راهت بگرد و آن را دنبال كن ،ح@تی اگ@ر در
آخر مت@وجه ش@وی ك@ه در راه@ی پرپی@@چ و خ@م وق@ت تل@ف ك@ردی و
میتوانستی به راحتی راه مستقیم را دنبال كنی.
آی@@ا میدان@@ی ك@@ه كج@@ا میروی و چ@@ه میكن@@ی؟ آی@@ا در ج@@ای درس@@ت
خودت هستی و آیا وجدانت راحت است؟
مهم است ك@ه در قل@ب خ@ودت نگ@اه كن@ی و ج@واب ب@دهی ،چ@را ك@@ه
نمیتوانی به بهترین نحو زندگی كنی اگ@@ر ك@@ه خ@@ودت را در ج@ای
خود احساس نكنی و كاری را كه میدانی ،بای@@د ب@@ا ش@ادی و عش@ق
انجام بدهی ،انجام ندهی.

 ٢٣دی
بچهای كه راه رفتن یاد میگیرد ،بارها زمین میخ@ورد ام@ا ناامی@@د
نمیشود و ادامه میدهد تا راه رفتن را مهار كن@د .زن@دگی معن@@وی
هم همینطور است.
هیچوقت به شكستهای ظاهری اجازه نده كه در پیشرفت زن@@دگی
معنوی ،ناامیدت كنند.
اگر افتادی ،دوباره به سادگی ،سعی ك@@ن ،ن@@ه ب@@رای خ@@ودت غص@@ه
بخور و نه غر بزن كه نمیتوانی ادامه بدهی و نه اینك@@ه ن@اله ك@@ن
كه زندگی سخت است!
ت@@و بای@@د همیش@@ه درون@@ی اطمین@@ان كام@@ل داش@@ته باش@@ی ك@@ه یكب@@ار ك@@ه
وارد زندگی معنوی شدی ،به ه@@دف میرس@@ی ،هرق@@در موان@@ع س@@ر
راحت باشد فرقی نمیكند.
خواهی دید زمانی را كه در سكوت و تنهایی ب@@ه س@ر میب@@ری ،ب@@ه
تو قوت میدهد و به تو برای تمام اتفاقات روزت نیرو میدهد.
زمانی را كه هر روز صبح ،تنه@@ا ب@@ا م@@ن میگ@@ذرانی ب@@ه ت@@و ب@@رای
روبهرو شدن با تمام اتفاقات روز ،نیرو میدهد.

 ٢٤دی
در ای@@@ن راه معن@@@وی ،ب@@@دون ایم@@@ان نمیت@@@وانی س@@@فر كن@@@ی ،ب@@@دون
اطمینان عشق نیست و ب@@دون عش@ق زن@@دگی خ@الی اس@ت .در قلب@@ت
را باز ك@ن و بگ@ذار ك@ه رون@@د عش@ق ،همیش@@ه جری@ان داش@ته باش@د،
حتی اگر زندگی به ظاهر سخت است.
خودت را بالی وضعیت و اتفاقات خارجی زندگی ق@@رار ب@@ده ،در
ج@@ایی ك@@ه هم@@ه چی@@ز ن@@ور اس@@ت ،در ج@@ایی ك@@ه هم@@ه چی@@ز آرام@@ش
است ،در جایی كه همه چیز كمال است و جدایی وجود ندارد.
تو باید این را انتخاب كنی و آنگاه به انجامش برسانی.
به هیچ چیز خارجی اجازه نده كه ضعیفت كند .خورش@@ید را پش@ت
هر ابر تاریك ببین و خودت را آنقدر روی آن متمركز نگه@@دار ت@@ا
اب@@ر تاری@@ك مح@@و ش@@ود .ی@@اد بگی@@ر ك@@ه مانن@@د ی@@ك پرن@@ده در آس@@مانها
سیر كنی و آواز قدردانی بخ@وانی .ب@@ه مادی@ات ای@@ن دنی@@ا زن@@دگیات
را زنجیر نكن .فقط راهه@@ای وج@@دان اهمی@@ت دارن@@د .از همی@@ن الن
با وجدان زندگی كن و در راههای وجدان حركت كن.

 ٢٥دی
كارهای ف@@راوا ‰ن زیب@@ایی را در زن@@دگی میت@@وان انج@ام داد ،ام@ا ت@@و
چه كاری را میتوانی به بهترین نحو انجام بدهی؟ پیدا كن كه چه
كاری است و برو با خوشحالی انجامش بده.
وقت و نیرویت را برای خواستن چیز دیگری ه@@در ن@ده و آرزوی
جای دیگر بودن را از سرت بیرون كن.
قبول كن كه در حال حاضر ،دقیقا  €در جای درس@@ت خ@@ودت هس@@تی
و بای@@د ك@@ار ب@@ه خصوص@@ی را انج@ام ب@@دهی .پ@@س ب@@ا ش@@ادی و عش@@ق
هرچ@@ه را ك@@ه داری ص@@رف اینك@@ار بك@@ن .ب@@بین ك@@ه چق@@در زن@@دگی
میتواند برای تو و تمام اطرافیانت خوشایند باشد.
نمیت@@وانی انتظ@@ار داش@@ته باش@@ی ك@@ه ج@@زئی از ع@@الم ش@@وی اگ@@ر ك@@ه
واقع@@@ا ،€از درون خ@@@ودت" ،به@@@ترین" را ب@@@ه ع@@@الم ن@@@دهی! وگرن@@@ه
خودت را از آن بریدهای و در ت@@و ه@@م كم@@الی نخواه@@د ب@@ود .ام@@ا ب@@ه
چه رضایتی خواهی رسید وقتی كه ب@@ه نف@@ع همهء ع@@الم ،ك@@اری را
كه باید بشود ،كامل انجام دهی.

 ٢٦دی
چرا كه آرام نگیری؟ آرام باش و بگذار كه من افسار را به دس@@ت
بگی@@رم ،چ@@را ك@@ه هرچهق@@در در زن@@دگیات تش@@نج و س@@خت كوش@@ی
بیشتر باشد ،كمتر كار به درد بخور انجام میدهی.
چرا نمیگذاری كه با طبیعت همراه باشی ،با جری@@ان جل@و ب@@روی
و كاره@@ایی را ك@@ه بای@@د انج@@ام ش@@وند ب@@ه س@@ادگی و ب@@ا ش@@ادی انج@@ام
دهی؟ چرا از زندگی لذت نبری ،به ج@@ای اینك@@ه خ@@ودت را ب@@دون
هیچگونه شادی و عشق ،مجبور به كارهای مختلف كن@@ی؟ زن@@دگی
وق@@تی زیب@@ا اس@@ت ك@@ه ب@@ا آن هماهن@@گ باش@@ی و در مقاب@@ل هی@@چ چی@@ز
مقاومت نشان ندهی .چرا چیزها را برای خودت مش@@كل میكن@@ی؟
چرا از ام@@روز ی@@ك روز مخص@@وص نس@@ازی و به@@ترین را در ه@@ر
چیز نبینی؟
برای همه چیز شكر كن .به هر چیزی همانطور ك@@ه بای@@د اهمی@@ت
بده .م@@ن میخ@واهم ك@@ه ت@و از زن@@دگی ل@ذت ب@بری .ب@ا دی@@دن زیب@ایی
طبیعت اطرافت شروع كن و خواهی دید ك@@ه ی@@ك چی@@ز زیب@@ا ت@@و را
به زیبایی دیگری راهنمایی میكند تا اینكه تمام زن@@دگیات پ@@ر از
شگفتی و شادی شود.

 ٢٧دی
اگر كه كوچكترین شكی در م@@ورد انج@@ام ك@@اری داری ،در خ@@دمت
م@@ن س@@كوت ك@@ن و هیچ@@وقت عج@@ولنه و ب@@دون رحم@@ت م@@ن ك@@اری
انجام نده.
بدان كه كجا میروی تا در راه گم نش@وی ،ب@رای همی@@ن اس@@ت ك@ه
مه@@م اس@@ت قب@@ل از حرك@@ت منتظ@@ر چ@@راغ س@@بز م@@ن باش@@ی .س@@كوت
كردن و در خدمت من بودن وقت تلف كردن نیست.
وقت تلف كردن زمانی است كه عجولنه كاری را انج@ام ب@@دهی و
بعد مجبور به بازگشت به عقب شوی .اما وقتی كه میدانی كاری
درست است ،بدون تأخیر آن را تا به آخر انجام بده.
فق@@ط زم@@انی ک@@ه کوچک@@ترین احس@@اس تردی@@د در م@@ورد چی@@زی را
داری باید آنقدر صبر كنی تا مساله برایت روشن شود.

 ٢٨دی
زن@@دگی ب@@دون دع@@ا خ@@الی اس@@ت ،چ@@را ك@@ه فق@@ط ای@@ن همبس@@تگی ب@@ا
والتری@@ن قس@@مت ت@و اس@ت ك@@ه ب@@ه ت@و ،می@@راث واقعی ت@@و را ،یعن@@ی
كمال در این زندگی را نمایان میكند.
مثبت و سازنده دعا كن و قبل از دعا كردن از تم@@ام چیزه@@ایی ك@@ه
دریافت خواهی كرد ،تشكر ك@@ن .زم@@ان دع@@ا ك@@ردن ،یگ@@انگی تم@@ام
زندگی را احساس ك@@ن ،چ@را ك@@ه ج@@دایی وج@@ود ن@@دارد و هم@@ه چی@ز
یكی است .دعا همه چیز را همبسته میكند و یگانگی كام@@ل را ب@@ه
وجود میآورد.
با من ص@حبت ك@@ن و ب@@ه م@@ن گ@@وش ب@@ده .وقت@@ت را بیه@@وده ص@رف
تمنای این چیز و آن چیز از من نكن ،چرا كه این كار دع@@ا ك@@ردن
نیست .تمنا كردن جدایی میآفریند اما من میخواهم كه تو در هر
لحظه یگانگی را به وجود آوری .ما یكی هستیم.
م@@ن در ت@@و هس@@تم ،احتی@@اجی نیس@@ت ك@@ه در بی@@رون ب@@ه دنب@@ال م@@ن
بگردی ،من هم@@واره اینج@@ا هس@@تم ،در انتظ@@ار اینك@@ه م@@را بشناس@@ی.
همین الن یگانگیمان را قبول كن.
من در تو هستم و تو در من.

 ٢٩دی
ب@ا رفت@اری درس@ت و افك@اری مثب@@ت میت@وانی از ام@روز ،به@@ترین
روز زندگیات را بسازی.
امروز را روز م@@ن ب@@دان ،روزی ك@@ه ك@@امل €در دس@@ت م@@ن اس@@ت و
نگ@@@اه ك@@@ن ك@@@ه ب@@@ا چ@@@ه كم@@@الی ای@@@ن روز میگ@@@ذرد .ب@@@ه هی@@@چ فك@@@ر
مایوسكنندهای اجازه نده كه روزت را خراب كن@@د .چ@را از وق@@ایع
ام@@روز م@@ایوس ش@@وی؟ فرام@@وش نك@@ن ك@@ه ای@@ن روز ك@@امل €تح@@ت
كنترل تو است .تو تصمیم گیرن@@ده هس@@تی ،پ@@س رون@@د ای@@ن روز ب@@ه
تو بستگی دارد.
اگر به مشكلی برخوردی ،بدان كه راهحلی وج@@ود دارد .مانن@@د ی@@ك
مرز ،مانند یك امتحان ،به آن نگاه كن تا راهحل خودش را نمای@ان
كند .هیچوقت ،هیچ@@وقت ب@@ه مش@@كلت اج@@ازه ن@@ده ك@@ه ت@@و را كن@@ترل
كن@@@د .ت@@@و بای@@@د پش@@@تكار آن را داش@@@ته باش@@@ی ك@@@ه مثب@@@ت ،ب@@@زرگ و
پیروزمندانه فكر كنی .آنگاه ببین كه قدم به قدم پیش می آید.

 ٣٠دی
نمیت@@وانی انتظ@@ار رش@@د معن@@وی داش@@ته باش@@ی مگ@@ر اینك@@ه آم@@ادهء
عوض شدن باشی.
تغییرات میتوانند ،برای شروع ،آرامآرام پیش آیند .اما هر چقدر
جلوتر بروی ،تغییرات مهمتر خواهند شد و تمام زندگیات را در
بر خواهند گرفت.
گ@@اهی تغیی@@ر ك@@املی لزم اس@@ت ت@@ا ط@@رز زن@@دگی ك@@امل €جدی@@دی را
بی@@اورد .ول@@ی خارقالع@@اده اس@@ت ك@@ه ب@@ه چ@@ه س@@رعت میت@@وانی ب@@ه
تغییرات عادت كنی ،اگر كه شجاع باشی و اطمین@@ان داش@@ته باش@@ی
كه برای زندگی بهتر است.
•مرادت همیشه كمال باشد.
ب@@ه پیش@@رفت ادام@@ه ب@@ده و همیش@@ه ب@@ه دنب@@ال چی@@زی ك@@ه ب@@ه ظ@@اهر
ناممكن است باش .همواره در دان@ش و تفه@م رش@د ك@ن و هیچ@وقت
به سكون راضی نشو.
همیش@@ه چی@@ز جدی@@دی ب@@رای ی@@ادگیری هس@@ت .همیش@@ه چی@@ز جدی@@د و
زیب@@ایی ب@@رای كش@@ف ك@@ردن در زن@@دگی وج@@ود دارد ،پ@@س ه@@وش و
تخیلت را برای آن گس@@ترش ب@@ده .حاض@@ر و گی@@را ب@@اش ت@@ا ك@@ه هی@@چ
چیزی را از دست ندهی.

 ١بهمن
هرچه ك@@ه دارم م@@ال ت@@و اس@@ت ،وق@@تی ك@@ه ی@@اد بگی@@ری ك@@ه چیزه@ای
اساسی را اول قرار بدهی.
سر فرصت ببین كه قلبا  €چه چیزه@@ایی را در زن@@دگیات اول ق@@رار
میدهی .به خاطر داشته باش كه هیچ چیزی را نمیت@@وانی از م@@ن
پنهان كنی ،پس با خودت صادق باش.
آیا كاری كه برای من انجام میده@@ی برای@@ت از ه@@ر ك@@اری مهم@@تر
است؟ یا اینكه آن را به بعدها موكول میكنی و فق@@ط زم@انی ا‰رادۀ
م@@را انج@@ام میده@@ی ك@@ه دوس@@ت داری؟ اگ@@ر اینط@@ور اس@@ت ،چ@@را
چیزهای اساسی را اول قرار نمیدهی؟
فق@ط زم@انی ك@@ه هم@ه چی@@ز ب@ه م@@ن واگ@@ذار ش@ده باش@@د اس@ت ک@@ه م@@ن
میتوانم در تو و از درون ت@@و ب@@رای آش@@كار ك@@ردن ش@@كوه و جلل@م
عمل كنم .واگذاریات به من نیمهكاره و با ترس نباشد .هرچ@@ه را
ك@@ه میده@@ی ،از ص@@میم قل@@ب و ب@@ا س@@ادگی و عش@@قی واقع@@ی ب@@ده و
هیچگونه تأسفی نداشته باش .بدان كه من از تقدیمیات به به@@ترین
نحو ،برای شكوه و جللم و به نفع عالم استفاده خواهم كرد.

 ٢بهمن
روزت را با ق@دردانی ش@روع ك@ن .مت@وجه بش@و ك@ه ت@و ك@امل €زی@ر
پوش@@ش م@@ن هس@@تی و برك@@ات م@@ن هم@@واره ب@@ه ت@@و س@@رازیر هس@@تند.
قدرناشناس@@ی دی@@روزت اهمی@@تی ن@@دارد ،رفت@@ار فعلیات مه@@م اس@@ت.
گذش@@@@ته را پش@@@@ت س@@@@ر بگ@@@@ذار .وقت@@@@ت را ب@@@@رای پافش@@@@اری روی
اشتباهات گذشته هدر نده ،آنها را به عنوان تجرب@@ه حس@@اب ك@@ن و
پیش برو و با همواره شكر كردن برای هر چیز ،از زن@@دگی ل@@ذت
ببر.
وقتی كه ش@كرگزار هس@@تی و ق@@در تم@@ام چیزه@ای خ@وب زن@@دگی را
میدان@@ی ،عش@@ق آزادان@@ه در ت@@و و از طری@@ق ت@@و جری@@ان دارد .ام@@ا
وقتی فراموش میكنی كه برای تمام بركات خوب من تش@@كر كن@@ی
است كه خشك و شكننده میشوی ،فق@@ط ب@@ه خ@@ودت فك@@ر میكن@@ی و
دیگر به همنوعانت توجهی نمیكنی.
سریعترین راه عوض كردن این رفتار اشتباه این است كه ش@@روع
ب@@ه ت@@وجه ب@@ه بقی@@ه كن@@ی و ب@@رای تم@@امی ع@@الم زن@@دگی كن@@ی و ب@@ه آن
هدیه بدهی .آنوقت متوجه میش@@وی ك@@ه نگرانیه@@ای شخص@@ی ت@@و
بیارزش میش@@وند و پش@@ت پ@@رده ناپدی@@د میش@@وند ،چ@@را از همی@@ن
الن شروع نكنی؟

 ٣بهمن
در خلص نم@@ان ،دن@@ده ع@@وض ك@@ن و از زن@@دگیات چی@@زی بس@@از.
راههای زیادی وجود دارن@@د ،چ@@را امتحانش@@ان نكن@@ی؟ هیچوق@@ت از
قدم برداشتن در جدید و ناش@ناخته ن@ترس .ب@@دون ت@رس جل@و ب@رو و
در انتظار بهترین باش .زندگی هیجانانگیز است ،ولی بهش@@رطی
كه بخواهی در ناشناخته ،با ایمان و اطمینانی كام@@ل ،م@@اجراجویی
كنی.
بگذار كه من راهنما و همراه باوفایت باشم .چیزهای فراوان@@ی در
انتظار آمادگی تو برای نمایان شدن هستند .اما قبل از ش@@روع ای@@ن
م@@اجراجویی درسه@@ای حی@@اتیای را بای@@د ی@@اد بگی@@ری ،درسه@@ای
اساس@@ی فرم@@انبردن و انض@@باط .ب@@رای همی@@ن ه@@م بای@@د ك@@ه امتح@@ان
شوی.
پ@@س زم@@ان امتح@@ان و آزم@@ایش بیحوص@@له نب@@اش ،بلك@@ه از اینك@@ه
برای حركت در این راه معنوی انتخاب شدهای ،شكرگزار باش.

 ٤بهمن
چ@@را می@@راث معن@@وی فعلیات را ب@@ه بع@@د موك@@ول كن@@ی؟ م@@ن در ت@@و
هس@@@@تم ،نزدیك@@@@تر از تنفس@@@@ت ،نزدیك@@@@تر از دس@@@@تها و پاه@@@@ایت.
میتوانی این را قبول كنی؟ یا اینكه هنوز ش@@ك داری و از خ@@ودت
میپرسی كه آیا چنین چیزی ممكن است؟
ای@@ن چی@@زی اس@@ت ك@@ه ه@@ر كس@@ی خ@@ودش بای@@د آن را كش@@ف كن@@د.
میتوان آن را بارها شنید ،اما تا وق@@تی ك@@ه آم@@اده قب@@ول آن نباش@@ی،
هیچ معن@@ایی ن@دارد .ی@@ا اینك@@ه مانن@@د خ@واب خوش@ی اس@ت ك@@ه ممك@@ن
اس@@@ت روزی ممك@@@ن ش@@@ود .چق@@@در وق@@@ت ك@@@ه ب@@@ه خ@@@اطر تردی@@@د و
ناباوری حرام میشود.
فقط زمانی كه حقیقت را بشناسی است ك@@ه حقیق@@ت آزادت میكن@@د.
ول@@ی در م@@ورد آن حرفه@@ای مختل@@ف ش@@نیدن و مق@@اله خوان@@دن ب@@ه
درد نمیخورد .اساس حقیق@@ت بای@@د درون ت@@و زن@@ده باش@@د و زن@@دگی
كن@@د ،آن وق@@ت اس@@ت ك@@ه آزادت میس@@ازد و آن وق@@ت اس@@ت ك@@ه ت@@و
معنی واقعی آزادی قلبی ،فكری و روحی را میشناسی.

 ٥بهمن
ب@@ه دنب@@ال كم@@ك گرفت@@ن از بقی@@ه نب@@اش ،كم@@ك را در درون خ@@ودت
جس@@تجو ك@@ن ت@@ا پی@@دایش كن@@ی .همیش@@ه ب@@رای پی@@دا ك@@ردن ج@@واب ب@@ه
سرچشمه برو و به غیر از بهترین و عالیترین به چیزی راض@@ی
نش@@و .از انته@@ا ش@@روع ك@@ن و ب@@ه س@@مت ب@@ال حرك@@ت ك@@ن ،در ای@@ن
ص@@@ورت تمام@@@ا  €تمی@@@ز و پ@@@اكیزه میش@@@وی و میت@@@وانی ب@@@ا چن@@@ان
زیربنایی محكم و استوار شروع كنی كه هیچ چیز ی@ا كس@ی نتوان@@د
آن را بلرزاند و یا از بین ببرد.
وقتی كه زیربنایی محكم داشته باشی میتوانی ب@ا خی@ال راح@ت ب@@ه
ساختن ادامه بدهی.
توجه داشته باش كه زیربنایت در م@@ن ،در راهه@@ای وج@@دان ریش@@ه
داش@@ته باش@@ند و ن@@ه در راهه@@ای ای@@ن دنی@@ا ك@@ه ام@@روز هس@@تند و ف@@ردا
ناپدید خواهند شد .زنده ب@@اش و زن@@دگی ك@@ن و تم@ام وج@@ودت را در
م@@ن نگ@@ه دار .بگ@@ذار ك@@ه آرام@@ش و عش@@ق م@@ن اش@@باعت كنن@@د و در
ب@@رت گیرن@@د .ب@@ا عش@@ق و ق@@دردانی عمی@@ق و ك@@امل €آرام اراده م@@را
انجام بده و راه مرا دنبال كن.

 ٦بهمن
خ@@@واب و خیاله@@@ای بیخ@@@ود را در زن@@@دگی معن@@@ویات راه ن@@@ده.
زندگی معنوی واقعی ،عملی ،پر از شادی و برنامه است .انتظار
داشته باش كه ناممكن ،ممك@@ن ش@@ود .انتظ@@ار معج@@زه پش@@ت معج@@زه
را داش@@ته ب@اش ،تنه@@ا ب@@ه ای@@ن دلی@@ل ك@@ه علن@ا  €طب@@ق ق@@وانین اله@@ی م@@ن
زندگی میكنی .اگر طبق قوانین م@@ن زن@@دگی كن@@ی ،ه@ر چی@زی در
هر لحظه ممكن اس@@ت اتف@@اق بیفت@@د ،چ@را ك@@ه ت@@و ب@@ا نیروه@@ای برت@@ر
مرتب@@ط هس@@تی و از طری@@ق وج@@دانی برت@@ر عم@@ل میكن@@ی .در ای@@ن
صورت تو با وجدان تمامی عالم ،با من ،یكی هستی.
وقتی ك@ه ج@دایی نیس@ت و م@ا مانن@@د یكنف@ر عم@ل میكنی@@م اس@ت ،ك@ه
همه چیز ممكن میشود .پ@@س خ@@ودت را هماهن@@گ ك@@ن .روزت را
ب@@ا هم@@اهنگی ب@@ا م@@ن ش@@روع ك@@ن ،در س@@كوت آرام@@ش درونیای را
پیدا كن كه هیچ چیزی نمیتواند آنرا از بین ببرد.
یك ساز باید قبل از استفاده كوك شود ،تو هم برای نواختن قس@@مت
خودت در زندگی باید بیش از یك ساز هماهنگ شوی.

 ٧بهمن
اگر در قدیم باشی نمیتوانی جدید بیافرینی .یك نوزاد نمیتواند به
مادرش وابسته بماند .بند ناف را باید برید تا اینك@@ه انس@@انی مس@@تقل
شود.
این زندگی معنوی هم همینط@ور اس@ت .یكب@ار ك@ه پ@ایت را در ای@ن
راه گذاش@@تی و تص@@میم گرف@@تی ك@@ه طب@@ق راهه@@ای وج@@دان زن@@دگی
كنی ،باید كه از روش قدیمی زندگی كردنت جداش@@وی .ه@@ر پ@@ا در
ی@@ك دنی@@ا ممك@@ن نیس@@ت .انتخ@@اب ب@@ا ت@@و اس@@ت ام@@ا نظ@@رت را ع@@وض
نكن .همواره جلو برو.
ممكن است وقتی كه راه سخت است یاد – روزهای خوش قدیم –
بیف@@تی .ام@@ا در ای@@ن زن@@دگی برگش@ت ب@@ه عق@@ب ممك@@ن نیس@ت .ن@@وزاد
وقتی كه زندگی برایش سخت میش@@ود نمیتوان@@د برگ@@ردد در ش@@كم
مادرش .جوجه نمیتواند ب@@ه تخم@@ش برگ@@ردد و پروان@@ه دیگ@@ر ك@@رم
ابریشم نمیشود.
همه باید جلو بروند ،همواره به جلو.

 ٨بهمن
آیا متوجه هستی ك@@ه كاره@ایت ،ط@@رز زن@@دگی و تفك@@رت ،میتوان@@د
وضعیت دنیا را بهتر و یا بدتر كند؟
دیگر جذب گردبا ‰د ناهماهنگی ،خرابی و نابودی نش@@و و از همی@@ن
الن خودت را بر روی شكوه و زیبایی دنیا متمركز كن.
از هم@@ه چی@@ز تش@@كر ك@@ن .تم@@ام كس@@انی را ك@@ه ب@@ا آنه@@ا برخ@@ورد
میكنی به خ@دا بس@پار .قب@ول نك@ن ك@ه ب@@دی را در م@ردم ،چیزه@ا و
وض@@عیت خ@@ارجی ب@@بینی و هم@@واره ب@@ه دنب@@ال "به@@ترین" ب@@اش .ن@@ه
مانند كبكی كه نمیخواهد حقیقت را ببیند ،بلكه فقط ب@@ه س@@ادگی در
جس@@تجوی به@@ترین در هم@@ه ك@@س و هم@@ه چی@@ز ب@@اش و ب@@ر روی آن
متمركز شو.
ت@@@@و دنی@@@@ای ك@@@@وچكی در درون خ@@@@ود داری .وق@@@@تی ك@@@@ه ص@@@@لح،
هماهنگی ،عشق و تفاهم در دنیای درون@@ی ت@@و حكمفرم@@ا باش@@د ،آن
وق@@ت همی@@ن ح@@الت در اط@@راف ت@@و و در دنی@@ای خ@@ارجی منعك@@س
خواه@@د ش@@د .آن وق@@ت ك@@ه موف@@ق ب@@ه س@@اختن ای@@ن ح@@الت در خ@@ودت
شدی ،شروع به كمك به وضعیت دنیا میكنی.

 ٩بهمن
چرا سعی نكنی ك@@ه ص@@دای درون@@ت را بش@@نوی؟ ای@@ن ص@@دا را فق@@ط
در آرامش كامل و زمانی كه ب@@ا راهه@@ای وج@@دان هماهن@@گ هس@@تی
میتوانی بشنوی.
در ای@@@ن ح@@@الت آرام@@@ش كام@@@ل ك@@@ل زن@@@دگیات ع@@@وض میش@@@ود و
آرام@@ش و اطمین@@انی عمی@@ق از درون ب@@ه بی@@رون میتاب@@د .در ای@@ن
ح@@الت ب@@ا تم@@امی زن@@دگی یگ@@انه میش@@وی .خ@@ودت را وال ،دان@@ا و
نورانی حس میكنی چرا كه تمام وجودت با نور الهی من پر شده
است .میفهمی ،اما نه با تفكر بلك@@ه ب@ا وج@@دان برت@@رت و ب@ا قلب@@ت.
دیگر برای خ@@ودت زن@@دگی نمیكن@@ی .خ@@ودت را ب@@ه كل@@ی فرام@@وش
ك@@@@ردهای و زن@@@@دگیات ه@@@@دیهای از عش@@@@ق و خ@@@@دمت اس@@@@ت ب@@@@ه
همنوعانت.
فق@@@ط وق@@@تی ك@@@ه میده@@@ی اس@@@ت ك@@@ه ب@@@ه زیب@@@اترین ش@@@ادی درون@@@ی
میرسی .خوشحالیای كه كه هیچ چیز و هیچكس نمیتوان@@د ازت@@و
بگیرد .شادی از خدمت میآید و خدمت از ف@@داكاری .الن خ@@ودت
را به من و به خدمت من وقف كن و رشد كردنت را احساس كن.

 ١٠بهمن
آیا آماده هستی كه ایدهها و طرز فكرت را عوض كن@@ی؟ آی@@ا آم@@اده
هستی تا چیز جدیدی را به راحتی قبول كنی؟
بعضیها نرم هستند و ب@@ه س@ادگی تغیی@@ر میكنن@@د ،ول@@ی ب@@رای بقی@@ه
سخت است كه فكرشان را ع@وض كنن@@د و همی@ن ب@اعث نگران@ی و
ناراحتی در زندگیشان میشود و یا بدتر از ای@@ن ب@@اعث بیحرك@@تی
و سكون میشود.
تو باید با ش@جاعت در راهه@ای جدی@@د و ناش@ناخته جل@@و ب@روی .م@ن
تو را در این راههای جدید و ناشناخته راهنم@@ایی میكن@@م و اج@@ازه
نخ@@واهم داد ك@@ه گزن@@دی ب@@ه ت@@و برس@@د .م@@را ب@@ه عن@@وان راهنم@@ا و
همراهی باوفا قبول كن.
ازت@@و خواس@@ته نش@@ده ك@@ه ب@@دون ناخ@@دا وارد ای@@ن آبه@@ای ناش@@ناخته
شوی .من ناخدای تو هستم و هیچوقت رهایت نخواهم كرد .كامل€
به م@ن اطمین@@ان ك@ن .اگ@ر راه س@خت اس@ت ،ن@ترس؛ اگ@ر خطرن@اك
است ،نگ@ران نب@اش .م@ن از می@@ان هم@ه چی@ز راهنم@اییات میكن@م.
ام@@ا ب@@ه خ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه نگ@@ران نباش@@ی ،مق@@اومت نكن@@ی و
بگذاری من هدایتت كنم.

 ١١بهمن

آی@@ا از زن@@دگیات و از ك@@اری ك@@ه انج@@ام میده@@ی ،واقع @ا  €خوش@@حال
هس@@تی؟ آی@@ا از ك@@اری ك@@ه ب@@ه نح@@و احس@@ن انج@@ام دادهای ،احس@@اس
غرور میكنی؟
آی@@ا از ه@@ر ك@@اری ك@@ه ب@@دون ت@@وجه و س@@لیقه انج@@ام ش@@ده باش@@د بی@@زار
هستی؟ آیا دل بكارت میدهی؟
و آی@@ا آنق@@در حواس@@ت هس@@ت ك@@ه ه@@ر ك@@ارت را ب@@رای م@@ن و ب@@رای
شكوه و جلل م@ن انج@ام ده@ی ك@@ه نمیت@وانی ب@ه هی@چ چی@ز ناكام@ل
راضی شوی؟ در واق@@ع بای@@د ك@@ه اینط@ور باش@@د :هیچ@@وقت نبای@@د از
كاری كه بدون سلیقه و با بیمیلی انجام شده راضی باشی.

 ١٢بهمن
تفكرت را گسترش بده و متوجه شو كه سن نداری .ت@@و ب@@ه ج@@وانی
زمان هستی و به پیری ابدیت.
اگ@@ر ك@@ه لحظ@@ه حاض@@ر را ك@@امل €زن@@دگی كن@@ی ،ب@@ه ج@@وانی ح@@ال
حاض@@@ر هس@@@تی و ه@@@ر لحظ@@@ه روح@@@ت در حقیق@@@ت دوب@@@اره متول@@@د
میش@@@ود .در ای@@@ن زن@@@دگی معن@@@وی نمیت@@@وانی بیحرك@@@ت بم@@@انی،
همواره چیز جدی@@د و ج@البی ب@رای ی@اد گرفت@@ن و انج@ام دادن وج@ود
دارد.
حواس جمعی ،تو را سرحال و جوان نگ@@ه می@@دارد .فق@@ط وق@@تی ك@@ه
ط@@رز تفك@@ر ،پی@@ر و بیحوص@@له میش@@ود اس@@ت ك@@ه زن@@دگی جل و
مزهاش را از دست میدهد.
اگر نمیتوانی حقیقت جدیدی را بفهم@@ی ،آرام بگی@@ر و حواس@@ت را
بال ببر و با یگانه هوش بینهایت ،با من ،هماهنگ و یكی ش@@و ،ت@@ا
هر چیزی را بتوانی بفهمی .حواست را جمع نگهدار ت@@ا هیچوق@@ت
پی@@ر نش@وی .چش@@مه ج@وانی روان ت@و اس@ت و عش@@ق ب@@ه زن@دگی آب
حیات!

تصویر بهمن:
دریایی توفانی به من نشان داده شد .موجها به بلندی كوه بودند.
متوجه شدم كه در زیر سطح آب ،آرامش زیبایی حكمفرما است.

شنیدم:
درون خودت جستجو كن و آرامشی را كه فرای هر فهمی است
پیدا كن و نگاهش دار ،اتفاقات بیرون مهم نیستند.

 ١٣بهمن
ایمانت در چیست؟ آیا مرا قبول داری ؟ آیا فكر میكنی ك@@ه ممك@@ن
است با من قدم بزنی و صحبت كنی ؟ وقتی كه زندگیات معن@@وی
است و با من یك@@ی هس@@تی ،آی@ا فك@@ر میكن@@ی ك@@ه ای@@ن زن@دگی ك@@امل€
عملی است و تمام ابعاد زندگیات را در بر میگیرد ؟
برای ج@@دا ك@@ردن و بررس@ی ك@@ردن تم@ام اعتق@اداتت وق@ت بگ@@ذار و
مهمتر از همه یاد بگیر كه خودت را هماهنگ كنی.
انسانهای زیادی فراموش میكنند كه این ط@@رز زن@@دگی را عمل@@ی
كنند .در مورد آن حرف میزنند ،اما نه به خودش@@ان و ن@@ه ب@@ه دنی@@ا
ثابت كردهاند كه امكان دارد.
وقتی كه مرا در همه چیز میشناسید ،وقتی كه مرا ص@@دا میزنی@@د
و كمك مرا میخواهید ،همه چیز در زندگی اتان در جای خ@@ودش
قرار میگیرد.
وقتی كه از صدای كوچ@@ك و آرام م@@ن اط@@اعت میكن@@ی ،مانن@@د گ@@ل
زیبایی شروع به باز شدن میكنی و میبینی كه چقدر این زن@@دگی
امكانپذیر و زیبا است.

 ١٤بهمن
كار زیاد است ،اما باید یاد بگی@@ری ك@@ه نیروی@@ت را در راه درس@@ت
استفاده كنی و در كارهای مختلف هدرش ندهی .كار سادهایست و
اینجاست كه انضباط شخصی لزم است.
باید كاری را ك@@ه بای@@د انج@@ام ب@@دهی پی@@دا كن@@ی و آنگ@@اه ،ب@@دون س@@عی
كردن در هزار و ی@@ك راه مختل@@ف ،آن را انج@ام ب@@دهی .ت@@و احتی@اج
به تنوع و چالك بودن داری ،اما معنیاش این نیست كه نیروی@@ت
را متف@@رق كن@@ی .به@@تر اس@@ت ك@@ه ی@@ك چی@@ز را خ@@وب ی@@اد بگی@@ری و
خوب انجام بدهی تا اینكه در كاره@@ای ف@@راوان س@@ر بكش@@ی و آنه@@ا
را بد انجام بدهی.
م@@ن از ت@@و میخ@@واهم ك@@ه پ@@روانهوار در كاره@@ای مختل@@ف نچرخ@@ی
بلك@@ه در ه@@ر ك@ارت دقی@@ق باش@ی .انگی@زه ی@@اد گرفت@@ن داش@@ته ب@اش و
هیچوقت خیال نكن كه جواب همه سوالها را داری .همیش@@ه چی@@ز
جدی@@@دی ب@@@رای ی@@@اد گرفت@@@ن وج@@@ود دارد .ك@@@اری را ك@@@ه میدان@@@ی
میت@@وانی ع@@الی انج@@ام ب@@دهی ی@@اد بگی@@ر و به@@ترین مقیاسه@@ا را در
نظر داشته باش.

 ١٥بهمن
ب@@ا دنب@@ال ك@@ردن و ب@@ا اط@@اعت از ق@@وانین م@@ن ،زن@@دگیات غن@@ی و
متبرك میشود .ولی اگر از این قوانین سرپیچی كنی ،دیر ی@ا زود
مت@@وجه خ@واهی ش@@د ك@@ه در س@@رازیری هس@@تی و در س@@رازیری ه@م
خواهی ماند ،مگر اینكه بفهمی كه كجا اش@تباه ك@ردی و •مص@مم ب@@ه
درس@@@ت ك@@@ردن آن باش@@@ی .آنگ@@@اه اس@@@ت ك@@@ه بای@@@د ش@@@روع كن@@@ی ك@@@ه
چیزهای اساسی را اول قرار بدهی و از ولگردیات دست بكش@@ی
و به خدمت من و عالم من بیایی.
كار سادهای نیست وقتی كه به ت@@ه چ@اه رس@@یدی و احس@@اس میكن@@ی
كه زندگیات بیمعنی است .با این حال كاری است كه بای@@د انج@@ام
بدهی.
قدم بر روی اولین پل@@ه بگ@@ذار و ش@@روع ب@@ه ب@@ال رفت@@ن ك@@ن ،س@ختی
اول ك@@ار مه@@م نیس@@ت و برط@@رف میش@@ود و هم@@انطور ك@@ه ب@@ه پل@@ه
بع@@@دی میرس@@@ی ،كمك@@@م خ@@@ودت را از ناامی@@@@دی خ@@@ودت بی@@@@رون
میكش@@ی ،زن@@@دگی برای@@ت ع@@وض میش@@ود و معن@@ی واقعیاش را
برای خودت پیدا خواهی كرد.

 ١٦بهمن
معنوی زندگی كردن معنایش این نیست كه از تم@@ام برك@@ات م@@ادی
ای ك@@@ه ب@@@ه آنه@@@ا احتی@@@اج داری و زن@@@دگی را آس@@@انتر میس@@@ازند،
محروم باشی .بلكه یعنی از تمام چیزهایی كه ب@@ه آن احتی@@اج داری
میت@@وانی ،ب@@ه نف@@ع هم@@ه و در خ@@دمت ش@@كوه و جلل م@@ن ،اس@@تفاده
كنی.
هر وقت دیگر استفادهای از چیزی نداشتی آن را با عشق و تشكر
به من بازگردان .چرا كه میدانی كه هر چیزی كه داری مال من
است.
خ@@واهی دی@@د ك@@ه هرچ@@ه بیش@@تر ب@@دهی ج@@ای بیش@@تر ب@@رای چیزه@@ای
دیگ@@ری خ@@واهی داش@@ت .هرچ@@ه ك@@ه لزم داری را قب@@ول ك@@ن ام@@ا
سعی در مالكیت آن نداش@@ته ب@@اش .ه@ر چ@@ه بیش@@تر احس@@اس م@@الكیت
چیزی را داشته باشی ،بیشتر امكان از دست دادن آن را داری.
مخزنهای من لبریز هستند ،اگر كه ارزشهایت درست باش@@ند از
هیچ چیزی محروم نخواهی بود .اما همیشه به خ@@اطر داش@@ته ب@@اش
كه اول از ه@@ر چی@@ز م@@را ق@@رار ب@@دهی ،از هم@@ه چی@@ز تش@@كر كن@@ی و
چیزهایی را كه دیگر احتیاج نداری به من پس بدهی.

 ١٧بهمن
وقتی كه مس@@ئولیتهایی ب@@ه ت@@و داده میش@@ود ،ش@@ادمانه آنه@@ا را ب@@ر
دوش بگیر و نگ@ران نش@و .آنه@ا را دقیق@ا  €و ت@ا ب@ه آخ@ر انج@ام ب@@ده،
حتی اگر در شروع به نظرت سخت و سنگین میآیند.
همیش@@ه ب@@ه خ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه بیش@@تر از ت@@وانت م@@ن ب@@ه ت@@و ب@@ار
نمیدهم ،بدون اینكه كمك و نیروی لزم را به تو داده باشم .وقتی
كه مسئولیتهایت را بر عهده میگیری ،ب@@زرگ و ق@@وی میش@@وی
و تبدیل به كس@ی میش@وی ك@ه میت@@وان روی او حس@اب ك@@رد و ب@@ه
این ترتیب میتوانم به تو مسئولیتهای بزرگتری بدهم.
من احتیاج به انسانهای بیشتری دارم كه بتوانم ب@@ه آنه@@ا اطمین@@ان
كن@@م ت@@ا ب@@ار را حم@@ل كنن@@د .م@@ن احتی@@اج دارم ك@@ه ت@@و آم@@اده باش@@ی و
بتوانی این كار را بدون ترس انجام دهی.
هیچوقت به شكست فكر نكن .تو میتوانی همه كار انجام دهی در
ص@@@ورتیكه تص@@@میم بگی@@@ری ك@@@ه ت@@@وان آن را داری و ح@@@تی فك@@@ر
شكست را ه@م قب@ول نكن@ی .فق@ط ب@@دان ك@ه موف@ق میش@وی و موف@ق
خواهی شد.

 ١٨بهمن
تمام حرفها و كارهایت را با راهنمایی م@@ن انج@@ام ب@@ده .ی@@اد بگی@@ر
كه كامل €صبور باشی و همیشه ب@@رای ه@ر ك@@اری ،منتظ@@ر به@@ترین
زمان باش .بدان كه همه چیز به خوبی انجام خواهد ش@@د وق@@تی ك@@ه
در خدمت من باشی و بدون راهنما حركت نكنی.
چیزه@@ای زی@@ادی در انتظ@@ار ب@@ه وق@@وع پیوس@@تن در زم@@ان درس@@ت
خودش@@ان هس@@تند .هم@@ه چی@@ز س@@ریعتر میش@@ود ام@@ا در ی@@ك گس@@ترش
حساب ش@@ده ،چ@@را ك@@ه در نقش@@ه م@@ن هم@@اهنگی ك@@املی وج@@ود دارد.
هی@@@چ چی@@@زی بیموق@@@ع انج@@@ام نمیش@@@ود ،پ@@@س ت@@@و ه@@@م هم@@@راه ای@@@ن
هماهنگی كار كن و نه بر ضد آن .اگ@ر ك@@ه ب@ر ض@د آن ك@ار كن@ی،
خس@@ته میش@@وی و ب@@ه ج@@ایی نخ@@واهی رس@@ید .مث@@ل اینك@@ه برعك@@س
جریان آب شنا كنی! حتی اگر با تمام قدرت شنا كنی ،یا ب@@ه ج@@ایی
نخواهی رسید و یا اینكه به عقب خواهی رفت.
سعی كن كه ب@@ر ض@@د اجتن@@اب ناپ@@ذیر ك@@ار نكن@@ی ،بلك@@ه در آرامش@@ی
كامل یاد بگیر ك@@ه همراه@@ی كن@@ی و اطمین@@ان داش@@ته ب@@اش ك@@ه عم@@ل
درست را در زمان درست انجام میدهی.

 ١٩بهمن
وقت بگذار و در قلبت نگاه كن .آی@@ا چی@زی را ،ه@ر چ@@ه ك@@ه باش@@د،
حق خودت میدانی؟ آیا بعضی وقتها حوصلهات از زن@دگی س@ر
میرود؟ جزو كسانی هستی كه میدهند ی@ا آنه@ایی ك@@ه میگیرن@@د؟
زندگیات در خدمت همنوع@انت اس@ت ی@ا اینك@@ه چیزه@ایی را ح@ق
خودت میدانی؟
نمیتوانی انتظار شادی واقعی و همیش@@گی را داش@@ته باش@@ی ،مگ@@ر
اینك@@ه دهن@@@ده باش@@ی ،مگ@@ر اینك@@@ه زن@@دگیات خ@@دمت باش@@@د ب@@@دون
هیچگونه درخواستی برای خودت.
فقط وقتی كه قبول كنی این زندگی ،یك زندگی خ@@دمت ،بخش@@ش و
ف@@@داكاری كام@@@ل ب@@@ه م@@@ن اس@@@ت ،زن@@@دگیای ك@@@ه خ@@@ودت را در آن
فرام@@وش كن@@ی و ب@@رای هم@@ه ع@@الم زن@@دگی كن@@ی اس@@ت ك@@ه خ@@واهی
فهمی@@د چ@@را میگ@@ویم زن@@دگیات غن@@ی و زیب@@ا اس@@ت و ك@@امل €تح@@ت
حم@@ایت م@@ن هس@@تی .پ@@س از همی@@ن الن وج@@دانت را گس@@ترش ب@@ده.
ش@@روع ك@@ن ب@@ه ك@@ار و زن@@دگی ك@@ردن ب@@رای همهء ع@@الم و ب@@بین ك@@ه
چقدر رفتار و طرز دیدت عوض خواهد شد.

 ٢٠بهمن
س@@رحال و ت@@ازه بی@@دار ش@@و و انتظ@@ار به@@ترین را از ای@@ن روز زیب@@ا
داشته باش و بهترین را هم دریافت كن .آرام باش و بگذار كه من
افسار را به دست بگیرم.
هیچ@@@وقت روز را ب@@@ا عجل@@@ه و ن@@@اراحت ش@@@روع نك@@@ن .بخ@@@واب و
استراحت كن و روانت را جان بده .روز را خوب شروع ك@@ن ،ب@@ا
قل@@بی ممل@و از عش@ق و ش@كر و ب@ا بزرگ@@ترین انتظ@ارات از روزی
ك@@ه ش@@روع میش@@ود .ای@@ن روز ب@@دون ل@@ك اس@@ت ،چ@@را همینط@@ور
نگهش نداری؟
وج@@دانت را در ب@@الترین ح@@د ممك@@ن نگه@@دار و پی@@ش آم@@دن به@@ترین
اتفاقات را ببین .روز جدید و راه جدیدی است.
دیروز را با تمام كمبوده@@ا و اش@تباههایت پش@ت س@ر بگ@ذار و ورق
را برگ@@ردان .چ@@را گذش@@ته را ب@@ه دنب@@ال خ@@ودت در ای@@ن روز جدی@@د
بكشانی؟ البته از تجربیاتت درس بگی@@ر .ام@@ا چ@@را آنق@@در ب@@ر روی
این درسها تكیه كنی كه نتوانی با قلبی س@@بك و ش@@ادمان وارد ای@@ن
روز جدید شوی ؟

 ٢١بهمن
آسمان و زمین جدید ،هم اکنون اینجا است.
فق@@@ط بای@@@د بشناس@@@ی و قب@@@ول كن@@@ی اتف@@@اقی را ك@@@ه در ح@@@ال اس@@@ت و
وج@@دانت را ب@@ال ب@@بری ب@@ه ط@@وریكه از اتفاق@@ات درون و اطراف@@ت
آگاه باشی.
اگر متوجه همه چیز نیستی ،دلیل ب@@ر آن نیس@ت ك@@ه خ@بری نیس@ت.
بلك@@@ه غ@@@رور و تك@@@برت نمیگذارن@@@د ك@@@ه ش@@@گفتیهای اطراف@@@ت را
ب@@بینی .پ@@س ب@@ه ب@@ال ب@@ردن وج@@دانت ادام@@ه ب@@ده .ه@@ر چق@@در ب@@التر
بروی ،قشنگتر میت@@وانی حقیق@@ت را ب@@بینی و هی@@چ چی@@زی جل@@وی
دیدت را نخواهد گرفت و یكبار ك@@ه ش@گفتی ای@@ن منظ@ره را دی@@دی،
آن را ب@@ه زمی@@ن بی@@اور و زن@@دگیاش ك@@ن ،ب@@ه ط@@وریكه ج@@زئی از
زن@@دگی روزم@@رهات ش@@ود .اگ@@ر چنی@@ن منظ@@رهای در ش@@كل نیای@@د،
حقیقت نمی یابد.
من به تو میگویم كه آسمان جدیدم و زمین جدی@دم را ك@ه در ش@كل
حقیقت یافتهاند ،همین الن نگاه كنی.

 ٢٢بهمن
بال نشانه بگیر ،هر چقدر بالتر نشانه بگیری به@@تر اس@@ت .ممك@@ن
است كه هر دفعه ب@@ه ه@@دف والی@@ی ك@@ه میخ@@واهی نرس@@ی ،ام@@ا در
عوض تا بیشترین امكانت جلو رفتهای.
همیش@@ه در زن@@دگی انتظ@@ار به@@ترین را داش@@ته ب@@اش ،خ@@ودت را در
حال دری@@افت آن مجس@@م ك@@ن و هم@@واره ش@@كرگزار ب@@اش .ب@@ه خ@@اطر
داشته باش كه من میدان@@م ك@@ه ت@@و ب@@ه چ@@ه چیزه@@ایی احتی@@اج داری،
قب@@ل از اینك@@ه ح@@تی درخواس@@تی بكن@@ی .و ب@@دان ك@@ه تم@@ام احتیاج@@اتت
كامل €جواب میگیرند.
چ@@ه رحم@@ت بزرگ@@ی اس@@ت ك@@ه ای@@ن حق@@ایق ش@@گفت را بش@@نوی و
بگذاری كه وارد اعم@اق وج@ودت بش@وند و آنگ@اه مت@وجه تغیی@رات
شگرف ،رشد و شكوفایی در تمام زندگیات شوی.
قدیمی باید كه جایش را به جدید بده@@د ،ام@ا ت@@و میدان@@ی ك@@ه از ای@@ن
بهم ریختگیهایی كه به این خاطر در دنیا باید به وق@@وع بپیوندن@@د،
هی@@@چ گزن@@@دی ،ب@@@ه كس@@@انی ك@@@ه ی@@@اد گرفتهان@@@د تم@@@ام ایم@@@ان و تم@@@ام
اطمینانشان را در من قرار بدهند ،نمیرسد.
تو بدون هیچ تردیدی میدانی كه با من همه چیز ممكن است.

 ٢٣بهمن
ت@@ا وق@@تی ك@@ه آم@@اده نباش@@ی از خ@@ودت ب@@ه م@@ن ب@@دهی و س@@ر فرص@@ت
خودت را با من هماهنگ كنی ،م@@ن هی@@چ راه@@ی ب@@رای ك@@ار ك@@ردن
ندارم.
همیش@@ه ب@@ه خ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه ت@@و بای@@د س@@هم خ@@ودت را انج@@ام
ب@@دهی .ت@@و بای@@د چیزه@@ای اساس@@ی را اول ق@@رار ب@@دهی ،ب@@ا ای@@ن ك@@ار
تمام درها را باز كردهای و آنگاه من میتوانم در ت@@و و از طری@@ق
تو ،شگفتی پشت شگفتی انجام بدهم.
بدون راه آزاد ،كار من عق@ب میافت@د .م@@ن بیش@تر و بیش@تر احتی@اج
به كانالهای آزاد ش@@ده از شخص@@یت كوچ@@ك بش@@ری دارم ت@@ا اینك@@ه
هیچ چیزی جلوی جریان آزاد ،نباشد.
م@@ن نمیت@@وانم از ت@@و اس@@تفاده كن@@م اگ@@ر ك@@ه ت@@و خ@@ودت از خ@@ودت
نگ@@ذری .اگ@@ر ك@@ه چی@@زی آزادان@@ه داده نش@@ود ،م@@ن آن را نخ@@واهم
گرفت .پ@س هم@@ه چی@ز را ب@ه م@ن ب@@ده ،هی@@چ چی@زی را نگ@ه ن@@دار و
خودت را كامل €در این ا‰هدا فراموش كن.
خودت را با زندگی هماهنگ كن ،خ@ودت را ب@ا م@@ن هماهن@@گ ك@ن
و نرم و راحت در این جریان ج@اری ب@اش .دیگ@ر وقت@ت را ب@رای
فکر کردن در این باره  ،هدر ن@@ده ،بلك@@ه از همی@@ن الن ك@اری در
این مورد انجام بده.

 ٢٤بهمن
یك نقشه و یك برنامه عالی در مسیر زندگیات ببین .هی@@چ چی@@زی
ب@@ی دلی@@ل نیس@@ت .ح@@تی اگ@@ر ب@@ه نظ@@ر عجی@@ب بیای@@د ،هم@@ه چی@@ز در
برنامهء ایزدی من است.
تو در ج@ایی ك@@ه هس@تی نم@@ی ب@ودی و ك@اری را ك@@ه انج@ام میده@@ی
انج@@ام نمیدادی ،اگ@@ر ك@@ه م@@ن دس@@تم را ب@@ر روی ت@@و دراز نك@@رده
ب@@ودم .راهه@@ای م@@ن ،راهه@@ای ت@@و نیس@@تند .همیش@@ه ب@@ه دنب@@ال اج@@رای
اراده من باش .من به@@ترین ب@@رای ت@@و را میدان@@م ،چ@@را ب@@ر ض@@د آن
بجنگی و خیال كنی كه تو حق داری؟
به من ایمان و اطمینان كامل داشته باش .بدان كه من همیشه با تو
هستم و هیچوقت رهایت نخواهم كرد .همواره رویت را ب@@ه س@@وی
م@@@ن ك@@@ن .در س@@@كوت حرف@@@ی را ك@@@ه ب@@@ه ت@@@و میزن@@@م گ@@@وش ب@@@ده و
كوچكترین زمزمهام را اطاعت كن.
فرمانبرداری زندگی جدیدی را ب@ه ت@@و ب@از میكن@@د و نیروه@ایی را
درون تو ،در انتظار آمادگی كامل و ب@@دون تردی@@دت بودن@@د،
كه در
‰
رها میسازد.

 ٢٥بهمن
از چشمه بینهایت قدرت و نیرویی كه در تو است مایه بگی@@ر و ب@@ا
تعج@@ب مت@@وجه خ@@واهی ش@@د ك@@ه كاره@@ایی را انج@@ام میده@@ی ك@@ه ب@@ه
نظر غیرطبیعی میآیند ،تنها به این دلیل كه طبق ق@@وانین م@@ن ك@@ار
میكنی.
همه چیز میتواند پیش آید ،چرا كه آنها كلیدهایی هستند ك@@ه هم@@ه
چیز را ممكن میسازند .آنها را به عنوان ق@@وانین م@@ن قب@@ول ك@@ن و
فراموش نكن كه تا ابد ش@@كرگزار باش@@ی و از آنه@@ا در راه ش@@كوه و
جلل من و به نفع همه استفاده كن .آنگاه از اس@@تفاده درس@@ت آنه@@ا
فق@@ط به@@ترین اتفاق@@ات پی@@ش خواه@@د آم@@د و هم@@ه از آن به@@ره خواهن@@د
گرفت.
قدرت درست استفاده شده ،در زیر راهنم@ایی م@ن ،میتوان@@د رون@د
تاری@@خ را ع@@وض كن@@د و آس@@مان جدی@@د و زمی@@ن جدی@@د را ب@@ه وج@@ود
آورد و اگر بد استفاده ش@@ود تنه@@ا خراب@@ی و ویران@@ی ب@@ه ب@@ار خواه@@د
آورد .با قدرت نباید بازی كرد ،بلكه بای@@د از آن ب@@ا اح@@ترام اس@@تفاده
كرد.
م@@ن ق@@درت هس@@تم .م@@ن تم@@امی آفرین@@ش را در دس@@ت دارم و ت@@و ه@@م
ج@زئی از ای@@ن ك@@ل هس@@تی .در ای@@ن ك@@ل خ@ودت را ح@ل ك@@ن و ج@@ای
درست خود را در آن پیدا كن.

 ٢٦بهمن
عش@@@@ق در ه@@@@وا اس@@@@ت .گرم@@@@ایش ،ش@@@ادیاش و آزادییای را ك@@@@ه
میآورد احساس كن .عش@@ق ح@التی درون@@ی اس@@ت .احتی@@اجی نیس@ت
كه در مورد آن صحبت كنی ،چ@@ون ب@@ه ه@@زار و ی@@ك ش@کل ،ب@@ا ی@@ك
نگاه ب@ا ی@ك تم@اس ،ب@ا ی@ك حرك@ت ،اب@راز میش@ود .عش@ق هم@@ه ج@ا
هست ،اما باید كه هوشیارش باشی تا كامل €از آن بهره ببری.
هوایی كه تنفس میكنی همه ج@@ا هس@@ت و ب@@رای ت@@و ط@@بیعی اس@@ت،
مگ@@ر اینك@@ه ب@@ه آن ت@@وجه كن@@ی ت@@ا هوش@@یارش ش@@وی و ب@@ه اهمی@@ت
حی@@اتیاش پ@@ی ب@@بری .هی@@چ چی@@زی را معم@@ولی نپن@@دار چ@@ون تم@@ام
شادی و درخشش زندگی را نادیده خواهی گرفت.
عشق كمكم شروع میشود و همواره رشد میكند .وقتی ك@@ه واقع@ا €
همدیگر را دوست داشته باشید ،آنگاه به همدیگر ایمان و اطمینان
دارید .روند و جریان این عشق را پایدار نگهدار و اج@ازه ن@@ده ك@@ه
هی@@چ چی@@زی راه آن را ببن@@دد .بگ@@ذار ك@@ه مه@@ر ای@@زدی م@@ن از می@@ان
همه چیز جاری باشد و با آرامشی كه ورای هر فهم@@ی اس@@ت آش@@نا
شو.

 ٢٧بهمن
راز انجام هر كاری ،این است كه بخواهی انجام شود و آنق@@در در
موردش مثبت باشی كه امكان چیز دیگری نماند .اگر كار مشكلی
را بدون شوق شروع كن@@ی ،پی@@روزی را ج@@ذب نخ@واهی ك@@رد؛ ام@ا
اگ@@ر از ص@@میم قل@@ب و ب@@ا خواس@@تی واقع@@ی ب@@ه آن بپ@@ردازی ،حتم @ا €
بهترین نتیجه را خواهی گرفت.
هر كاری را ،از كوچكترین و معمولیترین تا مهم@@ترین و پیچی@@ده
تری@@ن كاره@@ا را ،از ص@@میم قل@@ب ش@@روع ك@@ن .آم@@ادۀ قب@@ول ك@@ردن
ه@@دفهای واقع@@ی در زن@@دگی ب@@اش و از آنه@@ا ن@@ترس .وق@@تی ك@@ه
كارهای بزرگ را ب@ا ط@رز فك@ری درس@ت و ب@ا دانس@@تن اینك@@ه ای@@ن
من هستم كه با تو كار میكنم و به ت@@و كم@@ك میكن@@م ،انج@@ام ب@@دهی،
هر چیزی ممكن خواهد بود.
در نیروی@@ی ك@@امل €مثب@@ت و ك@@امل€
ط@@رز فك@@رت را ع@@وض ك@@ن و ‰
سازنده را برای تمامی وجودت را باز كردهای.
ب@@دان ك@@ه میت@@وانی ع@@وض بش@@وی و خیل@@ی ه@@م ب@@ا س@@رعت ،ام@@ا ب@@ه
خودت بستگی دارد.

 ٢٨بهمن
به خاطر چیزهایی كه در زندگی ارزش دارند چه كارهایی انج@@ام
میدهی؟ آیا ارزشهایت درست هستند؟ چرا وقت نگذاری كه در
آرامش ،س@@كوت را م@زه كن@@ی و خواس@@تهایت را بررس@@ی كن@@ی ت@@ا
ب@@@@@بینی ك@@@@@ه آی@@@@@ا واقع@@@@@ا  €از ب@@@@@الترین س@@@@@طح هس@@@@@تند ی@@@@@ا ن@@@@@ه؟
فقط تو میتوانی این كار را انجام بدهی! هیچكس دیگ@@ر نمیتوان@@د
این كار را برای ت@و انج@ام بده@د .ش@اید ه@م معن@ی آن ای@ن اس@ت ك@@ه
بدون دریافت جواب فوری ،مرا خدمت كنی.
درسهای مهمی را فقط در خدمت من و در س@@كوت میت@@وانی ی@@اد
بگیری .مخصوصا اگر انسانی بیحوصله و پرمدعا باشی.
چرا خودت را توجیه كنی؟ تو تمام جوابها را در واقع میدان@@ی.
حال موقع آن است كه این دانشت را در عمل قرار بدهی تا ب@@بینی
كه چطور برای تو نتیجه میدهد.
این درسهای حیاتی را فقط زمانی یاد خواهی گرفت كه آنه@@ا را
در عم@@ل ،ب@@رای خ@@ودت ،آزم@@ایش كن@@ی .پ@@س چ@@را همی@@ن الن ای@@ن
كار را ،به جای فكر كردن در بارهاش ،انجام ندهی؟
ی@@اد بگی@@ر ك@@ه ارزشه@@ایت را بس@@نجی و چیزه@@ای اساس@@ی را اول
قرار بدهی .بگذار كه من در تو و از طریق تو كار كنم.

 ٢٩بهمن
وقتی كه آماده بودی كه همه چیز را به من بسپاری و هیچ چی@@زی
را نگه نداری ،آنگاه تمام احتیاجاتت ب@ه به@@ترین نح@و پ@ر میش@وند
و زن@دگیات در فراوان@@ی جری@ان پی@@دا میكن@@د ،چ@را ك@@ه ب@ا س@@پردن
همه چیز به من ،شیرهای فراوانی را باز كردهای.
این قانون را در وجودت همراه كن تا جزئی از تو ش@@ود ت@@ا اینك@@ه
با تمام زندگی همراه شوی و بفهمی كه جزوی از كل ب@@ودن یعن@@ی
چه و همساز بودن با تمامی آفرینش ،با من ،یعنی چه.
من آفریننده تمام آفرینش هستم ،م@@ن ك@@ل ه@ر زن@@دگی هس@@تم .فهم@ت
را ب@@ال ب@@بر و مت@@وجه ش@@و ك@@ه م@@ن در ت@@و هس@@تم ،مت@@وجه بش@@و ك@@ه
تم@@@امی ای@@@ن ك@@@ل اینج@@@ا در ت@@@و اس@@@ت و هی@@@چ چی@@@زی ب@@@ه ج@@@ز فه@@@م
مح@@@دودت ،نمیتوان@@@د ت@@@و را از ای@@@ن ش@@گفتی ج@@@دا كن@@@د .چ@@را آرام
نگیری و اجازه ندهی كه گسترش پیدا كند؟
به هیچ چیزی اجازه نده كه جلوی این گسترش فهمت را بگیرد ت@ا
اینكه بتوانی قبول كنی كه من در تو هستم كه تو در من هس@@تی و
ما یكی هستیم.

 ٣٠بهمن
وقتی كه به بیرون عشق و تفه@م پخ@ش میكن@@ی ،هم@@ان ب@ه ت@@و ص@@د
برابر بر می گردد و وقتی كه انتقاد و منفیگرایی پخ@@ش میكن@@ی،
آن هم صد برابر به خودت برمیگردد.
چی@@زی ك@@ه در درون ت@@و اس@@ت در بی@@رون منعك@@س خواه@@د ش@@د .ت@@و
نمیتوانی نارضایتی ،ناراحتی و یا بدبختیات را پنهان كنی؛ دی@@ر
ی@@ا زود مانن@@د ی@@ك ج@@وش بی@@رون خواهن@@د زد و بای@@د ك@@ه خالیاش@@ان
كرد.
هرچه زودتر سم از بدن خارج ش@@ود به@@تر اس@ت و به@@ترین راه آن
این است كه تمام رفتارت را عوض كن@ی .تفك@رات مس@@موم ،منف@ی
و انتقادی را با فكرهای مهر ،هماهنگی و تفاهم جایگزین كن.
كاری است كه خیلی س@ریع میت@وانی انج@ام ده@ی .لزم نیس@ت ك@@ه
در ناراحتی و ض@@عف ج@ا خ@وش كن@@ی و نبای@@د وق@ت گرانبه@@ایت را
ص@@رف گری@@ه ب@@ر ح@@ال خ@@ودت كن@@ی .وق@@تی ك@@ه بخ@@واهی ،ف@@ورا€
میت@@وانی وض@@عیتت را ع@@وض كن@@ی .تغیی@@ر میتوان@@د در ی@@ك چش@@م
برهم زدن انجام شود!

اول اسفند
درسهای مهمی هستند ك@@ه هم@@ه بای@@د در زندگیاش@@ان ی@@اد بگیرن@@د،
مثل €یاد بگیر كاری را كه باید انجام شود ،به راحتی انجام ب@دهی،
بدون عجله و بدون سروصدا.
ای@@ن درسه@@ا را كن@@ار نگ@@ذار و خی@@ال نك@@ن ك@@ه هم@@ه جوابه@@ا را
میدانی و به این درسهای اولیه احتیاج نداری.
در اعم@@@ال خ@@@ودت نگ@@اه ك@@@ن و اج@@ازه ن@@@ده ك@@@ه هیچگ@@@ونه غ@@رور
معنوی كمبودهایت را پنهان كند ،چرا كه نمیتوانی كامل ب@@ه ك@@ار
آیی اگر كه بگذاری غرور معنوی جلوی راه@@ت را ببن@@دد .غ@@رور
معمول €نمیگذارد كه درسهای جدید و حیاتی را كه محت@@اج آنه@@ا
هستی ،فراگیری و جلوی رشد معنویات را میگیرد.
همیشه چیز جدید و شگفتانگیزی ب@@رای ی@@ادگیری و هض@@م ك@@ردن
وجود دارد و تنها زمانی میتوانی این كار را انجام دهی كه آماده
باشی ،باز بمانی و به احتیاجاتت پاسخ دهی .به دنبال جواب دادن
به احتیاجاتت ،با سادگی و قدردانیای عمیق باش.
آموختن در این زندگی همیشگی است.

 ٢اسفند
چرا از چیزی بترسی؟ من همیشه با تو هستم .من جلوی تو ب@@رای
آماده كردن راه حركت میكن@@م؛ و ای@@ن راه در زم@@ان معی@@ن ،كم@@ال
خود را نمایان میسازد.
تو باید ایمان داشته باشی و ایمانت باید به مانند صخرهای باش@د ت@ا
بتوانی در این زندگی ،زن@دگی كن@ی .زم@انی ایم@انت ق@وی میش@@ود
كه آن را در عم@@ل بگ@ذاری .ایم@ان چی@زی نیس@ت ك@@ه در م@@ورد آن
ص@@حبت ش@@ود .چی@@زی اس@@ت ك@@ه بای@@د زن@@دگی ش@@ود ت@@ا اینك@@ه هم@@ه
بتوانن@@د ببینن@@د ك@@ه ح@@التی ش@@كوهمند در ب@@الی ابره@@ا نیس@@ت ،بلك@@ه
چیزی واقعا  €حقیقی است كه در زندگی روزمره به كار میآید.
ك@@امل €بیه@@وده اس@@ت ك@@ه در م@@ورد ایم@@ان ح@@رف بزن@@ی و ی@@ا چی@@زی
بخوانی ،اگر كه از آن زندگی نكنی .یعنی اینكه باید خ@@ودت را ب@@ه
آب بزن@@ی و ش@@نا كن@@ی و ن@@ه اینك@@ه در ج@@ایی ك@@ه پ@@ایت میرس@@د آب
بازی كنی و سعی كنی به خودت بقبولنی كه شنا بلد هستی.
چ@@را دس@@ت ب@@ه ك@@ار نش@@وی ،ت@@ا از همی@@ن الن ،ب@@ه ط@@ور كام@@ل و
باشكوه زندگی كنی؟

 ٣اسفند
هیچك@@س دوس@@ت ن@@دارد ك@@ه ب@@ه او ت@@وهین كنن@@د و ی@@ا ط@@وری ب@@ا او
رفتار كنند مانند اینكه اهمیتی ندارد .هیچكس دوست ن@@دارد ك@@ه ب@@ه
حساب نیاید و یا اینكه به او نشان بدهند كه دوستش ندارند.
پس چرا با همنوعانت با محبت و اح@@ترام رفت@@ار نكن@@ی؟ س@@عی ك@@ن
كه دركشان كنی و آماده باش ك@ه در ص@ورت ل@زوم ،ق@@دمی بیش@تر
همراهیاشان كن@ی .خیل@ی ش@كیبا ،خیل@ی ص@بور و خیل@ی ب@ا محب@ت
باش.
ت@@@و خ@@@ودت میخ@@@واهی ك@@@ه اینط@@@ور ب@@@ا ت@@@و رفت@@@ار ش@@@ود ،پ@@@س
هم@@انطور عم@@ل ك@@ن ك@@ه میخ@@واهی ب@@ا ت@@و رفت@@ار ش@@ود .سرمش@@ق
خ@@وبی ب@@اش ،ام@@ا ن@@ه ب@@ه ای@@ن خ@@اطر ك@@ه بقی@@ه از ت@@و ای@@ن انتظ@@ار را
دارند .این كار را انجام ب@@ده ب@@رای ای@@ن ك@@ه واقع@@ا و از ص@@میم قل@@ب
میخ@@@واهی ك@@@ه "به@@@ترین" خ@@@ودت را در ه@@@ر ك@@@ارت ،حرف@@@ت و
اندیشهات بدهی.
هرچه كه خواستت بزرگ@تر باش@د ،س@اده ت@ر ب@ه رض@ایت میرس@د.
هیچوقت خودت را به پ‘ستی و بیحالی راضی نكن .حواست باشد
ك@@@ه ه@@@ر ك@@@اری را ك@@@ه انج@@@ام میده@@@ی در ب@@@الترین ح@@@د باش@@@د و
انگیزهه@@@ایت از پ@@@اكترین باش@@@ند و هیچگ@@@ونه خودخ@@@واهیای در
كارهایت نباشد.

 ٤اسفند
خودت باش و سعی نكن ك@@ه ا‘دای كس@ی را در بی@@اوری .هم@@ه چی@ز
در دنیا لزم است .من نمیخواهم كه شما هم@@ه ،مانن@@د نخ@@ود ،مث@@ل
هم باشید .بلكه احتیاج دارم كه هر كسی خودش باشد ،كار خودش
را انج@@ام ده@@د ،در ج@@ای خ@@ودش باش@@د ،ك@@امل €ح@@ل ش@@ده در تم@@امی
هس@@تی و منظ@@ور ای@@ن نیس@@ت ك@@ه بای@@د ناهم@@اهنگی و ی@@ا اختلف ب@@ه
خاطر متفاوت بودنتان پیش آید.
در یك اركستر ،سازهای مختلفی وجود دارد و هر س@@ازی اگ@@ر ب@@ا
بقیه هماهنگ باش@@د ،در ج@ای خ@ود ق@@رار دارد و در ای@@ن مجم@@وعه
حل است.
ام@@ا وق@@تی ك@@ه انس@@انها ،ب@@دون در نظ@@ر گرفت@@ن و اهمی@@ت دادن ب@@ه
تمامی هس@تی ،راه خ@ود را انتخ@اب میكنن@@د ،آن وق@ت اختلف@ات و
هرج و مرج به وجود میآید.
وقتی كه قلبتان در جای خودش قرار بگیرد و وقتی كه همگی ،ب@@ا
هم ،برای نیكی "تمامی" زندگی و كار كنید" ،بهترین" نتیجهء آن
خواهد بود.
پس ،از كشمكش دست بردار .تنها كاری ك@@ه بای@@د ت@@و انج@@ام ده@@ی،
"بودن" است و اینكه اجازه بدهی كه چیزها شكوفا شوند.

 ٥اسفند
ه@ر چ@ه ك@@ه بیش@@تر دری@افت میكن@@ی ،بیش@تر میت@@وانی ب@دهی .هی@چ
چیزی را برای خودت نگه ندار ،بلك@@ه ببخ@@ش و ببخ@@ش و هم@@واره
به بخشیدن ادامه بده و به این ترتیب جا باز كن تا بیش@@تر و بیش@@تر
پر شوی.
ه@@ر چ@@ه بیش@@تر مت@@وجه تغیی@@رات ش@@وی ،بیش@@تر در مقابلش@@ان ب@@از
هستی و آنگاه س@@ریعتر انج@@ام خواهن@@د ش@@د .آنه@@ا ج@زء ت@@و خواهن@@د
شد و تو جزء آنها.
زمین آماده و بذرافشانی ش@ده اس@ت .ح@ال زم@ان رش@@د ،گس@ترش و
شكوفایی است و این چیزی است كه دارد انجام میگی@@رد .ش@@گفتی
و زیبایی تمام این چیزها را نگاه كن .ببین كه انس@انهای بیش@@تر و
بیشتری به جریانی كه در پیش است ،بیدار و آگاه میشوند.
پیش@@@رفت ش@@@گفتی ب@@@ه جل@@@و وج@@@ود دارد .راهه@@@ای وج@@@دان ب@@@رای
اكثریت مردم ،در حال به واقعیت پیوستن است .با وجدان زن@@دگی
كن ،در راههای وجدان قدم بردار و با تمامی زندگی یكی شو.

 ٦اسفند
چیزی كه برای یك نف@ر درس@ت اس@ت ،ممك@@ن اس@ت ب@رای دیگ@ری
درست نباشد .برای همین مهم است كه تو به دنب@@ال مس@@یر درون@@ی
خودت باشی و نسبت به آن عمل كنی ت@@ا اینك@@ه س@@عی كن@@ی ك@@ه ر ‰د
پای فرد دیگری را دنبال كنی.
تو آزادی انتخاب داری چرا كه من به همه انسانها ای@@ن آزادی را
دادهام .ت@@و مانن@@د عروس@@كی نیس@@تی ك@@ه ب@@رای حرك@@ت ك@@ردن بای@@د
بن@@دهایش را كش@@ید .ت@@و میت@@وانی ب@@ه دنب@@ال آن چی@@زی ك@@ه برای@@ت
درس@@@ت اس@@@ت بگ@@@ردی و آن را پی@@@دا كن@@@ی؛ اس@@@تفادهای ك@@@ه از آن
خواهی كرد به خودت بستگی دارد.
آرام@@ش واقع@@ی قل@@ب و روح را زم@@انی ب@@ه دس@@ت خ@@واهی آورد ك@@ه
راه@@ی را ب@@روی ك@@ه میدان@@ی برای@@ت درس@@ت اس@@ت ،پ@@س آنق@@در ب@@ه
دنب@@الش ب@@اش ت@@ا آن را پی@@دا كن@@ی و آنگ@@اه در آن ق@@دم ب@@ردار .ش@@اید
معنیاش این باشد تنها بایستی و كاری انجام ب@@دهی ك@@ه ب@@رای بقی@@ه
عجیب باشد ،اما نترس.
هر كارت را به خاطر این انجام بده كه درونا  €میدان@@ی ك@@ه برای@@ت
درست است و فقط "بهترین" نتیجه آن است.

 ٧اسفند
هر سختی را بمانند ی@@ك امتح@ان و ق@@دمی ب@@ه جل@و ب@@بین و هیچ@@وقت
نگذار كه چیزی و یا كسی تو را از پا در آورد.
بدون وقفه پیش برو و بدان كه جواب به تو زم@@انی نمای@@ان خواه@@د
شد كه پشتكار داشته باش@ی .ق@وی و ش@جاع ب@اش و اطمین@ان داش@ته
باش كه هرچه پیش آی@@د ،ت@@و خ@واهی رس@ید .در ای@@ن مرحل@@ه امك@ان
عقب گرد نیس@ت .تم@ام دره@ا در پ•ش@تت بس@ته ش@@دهاند ،پ@س بای@@د ب@ه
پیش بروی.
زمان كم است و كار زیاد اس@ت .ت@و در برن@امه كل@ی س@همی ب@رای
انجام دادن داری .در ای@@ن نقش@@ه ج@@ای درس@@ت خ@@ودت را پی@@دا ك@@ن،
چرا كه اگر جایت را پیدا كنی ،میتوانی در آرامش و با اطمین@@ان
كامل كارت را انجام بدهی.
ای@ن برن@امه ش@@گفتانگیز اس@ت ،هی@چ ترس@ی ب@رای همراه@ی ب@ا آن
نداشته باش .فقط بهتری ‰ن خودت را عرضه كن تا اینكه این برنامه
هرچ@@ه س@@ریعتر انج@@ام ش@@ود و ب@@بین ك@@ه چگ@@ونه ب@@ه كم@@ال ش@@كوفا
میشود.

 ٨اسفند
بعضی وقتها ،چیزهای جدید آنق@@در آرامآرام ش@@كوفا میش@@وند ك@@ه
تو تا روزی كه مت@@وجه میش@@وی هم@@ه چی@@ز اتف@@اق افت@@اده ،آنه@@ا را
نمیبینی و بعضی وقتها هم تغییرات طوری پیش میآیند كه ق@دم
به قدم متوجه جا افتادنشان هستی .بعضی وقته@ا ه@@م یكب@@اره هم@@ه
چی@@@ز ع@@@وض میش@@@ود ،مث@@@ل م@@@وقعی ك@@@ه در زمس@@@تان ب@@@ه خ@@@واب
میروی و هنگام بیدار شدن میبین@@ی ك@@ه ب@@رف هم@@ه ج@ا را گرفت@@ه
اس@@@ت .ت@@@و هی@@@چ چی@@@زی ب@@@رای آن انج@@@ام ن@@@دادهای و هم@@@ه چی@@@ز
معجزهآسا رخ داده است.
جدید و نو به شکلهای مختلف نمایان خواهند شد .تنه@@ا ك@@اری ك@@ه
تو باید انجام بدهی این است كه با آن همراهی كنی و مق@@اومت ب@@ر
ضد آن نشان ندهی.
تغییرات حتما  €دردن@@اك نیس@@تند ول@ی اجتن@اب ناپ@@ذیر هس@@تند چ@را ك@@ه
هیچ چیزی نمیتواند هم@@انطور بمان@@د؛ و اگ@@ر ك@@ه خ@@وب در قلب@@ت
نگاه كنی میبینی كه تو ه@@م نمیخ@@واهی ك@@ه هم@@ه چی@@ز ب@@دون تغیی@@ر
بماند.

 ٩اسفند
تو باید آزاد ب@@ودنت را قب@@ول كن@@ی ت@@ا بت@@وانی در ارتفاع@ات معن@@وی
پرواز كنی .وگرنه مانن@@د پرن@@دهای در ی@@ك قف@@س در ب@@از هس@@تی ك@@ه
متوجه آزادی خود نیست و به جایی نمیرود.
تمام زندگیات را مانند ای@@ن پرن@@ده ،زن@@دانی و ك@@امل €ك@@ور خ@@واهی
گذران@@@د ،مگ@@@ر اینك@@@ه آزادیات را بشناس@@@ی ،آن را قب@@@ول كن@@@ی و
هم@@@انطور ك@@@ه بای@@@د در راهه@@@ای معن@@@وی ،ج@@@ایی ك@@@ه هیچگ@@@ونه
محدودیت ،مرز و نردهای وجود ندارد ،از آن استفاده كنی.
تمام انسانها آزاد هستند به ش@@رطی ك@@ه آزادی خ@@ود را بشناس@@ند و
آن را قبول كنند.
این آزادی ب@@ه ت@و ه@@دیه ش@ده اس@ت ،ام@ا قب@ل از اینك@@ه بت@وانی از آن
استفاده كنی باید آن را قبول كنی.
چرا از همین الن آزادیات را قبول نكنی و متوجه نش@@وی ك@@ه ب@@ه
هیچكس و هیچ چیزی وابسته نیستی و ه@@ر ك@@اری را ك@@ه بخ@@واهی
میتوانی انجام بدهی؟

 ١٠اسفند
آرام بگیر و در این بهشتی كه از همین الن اینجاست مستقر شو.
بهشت منتظر آن است كه بیش@@تر و بیش@@تر انس@@انها آن را بشناس@@ند
و بخواهند.
تو برای اینكه دنیای من بیاید و ا‰رادۀ من انجام شود دع@@ا میكن@@ی،
از این پس دست از این دعا بردار و آن را زندگی كن.
دعای بدون ایمان خالی است .تو باید یاد بگیری كه با تمام اعتق@@ا ‰د
قلبت ،روحت و وج@@دانت دع@@ا كن@ی ت@@ا اینك@@ه دع@ایت ،ه@@ر چ@ه ك@ه
هست ،واقعی و عملی باشد و باید بدون هیچ تردیدی بدانی ك@@ه ب@@ه
آن جواب داده میشود.

 ١١اسفند
هر كسی احتیاج دارد كه گاهی از دنیا بیرون بیای@@د ت@@ا آرامش@@ی را
كه ف‘رای هر فهمی است پیدا كن@د .ه@ر انس@انی احتی@اج دارد ك@ه در
ص@@لح زن@@دگی كن@@د و ای@@ن ح@@الت فق@@ط در آرام@@ش و س@@كوت ممك@@ن
است .یكبار كه ثبات درونیات مس@@تقر ش@@ود ،ه@@ر ج@@ایی میت@@وانی
بروی و هر كاری را میتوانی انجام بدهی ،در ای@@ن ح@@الت ،ه@@رج
و مرج خارج ،هیچ اثری بر روی تو نخواهد داشت.
آی@@@ا دوس@@@ت داری در س@@@كوت زن@@@دگی كن@@@ی ،ی@@@ا اینك@@@ه آرام@@@ش
ن@@اراحتت میكن@@د؟ س@@كوت را ترجی@@ح میده@@ی ی@@ا س@@ر و ص@@دا و
ش@@@لوغی خ@@@ارج را؟ آی@@@ا میخ@@@واهی همیش@@@ه در حرك@@@ت باش@@@ی و
برایت سخت است كه ب‘د‘ن و روحت را آرام كنی؟
میلیونها انسان در سراسر دنیا در حال حاضر نمیتوانند س@@كوت
را تح •م@ ل كنن@@د و میخواهن@@د ك@@ه هم@@واره در سروص@@دا و ش@@لوغی
غ@@وطهور باش@@ند .آنه@@ا در درون و در بی@@رون از خ@@ود مض@@طرب
هستند.
م@@ن ب@@ه ت@@و میگ@@ویم ك@@ه لحظ@@ات س@@كون و س@@كوت ،در ای@@ن دنی@@ای
شلوغ ،خیلی با ارزش هستند .به دنبال این لحظات باش ،پیدایشان
كن و در آنها مستقر بمان.

تصویر اسفند:
یك آسیاب بادی به من نشان داده شد .باد میوزید و چرخ آسیاب
با سرعت میچرخید .سپس باد آرام شد و چرخ ایستاد ،چرا كه
كامل €به باد وابسته بود.
شنیدم:
امنیتت را در دست چیزهای خارجی قرار نده ،امنیتت را در من
مستقر كن ،در سرچشمه كل قدرت و نیرو در درون خودت.

 ١١اسفند
در انتظار یك معجزه باش .در انتظار معجزه پشت معجزه باش و
هیچگونه محدودیتی برای آن نگذار .هرچه بیشتر باز باشی به@@تر
اس@@ت چ@@ون در ای@@ن ص@@ورت هی@@چ چی@@زی را ‰ه معج@@زات م@@را نم@@ی
ببندد.
معجزات در واقع قوانین من در اجرا هستند .همراه آنه@@ا حرك@@ت
@@ال نقش@@@ه م@@@را در
ك@@@ن ت@@@ا هم@@@ه چی@@@ز امك@@@ان وق@@@وع پی@@@دا كن@@@د .كم@ ‰
گسترش@@ش ب@@بین! هی@@چ عجل@@ه و فوری@@تی در ك@@ار نیس@@ت .ش@@كوفایی
میتواند خیلی سریع اما در آرامش و در زم@@ان درس@@ت خ@@ود و ب@@ا
دقت كامل پیش آید.
از هیچ چیزی نترس ،چرا كه زم@@انیكه ایم@@ان و اطمین@@انت در م@@ن
هستند هیچ خطری وجود ندارد .من در تو هستم ،پس كم@@ال نقش@@ه
مرا كه در حال گس@ترش اس@ت در خ@ودت و در بی@رون از خ@ودت
نگاه كن .همه چیز از درون شروع میش@@ود و ب@@ه بی@@رون راه پی@@دا
میكند ،پس اجازه نده كه هی@@چ چی@زی در ت@@و جل@وی ای@@ن پیش@@روی
را بگیرد.
بگذار همه چیز بیاید و آسمان جدید و زمین جدید را ببین!

 ١٢اسفند
خیلیه@@ا از ایم@@ان ص@@حبت میكنن@@د ول@@ی فرام@@وش میكنن@@د ك@@ه ب@@ا
ایمان زندگی كنند .آنها از عشق به من صحبت میكنند اما اولی@@ن
حرف عشق را هم نمیشناسند .حرف از دوس@@ت داش@@تن كس@@ی ك@@ه
هیچ@@@وقت ندی@@@دی زدن ،وق@@@ت تل@@@ف ك@@@ردن اس@@@ت ،در ص@@@ورتیكه
نمیت@@وانی انس@@انهایی را ك@@ه در اطراف@@ت هس@@تند و ب@@ه محبت@@ت و
همراهیات احتیاج دارند ،دوست داشته باشی.
یاد بگیر كه انسانهایی را كه من در ج@@وارت ق@@رار دادهام دوس@@ت
داشته باشی ،آنگاه خواهی فهمید كه مرا دوست داشتن یعنی چه.
چ@@را در زن@@دگی چه@@ار دس@@ت و پ@@ا راه ب@@روی در ص@@ورتیكه ك@@افی
اس@@ت ب@@ا اطمین@@ان ب@@ه اینك@@ه م@@ن ب@@ا ت@@و هس@@تم ،محك@@م و ب@@ا ق@@دمهای
بزرگ به پیش بروی؟
م@@ن اینج@@ا هس@@تم و تم@@ام نیروه@@ای كام@@ل و خ@@وبم را ب@@ه ت@@و ه@@دیه
میكن@@م ،ام@@ا اگ@@ر نخ@@واهی آنه@@ا را قب@@ول كن@@ی نمیت@@وانی از آنه@@ا
بهره ببری .من آزادانه آنها را به تو میدهم ،تو هم بای@@د آنه@@ا را
آزادانه قبول كنی و آنگاه از آنها خردمن@@دانه ب@@ه نف@@ع هم@@ه اس@@تفاده
كنی.

 ١٣اسفند
تو باید كه خودت را آماده تغییرات شگفتی در زمان جدید كنی!
اگر كه بتوانی آنه@ا را قب@@ول كن@@ی و مانن@@د ی@@ك اب@ر جذبش@ان كن@@ی،
در ت@@@و و در اطراف@@ت در آرام@@@ش و هم@@اهنگی فراوان@@ی ،حقیق@@ت
مییابن@@د .آنگ@@اه خ@@واهی دی@@د ك@@ه ب@@ه آرام@@ی ت@@و ه@@م ب@@ا ای@@ن تغیی@@رات
ع@@@@وض میش@@@@وی و در آنه@@@@ا مانن@@@@د ی@@@@ك م@@@@اهی در آب زن@@@@دگی
میكنی .و ق@@ادر خ@@واهی ب@@ود ك@@ه ب@@دون هیچگ@@ونه س@@ختی ب@@ا محی@@ط
جدیدت هماهنگ شوی.
بچهها در مدرسه به راح@@تی كلس ع@@وض میكنن@@د و تغیی@@رات را
همانطور كه پیش میآیند قب@@ول میكنن@@د .ام@@ا نم@@ی توانن@@د یکب@@اره از
کودکس@@تان ب@@ه دانش@@گاه برون@@د .نگ@@ران نب@@اش ،م@@ن ت@@و را زی@@اد ب@@ا
سرعت جابهجا نخواهم كرد.
نقشههای من در زمان درست خود انجام میشوند.

 ١٤اسفند
چقدر وقت و نی@@رو ه@@در م@@ی رود فق@ط ب@@ه خ@اطر اینك@@ه ب@@ه خ@@ودت
ت آن را نمیدهی كه در آرامش باشی و م@@را خ@@دمت كن@@ی .ای@@ن
وق ‰
راهح ‰ل اصلی تمام وضعیتها است .چ@@را ب@@ه خ@@ودت ای@@ن را ث@@ابت
نكنی؟
ت@@ا زم@@انی ك@@ه چیزه@@ا را امتح@@ان نكن@@ی ،تئوری خواهن@@د مان@@د .ای@@ن
زندگی ،یك زندگی واقعی ،عملی و یك زن@@دگی حرك@@ت اس@@ت .ام@@ا
فقط به تو بستگی دارد كه با عملكردت به آن پی ببری.
روشنایی روز اینجاست ،اما اگر پردهها را ب@@از نكن@@ی در ت@@اریكی
خواهی ماند .آب در لوله اس@@ت ام@@ا اگ@@ر ش@@یر را ب@@از نكن@@ی ج@@اری
نخواه@@د ش@@د .ح@@تی اگ@@ر غ@@ذا در بش@@قاب باش@@د ،اگ@@ر آن را نخ@@وری
چیزی به تو نخواهد رساند.
پس شروع به حركت كن ،همین حال.

 ١٥اسفند
كل@ی فك@ر ك@@ن ،خ@ودت ب@اش و كم@ال را در زن@دگیات نمای@ان ك@ن.
برای انسانی كامل بودن ،احتیاج داری بدانی كه چه کسی هس@@تی،
احتیاج داری ك@@ه ب@@دانی كج@@ا میروی و چهك@@ار میكن@@ی ،س@@پس ب@@ا
اطمینان جلو برو و كامل و زیبا زندگی كن.
هیچ@@وقت ب@@ه خ@@ودت و ب@@ه توان@@اییات در كام@@ل ب@@ودن ،ش@@ك نك@@ن.
تردی@@دها ،ترسه@@ا و نگرانیه@@ا هس@@تند ك@@ه م@@انع كم@@الت میش@@وند،
پ@س دس@ت از نگران@ی ب@ردار و هرگ@@ونه ت@رس و تردی@@د را بی@@رون
كن با اطمینان به اینكه من با تو هستم ،همیشه با تو هستم و با م@@ن
همه چیز ممكن است.
ام@@ا ب@@ه خ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه هم@@واره ایم@@ان و اطمین@@انت ب@@ر م@@ن
استوار باش@@د ،ب@ر خ@دایت ك@ه درون ت@@و اس@ت .دس@ت در دس@ت م@@ن
حرك@@ت ك@@ن ،ه@@ر لحظ@@ه ب@@ا م@@ن مش@@ورت ك@@ن و اج@@ازه ب@@ده ك@@ه م@@ن
راهنماییات كنم.
م@@ن در درون ت@@و هس@@تم و ب@@ه همی@@ن دلی@@ل ه@@م هی@@چ چی@@ز خ@@ارجی
نمیتواند جلوی رابطهء مس@@تقیم م@@ا را بگی@@رد .پ@@س خی@@الت راح@@ت
باش@@د .اگ@@ر ك@@ه امنیت@@ت در م@@ن باش@@د ،هم@@ه چی@@ز واقع @ا  €خیلیخیل@@ی
خوب است.

 ١٦اسفند
ب@@ه بیش@@تر از ی@@ك چی@@ز در آ ‰ن واح@@د ك@@ه نمیت@@وانی فك@@ر كن@@ی ،پ@@س
احتیاط كن كه فكرت مثبت و با محبت باشد ،آنگاه خواهی دید كه
حرفهایت سازنده خواهند بود و با محبت عمل خ@@واهی ك@@رد .در
واقع تمام طرز دیدت مثبت خواهد شد و زندگیات پ@@ر از محب@@ت،
شادی ،سلمتی ،پیشرفت و هماهنگی.
ام@@ا اگ@@ر كم@@ی حس@@اس باش@@ی و فكره@@ای منف@@ی و مخ@@رب داش@@ته
باش@@@ی ،آنه@@@ا وج@@@ودت را میكوبن@@@د ،نگ@@@اهت را تاری@@@ك میكنن@@@د،
بیحال و حتی بیمارت میكنند.
سعی كن بفهمی كه این حالت را خ@ودت ،ب@ا ط@رز فك@ر اش@@تباهت،
به خود جذب كردهای .طرز فكرت را عوض كن ت@@ا هم@@ه چی@@ز را
عوض كرده باشی!
میتوانی خیال كنی كه مشكلت زیادی احاطهات كردهاند و ط@رز
فكر منفیات تقص@یر تم@ام دنی@@ا و اطرافی@انت اس@ت .ام@ا آی@ا حقیق@ت
است؟ مگر فكرهایت مال تو نیستند؟ آیا آزاد نیستی كه روان@@ت را
پ@@اك كن@@ی و تفك@@رات ب@@ا محب@@ت ،مثب@@ت و س@@ازنده داش@@ته باش@@ی ك@@ه
شادیات را فراهم كنند؟
انتخاب همیشه دست خو ‰د تو است.

 ١٧اسفند
نمیت@@وانی امی@@د داش@@ته باش@@ی ك@@ه ص@@لح و هم@@اهنگی را در دنی@@ا ب@@ه
وج@@ود آوری ت@@ا زم@@انی ك@@ه ص@@لح و هم@@اهنگی را در خ@@ودت پی@@دا
نك@@ردی .ت@@و بای@@د ب@@ا فروتن@@ی ش@@روع كن@@ی .ی@@ك درخ@@ت از ی@@ك دان@@ه
كوچك شروع میشود ،اما این دان@@ه كوچ@@ك هم@@ه چی@@ز را در خ@@ود
دارد.
صلح دنیا در تو است ،پس چرا نگذاری كه در درون رشد كن@@د و
گسترش یابد تا جایی كه دیگر محدود به درون نباشد و ب@@ه بی@@رون
پخش شود و صلح و هماهنگی را به دنیا بیاورد؟
در خ@@ود ت@@و ش@@روع میش@@ود ،پ@@س نق@@ش حی@@اتیات را در آوردن
ص@@لح و آرام@@ش در جه@@ان قب@@ول ك@@ن .هیچوق@@ت خ@@ودت را بی@@رون
@ئول وض@@عیت دنی@@ا نك@@ن ،بلك@@ه
گود قرار نده و ك@@س دیگ@@ری را مس@ ‰
خودت شروع به فعالیت كن.
حال ،كامل €در آرامش باش ،وق@@تی ك@@ه ا‰رادۀ م@@را انج@@ام میده@@ی،
در راههای من حركت میكنی و مرا تجلیل میكنی.

 ١٨اسفند
ت@@و در ای@@ن دنی@@ا هس@@تی ت@@ا ب@@ه آن نیك@@ی را بی@@اوری .ت@@و اینج@@ایی ت@@ا
عشق ،نور و ‰خرد را به تم@@ام كس@@انیكه لزم دارن@@د ،بتاب@انی .ك@ار
در پیش داری ،اما كارت را زمانی میتوانی انجام دهی كه خودت
را سنجیده باشی ،تا با کل یكی شوی .ولی تا زمانی كه خ@@ودت را
جدا كنی و انتقاد كنی ،كاری از دستت برنمیآید.
آیا احساس میكنی كه ب@@ا هم@ه اطرافی@انت یك@@ی هس@@تی؟ آی@@ا ب@ا دنی@@ا
در صلح هستی ،یا اینكه فكرهایت نف@@اق ،انتق@@اد و خراب@@ی ب@@ه ب@@ار
میآورند؟
همیشه به خاطر داشته باش كه محبت ،ش@@ادی و خوش@حالی محی@@ط
درس@@@ت را ب@@@ه وج@@@ود میآورن@@@د و انس@@@انهای یكس@@@ان را هم@@@راه
میكنند .پ@س خ@ودت را بپ@@ا و از همی@@ن الن فق@@ط "به@ترین" را ب@ه
خودت نزدیك كن.
ت@@و میت@@وانی ك@@امل €و ب@@ا ی@@ك چش@@م ب@@ر ه@@م زدن رفت@@ارت و ط@@رز
فكرت را عوض كنی .چرا اینكار را انجام ندهی؟
خودت را با تم@@امی زن@دگی هماهن@@گ ك@@ن و آرامش@ی را ك@@ه ف@رای
هر فهمی است پیدا كن.

 ١٩اسفند
اگر یاد بگیری ك@ه ب@ه بقی@ه خ@دمت كن@@ی ،قلب@ت ب@از میش@@ود و ب@از
میمان@@د .هرچ@@ه بیش@@تر ،آزادانهت@@ر و ب@@ا ش@@ادی ب@@دهی ،بیش@@تر از
محبت سرشار میشوی و بیشتر آن را به خ@@ودت نزدی@@ك میكن@@ی.
هرچه بیشتر محبت بدهی ،بیشتر آنرا دریافت میكنی .ای@@ن ق@@انون
است.
اما هیچوقت ناامید نش@و اگ@ر ك@ه س@ریع ج@واب محبت@ت را دری@افت
نكردی .فقط ب@@دان ك@ه دی@@ر ی@ا زود ج@وابش خواه@@د آم@@د ،پ@س س@عی
ك@@ن ك@@ه هم@@واره محبت@@ت ج@@اری باش@@د ،چ@@را ك@@ه عش@@ق ج@@واب ‘رد
نمیپ@@ذیرد .عش@@ق هیچ@@وقت نمیب@@ازد .زم@@انیکه عش@@ق را پ@@س م@@ی
زنن@@د ،مانن@@د لكپش@@ت خ@@ودش را در لك@@ش پنه@@ان نمیكن@@د .بلك@@ه
گونهء دیگرش را نشان میدهد و به دوست داش@@تن ادام@@ه میده@د.
آیا میتوانی اینطور عمل كنی؟
ب@@ا نی@@روی خ@@ودت نخ@@واهی توانس@@ت ،ام@@ا ب@@ا م@@ن ه@@ر ك@@اری را
میتوانی انجام بدهی .به دنب@@ال كم@@ك م@@ن در ه@ر لحظ@@ه ب@اش و م@ن
هیچوق@ت ت@و را ‘رد نخ@واهم ك@رد .خ@واهی دی@@د ك@@ه میت@وانی ب@@دون
هیچ مشكلی همواره دوست داشته باشی.

 ٢٠اسفند
چرا از چیزی كه به تو داده شده است اس@@تفاده نكن@@ی؟ چ@@راغ خ@@انه
به چه درد میخورد اگر از آن برای روشنایی استفاده نكنی؟ چرا
همواره به من رو نیاوری تا كمك و نیرو دری@@افت كن@@ی و از تم@@ام
این بركاتی كه منتظرت هستند استفاده كنی؟
دس@@ت از تنه@@ایی مب@@ارزه ك@@ردن ب@@ردار ،چ@@را ك@@ه ه@@ر وق@@ت م@@را
ش@@ناختی و دوس@@ت داش@@تی ،هم@@واره در پ@@ی آگ@@اه ب@@ودن از م@@ن و
حضور ایزدی من خواهی بود .آنگاه میخ@@واهی ك@@ه در روش@@نایی
قدم برداری ،چرا كه جایی كه نور است ،دیگر تاریكی نیست.
تو با ط@رز فك@ر و زن@@دگی مثب@ت و س@ازندهات روش@نایی ب@ه وج@ود
میآوری ،پس به هیچ چی@@ز منف@ی در درون خ@@ودت اج@@ازه ن@@ده ك@@ه
این روشنایی را كاهش دهد .ممك@@ن اس@@ت احتی@@اج داش@@ته باش@@ی ك@@ه
حواست را جمع كنی تا اینكه تمام منفیگرایی ناپدید شود ،تا آنگاه
تماما  €مثب@@ت زن@@دگی كن@@ی .ممك@@ن اس@@ت ب@@رای ش@@روع واقع@ا  €برای@@ت
سخت باشد ،اما كمكم برایت به سادگی نفس كشیدن خواهد شد.

 ٢١اسفند
با قوانین من همراه باش و نه بر ضد آن .وق@@تیكه ب@ر ض@د ق@وانین
من كار میكنی بدان كه از پیش شكس@@ت خ@@وردهای و راه ب@@ه ج@@ایی
نخواهی برد .اگر در زندگیات تشنج است ،ببین بر ض@@د چ@@ه م@@ی
جنگی و ای@@ن تش@@نجها از كج@@ا میآین@@د .میت@@وانی مطمئن باش@ی ك@@ه
اینجا است چیزی كه جلوی پیشرفتت را میگیرد و نمی گذارد كه
به بهترینت برسی.
تنها خواستت باید انجام ا‰رادۀ من و حركت در راههای من باش@@د،
نگذار كه هیچ چیزی مانع راهت بش@@ود و جل@وی انج@ام ا‰رادۀ م@@را
بگیرد.
وق@تی ك@@ه زم@ان ب@رای جس@@تجو بگ@@ذاری ،خ@واهی فهمی@@د ك@@ه ا‰رادۀ
من برای تو چیس@ت و آنگ@اه فق@ط ب@@ه ت@و بس@تگی خواه@د داش@ت ك@ه
بدون تردید از آن فرمان ببری.
وقتی در هم@اهنگی ك@ار و زن@@دگی كن@@ی ،خ@واهی فهمی@@د ك@@ه آزادی
واقعی قلب ،فكر و روح چیست .با تعجب خواهی دید ك@ه دان@ش و
فهم ناشناختهای را بروز می دهی و وق@تی ك@ه در ای@@ن ح@الت تفه@م
هستی ،من میتوانم از تو استفاده كنم تا كمكی باشی برای نشاندن
آسمان جدید و زمین جدیدم.

 ٢٢اسفند
بدون هیچ تردید بدان كه تو كامل هستی ،همانطور كه من كامل
هستم و هیچ عیبی در تو نیست .از همین الن در خودت
"بهترین" را ببین و به این ترتیب بهترین را از خودت بروز بده.
بهترین در تو است ،اما آنقدر پوشیده شده كه دیدنش سخت است.
وقتی كه زمان بگذاری تا دریابی كه ما یكی هستیم ،آنگاه به@@ترین
را در خ@@ودت خ@@واهی دی@@د و دس@@ت از بیارزش پنداش@@تن خ@@ودت
خ@@واهی كش@@ید و تم@@ام پن@@دارهای اش@@تباه را از خ@@ودت دور خ@@واهی
ساخت.
هم@@واره و همیش@@ه تك@@رار ك@@ن" :م ن و محب وبم یك ی هس تیم" ت@@ا
اینكه برایت معنی پیدا كند.
هر وقت كه خ@ودت را ن@@اراحت و خس@ته احس@اس میكن@@ی ،آرام و
آس@@وده ای@@ن جمل@@ه را تك@@رار ك@@ن و كمك@@م از ای@@ن ح@@الت افكن@@دگی و
دلسوختگی بیرون خواهی آمد.
ادامه بده تا به حقیق@ت ای@ن جملت برس@ی و یك@ی ب@@ودن زن@دگی را
ببینی و بفهمی كه تو جزئی از این زندگی هستی.

 ٢٣اسفند
با تجدید كردن روانت ،دگرگون شو.
ی@@ك م@@ار ب@@دون پوس@@ت ع@@وض ك@@ردن نمیتوان@@د ب@@زرگ ش@@ود .ی@@ك
جوجه بدون شكستن لكش نمیتوان@@د بی@@رون بیای@@د .ی@@ك ن@@وزاد بای@@د
برای متولد شدن از مادرش جدا شود .این روند ط@@بیعی بای@@د پی@@ش
آید تا تغییر به وجود آید .قدم به قدم این روند پی@@ش میرود و هی@@چ
چیزی نمیتواند جلوی آن را بگیرد.
اگر جوجه قدرت خارج شدن از لكش را نداشته باشد ،میمیرد.
یك زم@ان درس@ت ب@@رای ه@ر چی@ز وج@@ود دارد .ت@@و میت@وانی س@عی
كنی كه جلوی تغییرات را بگیری .به خ@اطر اینك@@ه در مح@دودهات
احساس امنیت میكنی و نمیخواهی كه در ناش@@ناخته وارد ش@@وی.
اما این محدودیتها خفهات خواهند كرد و خواهی •مرد .سعی ك@@ن
كه بفهمی و قبول كنی لزوم تغییر را برای تمام چیزهایی ك@@ه الن
در حال جا گرفتن هستند.
قلب@@ت را ب@@ال ب@@بر و ش@@كرگزار ای@@ن تغیی@@رات ب@@اش و ج@@زئی از آن
شو.

 ٢٤اسفند
ك@@ار ت@@و آفری@@دن آس@@مان جدی@@د و زمی@@ن جدی@@د اس@@ت .پ@@س وقت@@ت را
ب@@رای ش@لوغی ،ه@رج و م@رج  ،درد و بیم@@اری و جن@@گ ه@ای دنی@@ا
تل@@ف نک@@ن .نگ@@ذار ك@@ه ت@@و ه@@م بیم@@ار ش@@وی چ@@ون در ای@@ن ص@@ورت
بیفایده خواهی شد.
ب@@ا ب@@ال ب@@ردن روان@@ت ،خ@@ودت را ب@@ر ض@@د پریش@@انی دنی@@ا مص@@ون
میكنی و میتوانی بدون نگرانی در آن زندگی و كار كن@ی .دك@@تر
و پرس@@@تار بای@@@د ك@@@ه مص@@@ونیت داش@@@ته باش@@@ند ت@@@ا بتوانن@@@د آزادان@@@ه
بیماریه@@ای مس@@ری را درم@@ان كنن@@د و هی@@چ ترس@@ی نبای@@د در آنه@@ا
نفوذ كند.
هی@@چ ترس@@ی در ت@@و وج@@ود نداش@@ته باش@@د ،ح@@تی در ح@@الیكه میبین@@ی
وض@@عیت دنی@@ا خراب@@تر میش@@ود .هیچوق@@ت ناامی@@د نش@@و .محك@@م در
ایمانت بایست و بگذار كه روانت بر من تكیه كند و بدان ك@@ه هم@@ه
چیز كامل €جای خودش است.

 ٢٥اسفند
همینطور كه در جدید پیش میروی ،همواره مرا به خاطر داش@@ته
باش و بدان كه من در هر لحظه كنار تو هستم ،همواره فكرت را
بر من تكیه كن تا در طرز فكر بالیی بمانی و بت@@وانی ب@@دون هی@@چ
مشكلی پیش بروی.
مرا در هر آنچه كه انجام میدهی ،میگویی و فك@@ر میكن@@ی ق@@رار
بده .همه چیز را با من در میان بگذار.
زمانی كه هیچ چی@زی ب@@رای پنه@@ان ك@@ردن ن@@داری اس@ت ك@@ه آزادی
واقع@@ی وج@@دان را خ@@واهی ش@@ناخت .م@@ن احتی@@اج دارم ك@@ه ت@@و آزاد
باشی تا اینكه هیچ چیزی در تو مانع ش@@كوفایی ش@@گفتیهایم نش@@ود.
خیل@@ی چیزه@@ا در انتظ@@ار ش@@كوفایی هس@@تند ،ای@@ن ت@@ازه ش@@روع ك@@ار
است! زیباییها و شگفتیهایی كه حتی به خواب ه@م دی@@ده نش@@دهاند
را مجسم كن كه منتظر نمایان شدن هستند.
مانند وارد ش@دن در دنی@@ا ب@ا رفت@اری جدی@@د ،ق@@وانینی جدی@@د و ط@رز
فك@@ری جدی@@@د خواه@@@د ب@@ود .هم@@واره ه@@دف والی@@@ی را دنب@@@ال ك@@@ن.
هم@@واره منظ@@رۀ عص@@ر جدی@@د را در جل@@وی خ@@ود داش@@ته ب@@اش و ب@@ا
تعجب خواهی دی@@د ك@@ه ب@@ه س@@ادگی وارد آن ش@@دهای و او قس@@متی از
تو شده است.

 ٢٦اسفند
هیچگ@@@ونه احس@@@اس برت@@@ری و مس@@@ابقه میانت@@@ان نباش@@@د .زم@@@انیكه
متوجه شدید كه هر كسی نقش خ@@ودش را در ای@@ن ك@@ل دارد ،آنگ@@اه
احساس برتری و مسابقه از بی@@ن میرود و میتوانی@@د آرام بگیری@@د
و خودتان باشید.
زن@@دگی آنق@@در س@@اده اس@@ت وق@@تی ك@@ه س@@عی نكن@@ی آنچ@@ه ك@@ه نیس@@تی
باشی! تو نقشی در این كل بر عهده داری ،آن را ب@@ه به@@ترین نح@@و
ممكن انجام بده.
م@@@ن ب@@@ه ش@@ما میگ@@ویم ك@@@ه هم@@@دیگر را دوس@@@ت داش@@ته باش@@ید .آی@@ا
همینط@@ور عم@@ل میكن@@ی؟ ی@@ا اینك@@ه خ@@ودت را ت@@وجیه میكن@@ی ك@@ه
بعض@@ی ه@@ا آنق@@در از ت@@و دور هس@@تند ك@@ه نمیت@@وانی ب@@ا آنه@@ا ح@@ل
شوی؟
شما همه عزیزان من هس@@تید و هرچ@ه زودت@@ر ای@ن را بفهمی@@د به@تر
خواه@@د ب@@ود ،چ@@را ك@@ه همگ@@ی زی@@ر نگ@@اه م@@ن هس@@تید و عش@@ق م@@ن
یكسان بر هر كسی روان است.
زمانیكه بتوانید قبول كنید كه ب@ا م@@ن یك@@ی هس@@تید ،میتوانی@@د قب@ول
كنید كه با همدیگر یكی هستید.

 ٢٧اسفند
تو نمیتوانی تمام فهم و دانش را در بر گیری مگ@@ر آنك@@ه خ@@ود آن
در درونت ،كم ك@@م ،گس@@ترش یاب@@د .زن@@دگی ی@@ك گس@@ترش همیش@@گی
است.
در بچگ@@ی درسه@@ای اساس@@یای را ی@@اد گ@@رفتهای .ب@@ه ت@@و گفتن@@د ك@@ه
آتش میسوزاند ،اما اگر به خواست خودت رفتار ك@@ردی ،خ@@ودت
را س@@وزاندی و برای@@ت دردن@@اك ب@@وده ام@@ا ی@@اد گرف@@تی ك@@ه ب@@ه آت@@ش
دست نزنی.
در این زندگی معنوی هم درسه@@ای اساس@@یای وج@@ود دارن@@د .اگ@@ر
ب@@ه آنه@@ا عم@@ل نكن@@ی ،ن@@تیجهاش م@@ال خ@@ودت اس@@ت .بعض@@ی ای@@ن
درسه@@@ا را س@@@ریع ی@@@@اد میگیرن@@@@د و آم@@@اده درسه@@@ای مهم@@@تری
میشوند تا ب@الخره آنق@@در هماهن@گ ش@@وند ك@@ه دیگ@@ر درس@@ی ب@رای
فراگیری نمیماند و كامل €و همیشه با هر چیز ،با زندگی ،جریان
مییابند.
این طرز فكر نهاییای است كه باید همه به آن برسند.

 ٢٨اسفند
آیا كارهایت را از صمیم قلب انجام میدهی؟
تو نمیتوانی آسمان جدید و زمین جدید را به وجود آوری اگر كه
كاره@@ایت •مه@@ر عش@@ق را نداش@@ته باش@@د .ط@@وری عم@@ل ك@@ن ك@@ه تم@@ام
كارهایت برای شكوه و جلل من باشد.
فقط در ای@@ن ص@ورت اس@ت ك@@ه در پ@@ی انج@ام كاره@ایت ب@@ه به@@ترین
نح@@و خ@@واهی ب@@ود .ب@@ه خ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه هیچوق@@ت ك@@اری را
برای اینكه – باید – انجام بشود ،انجام ندهی.
اگر در این طرز فكر هستی ،قبل از ش@@روع ،تنه@@ا ب@@رو ،ب@@ه دنب@@ال
رحمت باش و هماهنگ شو .آنگاه وقتی كه رفتارت عوض ش@@د و
خودت را در صلح و هم@اهنگی احس@اس ك@@ردی ك@ارت را ش@روع
كن.
خواهی دید هنگامی كه رفتارت درست است ،ن@@ه تنه@@ا به@@تر ،بلك@@ه
سریعتر هم كارت را انجام خواهی داد.
ه@@ر چق@@در اف@@راد بیش@@تری بتوانن@@@د اعمالش@@ان را ب@@ا ط@@رز فك@@ری
درس@@ت انج@@ام دهن@@د ،س@@ریعتر آس@@مان م@@ن ب@@ر روی زمی@@ن مس@@تقر
خواهد شد.

 ٢٩اسفند
ب ب@@ازی ب@@اش ك@@ه هی@@چ چی@@زی را پنه@@ان نمیكن@@د و ه@@ر
مانن@@د كت@@ا ‰
صفحهاش بر همه نمایان است .وقتی كه چیزی برای پنهان كردن
نداشتی ،میدانی كه آزاد بودن و ره@ا از ه@ر بن@@دی ب@@ودن چیس@ت.
آن چی@@زی را ك@@ه در دل داری تقس@@یم ك@@ن و نگ@@ران تمس@@خر بقی@@ه
نباش.
كامل €آگاه از من و وجود ایزدیام باش و مانن@@د ی@@ك بچ@@ه كوچ@@ك،
ساده باش .سادگی •مهر این زندگی معنوی است و هیچ مشكلی در
آن نیست.
اگ@ر احس@اس میكن@ی ك@@ه زن@@دگی مش@كل اس@ت ،تقص@@یر از خ@ودت
است ،پس رفتارت را عوض كن و ببین كه چه پیش میآید.
وقتت را برای دویدن به دنبال پ@@وچی ه@@ا ،ه@@در ن@@ده .ه@@ر آنچ@@ه را
ك@@ه احتی@@اج داری در درون ت@@و ،آم@@ادۀ ش@@كوفایی و نمای@@ان ش@@دن
است .حتما  €آن را پیدا خواهی كرد.
ك@@امل €ص@@بور ب@@اش ،م@@را خ@@دمت ك@@ن و هم@@ه چی@@ز ب@@ه موق@@ع ب@@ه ت@@و
نمایان خواهد شد.

 ٣٠اسفند
فك@@رت ،اعم@@الت و ط@@رز رفت@@ارت میتوانن@@د اث@@ر ش@گفتی ب@@ر روی
@@ال "به@@@ترین" ه@@@ر
دنی@@@ا بگذارن@@@د .پ@@@س از همی@@@ن الن ،ب@@@ا ب@@@ه دنب@ ‰
وضعیتی بودن ،شروع به دیدن طرف مثبت زندگی كن.
اگر خ@@وب نگ@@اه كن@@ی آن را پی@@دا میكن@@ی ،چ@@را ك@@ه اینجاس@ت .فق@@ط
بعضی وقتها آنقدر پنهان است كه به نظر •گم میآید.
بدان كه همه چیز ،برای كسانی كه مرا دوست دارن@@د و اول ق@@رار
میدهند به خوبی میانجامد .باید كه ایمانت قوی و محكم باشد .تو
باید مصمم باشی كه هر چقدر هم وضعیت تاریك و سنگین باش@@د،
خ@@ودت را فرام@@وش نكن@@ی .ح@@تی بعض@@ی وقته@@ا ممك@@ن اس@@ت ك@@ه
وضعیت ،قبل از بهبود ،بدتر هم بشود.
فق@@ط ب@@دان ك@@ه هم@@ه چی@@ز ،در زم@@ان درس@@ت خ@@ود ب@@ه كم@@ال خواه@@د
رسید ،چرا كه همه چیز در دس@@ت م@@ن اس@@ت .مت@@وجه بش@@و ك@@ه م@@ن
هم@@ه ج@@ا و در هم@@ه چی@@ز هس@@تم ،هی@@چ ج@@ایی وج@@ود ن@@دارد ك@@ه م@@ن
نباشم.
هدف نهایی كمال است.

اول فروردین
به@@ار اینجاس@@ت! عص@@ر جدی@@د اینجاس@@ت! از خ@@واب بی@@دار ش@@و و
شگفتی زمان حاضر را ب@@بین چ@را ك@ه ت@@و در زم@ان واقع@ا  €ش@گفتی
زندگی میكنی .در هر اتفاقی بهترین را ببین.
در انتظار تغییرات ب@@اش و در س@@مت آنه@@ا حرك@@ت ك@@ن و ب@@ه هی@@چ
چیزی در درونت اجازه نده كه جلوی تغییرات را بگیرد.
هیچ@@وقت از ت@@ازگی و ناش@@ناخته ن@@ترس ،ب@@دون ت@@رس ب@@ه جل@@و ب@@رو
چرا كه میدانی كه من با تو هس@@تم ،همیش@@ه و می@@دانی ك@@ه هیچ@@وقت
رهایت نخواهم كرد.
مرا در همه چیز ببین و شكوه و جلل را از من بدان .بدان كه تو
در حال قدم برداشتن در عصر طلیی هستی ،پس نگران نباش و
بر ضد تغییرات مقاومت نكن.
بعد از غلیظترین تاریكی طلوع است.
طل@@وع اینجاس@@ت .طل@@وع در زم@@ان معی@@ن خ@@ود میآی@@د و هی@@چ چی@@ز
نمیتوان@@@د جل@@@ویش را بگی@@@رد .تم@@@امی آفرین@@@ش در رون@@@دی كام@@@ل
جریان دارد .چرا تو نباشی؟

 ٢فروردین
اگ@@ر بخ@@واهی ك@@ار درس@@ت را انج@@ام ب@@دهی و در راه درس@@ت ق@@دم
ب@@رداری ،ای@@ن ك@@ار را خ@@واهی ك@@رد .بای@@د ق@@وی باش@@ی ت@@ا ب@@ر ض@@د
فریبهای راه مقاومت كن@ی و آنه@ا را بشناس@ی .ه@ر تلهای را ك@ه
رد كنی قویتر و مستحكمتر میشوی تا جایی كه بت@@وانی در مقاب@@ل
هر چیزی بدون هراس بایستی.
برنامههای من عجیب هستند ،ولی به یاد داشته باش كه م@@ن همهء
صحنه را میبین@@م و ت@@و فق@@ط قس@@مت ك@وچكی از آن را .م@ن تم@@امی
دستاندركاران زندگی را میبینم و تو فقط نزدیكانت را.
من به تك ت@@ك اف@@راد راه را نش@ان میده@م و ب@@ه ای@@ن ترتی@ب برن@@امه
كلی به نهایت انجام میشود.
نگاه كن كه چگونه برنامه كل@@ی ش@@كوفا میش@@ود و در مقاب@@ل چنی@@ن
شگفتیای شادی كن .با قلبی پ@ر از ش@كر آن را ك@@امل €قب@ول ك@@ن و
دست مرا در تمام چیزهایی كه جا میگیرند ببین.

 ٣فروردین
چ@را از همی@@ن الن ط@رز فک@ر "فراوان@ی" نداش@@ته باش@ی ؟ مت@وجه
شو که هیچ تقوایی در تهیدست بودن نیست.
م@@ن میخ@@واهم بفهم@@ی ک@@ه پ@@ول خ@@ود ن@@ه خ@@وب اس@@ت و ن@@ه ب@@د ،فق@@ط
وج@@ود دارد ،همی@@ن .پ@@ول اینجاس@@ت ک@@ه اس@@تفاده ش@@ود و در جری@@ان
قرار بگیرد و نه اینکه انبار شود.
پول قدرت است و باید از آن ب@ا خردمن@@دی اس@@تفاده ک@@رد .ب@@رق ه@@م
نیرو است و تو از آن با احتیاط استفاده میکنی وگرنه تو را ن@@ابود
خواهد کرد .پس چرا از پول بیهوده استفاده کنی ؟
وق@@@تی ک@@@ه بت@@@وانی آزادی واقع@@@ی روان را قب@@@ول کن@@@ی ،خ@@@واهی
توانست از تمام محدودیتها و کمبودها خودت را رها کنی.
یاد بگیر که از هر چی@@زی ک@@ه داری ب@@ا خردمن@@دی اس@@تفاده کن@@ی ب@@ا
دانش به اینک@@ه ه@ر چ@ه ک@@ه م@@ن ب@@ه ت@و می@@دهم بای@@د در راه ش@کوه و
جلل م@@ن اس@@تفاده ش@@ود و ت@@و بای@@د م@@دیر خ@@وبی ب@@رای برک@@ات م@@ن
باشی.

 ٤فروردین
س@@عی نك@@ن ك@@ه زی@@اد دور را نگ@@اه كن@@ی و ی@@ا اینك@@ه ط@@ولنی م@@دت
برنامهریزی كنی ،چرا كه ممكن است برنامههایت ع@@وض ش@@وند.
بهتر است به هر چیزی اجازه بدهی كه خودش گس@@ترش یاب@@د ،در
این صورت خواهی دید كه اتفاقات خیلی زودتر ر•خ خواهند داد.
بیحوصله نباش ،فقط منتظر باش و ببین كه چگونه هم@@ه چی@@ز ب@@ه
طرز ش@گفتی ب@از میش@@ود .ام@ا ه@ر چی@ز بای@@د در زم@ان خ@ود ر•خ
ده@@د .وق@@تی ك@@ه زمس@@تان ج@@ا افت@@اده اس@@ت ،ب@@ه نظ@@رت میرس@@د ك@@ه
هیچوق@@ت تم@@امی نخواه@@د داش@@ت ،ول@@ی قب@@ل از اینك@@ه مت@@وجه ش@@وی
بهار از همه جا جوانه میزند.
همین روند ه@@م ب@@ا "جدی@@د" در پی@@ش اس@@ت .مانن@@د به@@ار اینجاس@@ت و
ق@@دیمی تم@@ام ش@@ده .ام@@ا ممك@@ن اس@@ت ك@@ه ت@@و ای@@ن موض@@وع را هن@@وز
كامل €نفهمیده و یا قبول نك@@رده باش@@ی و در ای@@ن ص@@ورت چش@@مانت
به این شگفتی بسته است.
چشمانت را باز كن و هیچكدام از اتفاقات حال را از دست نده.

 ٥فروردین
همینطور ك@ه بیش@@تر و بیش@@تر عش@ق در دنی@@ا آزاد میش@@ود ،ش@فای
شگفتی انجام میگیرد .مانند مرهمی كه بر زخم زده میشود ،شفا
میدهد و از نو میسازد .عشق از تك تك انسانها ریشه میگیرد.
از تو شروع میش@@ود و مانن@@د ب@@ذری ك@@ه ش@كوفا میش@@ود زیب@ایی و
كمال را نمایان میسازد.
ای@@ن اتف@@اقی اس@@ت ك@@ه الن ر•خ میده@@د .انس@@انهای زی@@ادی ح@@س
میكنند كه چی@زی در ح@ال تغیی@@ر اس@ت ،ام@ا نمیدانن@@د چیس@ت .در
بیرون به دنبال كلیدی میگردند ك@@ه معن@@ی دگرگونیش@@ان را نمای@@ان
كن@@د .بعض@@ی دیگ@@ر پی@@ام را میش@@نوند ول@@ی از احس@@اس خودش@@ان
میترسند ،چرا كه جدی@@د و ناش@@ناخته اس@ت و س@عی میكنن@@د ك@@ه آن
را طرد كنند.
هیچ چیزی نمیتواند جلوی رهایی این عشق را بگی@رد .یكب@ار ك@@ه
عش@@ق آزاد ش@@ود دیگ@@ر نمیت@@وان دوب@@اره آن را مح@@دود ك@@رد و ن@@ه
میشود آن را پنهان كرد و یا نادی@@ده گرف@@ت .كمك@@م در هرف@@رد ای@@ن
اتفاق نمایان میشود و این اتفاق پایان ندارد.

 ٦فروردین
همواره پلهای برای بال رفتن وجود دارد .بدون ترس حركت ك@@ن
و ب@@ال ب@@رو و همیش@@ه ب@@ه دنب@@ال رس@@یدن ب@@ه فراتری@@ن ب@@اش .زن@@دگی
حرك@@ت اس@@ت .زن@@دگی تغیی@@ر اس@@ت .زن@@دگی ر•ش@@د اس@@ت .هیچك@@س
نمیتواند در همان حالتی كه هست تا ابد بماند.
ط@@@بیعت نمیتوان@@@د ب@@@دون حرك@@@ت بمان@@@د و هم@@@واره در تغیی@@@ر و
گسترش است و از پلهای به پله دیگر پیش میرود.
بلوط درخت تنومندی میشود ،گلها به زیبایی ش@@كوفا میش@@وند و
ذرت بلل را ب@ه وج@ود میآورد .تغیی@@ر همیش@گی اس@ت و اگ@ر در
تو رخ نمیدهد ،میتوانی مطمئن باشی كه اش@@كالی در بی@@ن اس@@ت.
باید آن را پیدا و حل كنی .در مقاب@@ل تغیی@@رات مق@@اومت نك@@ن ،بلك@@ه
آنها را قبول كن و در همان سمت حركت كن.
همیشه آسان نخواهد بود ،اما كمی ناراحتی را قبول كن ت@@ا ت@@ازگی
درخشنده بتواند در تو و از طریق ت@و ر•ش@@د كن@@د و ت@@و را تب@@دیل ب@@ه
انسانی جدید و مملو از نور ،عشق و الهام كند.

 ٧فروردین
ص@@لح ب@@ا ت@@و باش@@د .ب@@ا م@@ن یك@@ی ب@@ودن اس@@ت ك@@ه ص@@لح و آرام@@ش
میده@@د ،چ@@را ك@@ه ص@@لح از درون ش@@روع میش@@ود و آن وق@@ت ب@@ه
بیرون منعكس میشود .وقتی كه آرام@@ش و اس@@تحكام درونیات را
پی@@دا ك@@ردی ،ه@@ر ج@@ایی میت@@وانی ب@@روی و در مقاب@@ل ه@@ر چی@@زی
میتوانی مقاومت كنی .حتی میت@وانی در دنی@ای ت@@اریكی و م@@رگ
قدم برداری ،چرا كه این صلح درونی از آرامش و صفایی میآید
كه هی@@چ چی@ز و هیچك@س نمیتوان@@د آن را ب@@ه ه@م بری@@زد و ی@ا ن@@ابود
كند.
اگر ارتباط واقعی خودت را با من ،به سادگی یك فرزند ،بشناسی
و قبول كنی ،آنگاه زندگیات ممل@@و از ش@@كر و ش@@ادی خواه@@د ش@@د.
آنگاه هیچ ترسی وارد زندگیات نخواهد شد و یك زندگی ش@@گفت
و كامل €امن خواهی داشت ،چرا كه جایی كه ترس نیس@@ت حم@@ایت
كامل هست.
ترس است كه در را بر روی خطر باز میكند و تو را آسیبپذیر
میسازد .پس ترس را طرد كن و اجازه بده كه صلح و عشق م@@ن
تورا پر كند و در بر گیرد و همواره شكرگزار باش.

 ٨فروردین
من ذات هستیام .من همه جا هستم .من در هم@@ه چی@ز هس@تم .هی@چ
ج@ایی نیس@ت ك@ه م@@ن نباش@م .وق@تی ك@ه ك@امل €مت@وجه ای@@ن موض@وع
شدی و توانس@تی آن را قب@ول كن@@ی ،میفهم@@ی ك@ه بهش@@ت در درون
تو است .آنگاه میت@@وانی از گش@@تن دس@@ت ب@@رداری و ب@@ر درون رو
كنی .آنگاه میتوانی در خودت آنچه را ك@@ه ب@@ه دنب@@الش هس@@تی پی@@دا
كنی.
تعداد كمی امروز اینطور عمل میكنند .اكثریت همه جا به دنبال
جواب میگردند به جز در درون خود.
وق@@تی قب@@ول ك@@ردی ك@@ه م@@ن در درون ت@@و هس@@تم ،هیچ@@وقت دیگ@@ر
احساس تنهایی نخواهی ك@@رد و هیچ@وقت دیگ@ر احتی@اجی نخ@واهی
داشت كه در بیرون به دنبال راهحل برای مش@@كلتت باش@@ی .وق@@تی
ك@@@ه ب@@@ه مش@@@كلی برخ@@@ورد ك@@@ردی ،در ص@@@لح و آرام@@@ش درون@@@ی،
س@@والت و مش@@كلت را مقاب@@ل م@@ن خ@@واهی گذاش@@ت و م@@ن ب@@ه ت@@و
جواب خواهم داد و آنگاه باید كه یاد بگی@@ری ت@@ا ك@@امل €از آنچ@@ه ك@@ه
درونا  €به تو میگویم فرمان ببری.
باید یاد بگیری همانند گفتهء من زندگی كنی و نه اینكه فق@@ط آن را
بشنوی.

 ٩فروردین
زن@@@@دگیات را در ح@@@@د ممك@@@@ن س@@@@اده نگه@@@@دار و از ش@@@@گفتیها و
زیباییهای سادهای كه برای همه بر روی زمین وج@@ود دارد ل@@ذت
ببر .این زیباییها اینجا هستند تا همه آن را تقسیم كنند اما خیلیها
آنها را بیارزش میپندارند.
مانند بچهها قادر باش زیباییها را ببینی و از آنها لذت ببری :از
زیبایی یك گل ،از پرواز یك پرنده ،از ش@@كوه طل@@وع خورش@@ید ،از
حرکت قطرههای باران روی شیش@@ه .س@اده هس@@تند و آنچن@ان زیب@@ا؛
اما برای دیدن این زیبایی باید با عجله در زندگی عبور نكنی و با
چشمانی واقعا باز آنها را نگاه كنی.
آیا شگفتیها و زیباییهای مرا در اطرافت میبینی؟ یا اینك@@ه آنق@@در
فك@@@رت مش@@@غول نگرانیه@@@ای روزم@@@ره اس@@@ت ك@@@ه ك@@@ور و ناش@@@نوا
شدهای؟
چرا سعی نكنی امروز كامل متوجه اطراف خودت باشی؟

 ١٠فروردین
هی@@چ چی@@ز بیخ@@ودی نیس@@ت .برن@@امهای كل@@ی و كام@@ل در پ@@س ه@@ر
زندگی وجود دارد.
تو ه@@م ج@زء ای@@ن ك@ل هس@تی ،پ@@س ت@و ه@@م ج@زء ای@@ن برن@@امه كل@ی و
كامل هستی .وق@تی ك@@ه در زن@دگیات اتفاق@ات عجی@ب میافت@@د و از
خودت میپرسی كه چرا ،س@ر فرص@ت نگ@اه ك@ن ت@@ا ب@@بینی ك@@ه ای@@ن
اتفاقات به چه چیزهایی وابستهاند ،آنگاه خواهی دید كه ب@@رای ه@@ر
چیزی دلیلی وجود دارد .ممكن است دلیلی را كه میبینی برای@@ت
عجیب باشند ،اما آنها را قبول ك@ن و از آنه@ا درس بگی@ر و س@عی
نكن بر ضدشان بجنگی .زن@دگی بای@@د ب@@دون تلش پی@ش ب@رود .گ@ل
برای ش@@كوفایی در آفت@@اب تلش نمیكن@@د ،پ@@س چ@@را ت@@و تلش كن@@ی
در حالیكه در پناه عشق بیكران من هستی؟
اگر ك@ه در تلش هس@تی ب@@دان ك@ه از خ@ودت اس@ت و ج@زو برن@امه
كامل من برای تو نیست .سادگی •مهر من است ،پس زندگیات را
ساده نگهدار .همواره با م@@ن در تم@@اس ب@@اش و خ@@ودت را ب@@بین ك@@ه
در عشق من شكوفا میشوی۔.

 ١١فروردین
وقتی با زندگی هماهنگ باشی ،خ@@واهی دی@@د ك@@ه ه@@ر ك@@اری را در
زمان درست خود انجام میده@@ی .تنه@@ا ك@اری ك@@ه ب@@رای هم@اهنگی
باید انجام بدهی این اس@@ت ك@@ه زم@@ان بگ@@ذاری و در س@@كوت رابط@@ه
مستقیم با مرا پیدا كنی.
ب@@@رای همی@@@ن اس@@@ت ك@@@ه ای@@@ن لحظ@@@ات آرام@@@ش و س@@@كوت اهمی@@@ت
حی@@اتیای ب@@رای ت@@و دارن@@د ،اهمی@@تی بی@@ش از آنچ@@ه ك@@ه فك@@رش را
میكنی.
دس@@@تگاه موس@@@یقی وق@@@تی ك@@@ه ك@@@وك نباش@@@د ،ناهم@@@اهنگی ب@@@ه وج@@@ود
میآورد .تو هم همینطور ،دستگاه موسیقی باید كه كوك بماند ،ت@@و
هم همینطور .هماهنگ نخواهی ماند مگر اینكه زمان بگذاری كه
در سكوت باشی .ام@ا ای@@ن ممك@@ن نیس@ت اگ@ر ك@@ه هم@واره در تك@@اپو
باشی ،همانطور كه نمیشود دستگاه را هنگام نواختن ك@@وك ك@@رد.
در سكوت است كه میتوان نتها را گوش و تنظیم كرد.
در سكوت است كه میتوانی صدای كوچ@@ك و آرام م@@را بش@@نوی و
من میتوانم به تو بگویم كه چهكار باید كرد.

تصویر فروردین
جوجهای كه پرواز یاد میگرفت به من نشان داده شد.
اولین تلشهایش كم نتیجه بود .اما همینطور كه از بالهایش
استفاده میكرد ،قویتر و قویتر شدند تا جایی كه به آزادی پرواز
رسید و توانست در ارتفاعات بلند و مسافتهای دور به راحتی
پرواز كند.
شنیدم:
ایمان با تمرین میآید .از ایمان زندگی كن تا جایی كه ایمانت به
مانند صخره شود و ضربه ناپذیر گردد ،و آزادی روان را پیدا
كن.

 ١٢فروردین
بهار به طور واقعا كاملی جا میافتد و اینك بهار عصر جدید نیز
ب@@ه كم@@ال گس@@ترش مییاب@@د .ت@@و ج@@زئی از آن هس@@تی و او برای@@ت
زن@@@دگی جدی@@@د را میآورد .ی@@@ك احس@@@اس آزادی و راح@@@تی كام@@@ل،
@وم مح@@دود ق@@دیمی ب@@ه س@@وی اف@@ق جدی@@د
احس@@اس ف@@را رفت@@ن از ر•س@ ‰
بینهایت.
احساس كن كه بزرگ میشوی و ب@@ه ه@@ر س@@و گس@@ترش میی@@ابی و
میدانی كه هر لحظه هر چیزی ممك@@ن اس@@ت اتف@@اق افت@@د .ب@@ه مانن@@د
دوندهای در خط حركت باش ،آمادۀ علمت شروع .آنق@@در م@@وارد
مختلف ،در حال حاضر ،در تمام ردهها در پیش اند.
تغییرات پیش میآیند و تو جزئی از آنها هستی .آماده تغییر ب@@اش
و در جایی كه لزم است و در زمان معین ،به سرعت تغییر ك@@ن.
تردی@@@د نك@@@ن و نم@@@ان .مس@@@تقیم ،ب@@@ا س@@@رعت و محك@@@م ،ب@@@ا ایم@@@ان و
اطمینانی كامل وارد آن چیزی شو كه در حال جایگزینی است.

 ١٣فروردین
هر چیزی فص@@ل و زم@@ان مشخص@@ی دارد .موض@@وع اینجاس@@ت ك@@ه
بای@@د بگ@@ذاری ك@@ه م@@ن زن@@دگیات را راهنم@@ایی كن@@م ،ب@@ه نح@@وی ك@@ه
فص@@ل و زم@@ان درس@@ت را ب@@@ا دان@@@ش درون@@ی روش@@@نی بشناس@@ی و
بتوانی ب@@ه س@رعت ،ب@@ا ای@@ن اله@@ام درون@@ی و ب@@ا اطمین@@انی كام@@ل ،ب@@ه
پیش بروی.
وق@@تی ك@@ه در درون خ@@ودت در آرام@@ش هس@@تی ،زم@@ان ب@@ی معن@@ی
است .اما وقتی كه ناراحت یا نگ@ران هس@تی ،زم@ان ك @‰ش میآی@@د و
به نظر می رسد كه روز تمام شدنی نیست .وقتی هم از كاری ك@@ه
انجام می دهی شادمانی ،زمان ب@@ه س@@رعت میگ@@ذرد و میخ@@واهی
كه روز طولنیتر میبود.
مهم است كه یاد بگیری از هر كاری كه انجام میدهی لذت ببری
و رفت@@ارت در مقاب@@ل ه@@ر چی@@زی درس@@ت باش@@د .در ای@@ن ص@@ورت
كارهای بیشتری میتوانی انجام بدهی و چ@@ون كاره@@ایت ب@@ا عش@@ق
ص@@ورت میگیرن@@د ،ش@@اهكار خواهن@@د ب@@ود .ه@@دفت در ه@@ر لحظ@@ه
كمال باشد.
وقتی ك@ه ك@اری را ب@ا عش@ق انج@ام میده@ی ،آن ك@ار را ب@رای م@@ن
انجام دادها ی

 ١٤فروردین
كلید شادی و خشنودیت در درون تو است.
ح@@التی ك@@ه ب@@ا آن ه@@ر روزت را ش@@روع میكن@@ی خیل@@ی مه@@م اس@@ت،
میتوانی روزت را خوش و یا ناراحت ش@روع كن@ی .میت@وانی ب@ا
س@@رودی از ش@@ادی و ش@@كر در قلب@@ت بی@@دار ش@@وی ،ب@@ا ش@@ادی زن@@ده
بودن ،برای شگفتی زندگی كردن و برای هماهنگ بودن با رون@@د
هر زندگی .میتوانی منتظر آن باشی كه روزی كه در پیش اس@ت
بهترین را به تو بدهد و به این ص@ورت به@@ترین را ب@@ه خ@@ود ج@@ذب
کن@@ی و ی@@ا اینك@@ه میت@@وانی روزت را ب@@ا ب@@داخلقی ،نارض@@ایتی و
نامیزانی شروع كنی.
ت@و خ@ود مس@ئول آنچ@ه هس@تی ك@ه ام@روز برای@ت میآورد و ب@ا ای@ن
دانش تو مسئولیت بزرگتری داری تا كسانیكه بیخبرند.
هیچكس دیگر را به غیر از خودت ب@@رای ط@رز فك@رت نمیت@وانی
سرزنش كنی .همه چیز در دست خود تو است.

 ١٥فروردین
ر ‘رده بن@@دی زن@@دگی كج@@ا هس@@تی؟ آی@@ا ب@@ه آخ@@ر رس@@یدهای و دوب@@اره
شروع به بال رفتن ك@ردهای؟ آی@ا قب@ول ك@ردهای ك@ه تم@ام چیزه@ای
زندگیات را ‘رها كنی و مرا اول ق@@رار ب@@دهی؟ ن@@ه از ت@@رس ،بلك@@ه
به خاطر عشق عمیقت به من و می@@ل درونی@@ت ب@@ه انج@ام ا‰رادۀ م@@ن
و قدم برداشتن در مسیر من.
آیا میتوانی بگویی كه "ا‰رادهات انجام ش@ود" و واقع@@ا آن را قب@@ول
داش@@ته باش@@ی؟ و آم@@اده ب@@ه انج@@ام ه@@ر ك@@اری باش@@ی ك@@ه م@@ن از ت@@و
میخواهم ،حتی اگر به چشم بقیه عجیب و دیوانگی بیاید؟
برای این احتی@اج ب@ه ش@جاعت ،دان@ش و اطمین@ان عمیق@ی اس@ت ك@ه
نگ@@ذارد هی@@چ چی@@زی تع@@ادلت را ب@@ر ه@@م زن@@د .تنه@@ا انس@@انهای ق@@وی
قادر خواهند ب@@ود ك@@ه ای@@ن راه معن@@وی را ط@ی كنن@@د .ای@@ن راه ب@@رای
كسانی نیست كه سر خود ك@@ار میكنن@@د و نمیخواهن@@د ص@@دای م@@را
گوش بدهند.
در این راه معنوی میانب•ری وجود ندارد .ت@و بای@@د ب@ه دنب@ال ره@ایی
خودت باشی و آن را به دست آوری.

 ١٦فروردین
وقتی كه بچۀ كوچكی شروع به راه رفتن میكند ،قدمهایش پ@@ر از
تردی@@@د هس@@@تند ت@@@ا اینك@@@ه ب@@@ر اطمین@@@انش اض@@@افه ش@@@ود و ق@@@دمهایش
محكمتر و مطمئنتر گردند و بالخره بتوان@@د ب@@دون زمی@ن خ@@وردن
بدود و بپرد.
اما نمیت@@وان مراح@ل را نادی@@ده گرف@ت .ایم@ان ه@م همینط@@ور اس@ت.
ایمان یكب@اره ب@@ه وج@ود نمیآی@@د و بای@@د ب@ه تدری@@ج س@اخته ش@ود .ه@ر
دفعه كه ایمانت را به كار بگیری ،بزرگتر خواهد ش@@د ت@@ا زم@@انیكه
بتوانی از محدودیتهایت فراتر بروی و ك@@امل از ایم@@انت زن@@دگی
كنی ،چرا كه امنیتت در من ریشه خواهد داشت.
میدانی قادر به هر كاری با من هستی ،چ@را ك@@ه م@@ن هس@@تم ك@@ه ب@ا
حركت در تو و از طری@@ق ت@و كاره@ا را انج@ام میده@@م .خ@ودت ب@@ه
تنهایی قادر به آن نخواهی بود.
هم@@@واره سرچش@@@مهء همی@@@اریت ،ق@@@درتت و اله@@@امت را بش@@@ناس و
هیچوقت شكر كردن را فراموش نكن .هیچ چیزی را مف@@ت نپن@@دار
و دست مرا در هر چیز بشناس.

 ١٧فروردین
چیزه@@ای پی@@ش پ@@ا افت@@اده زی@@ادی در زن@@دگی روزم@@ره میتوانن@@د ب@@ه
سادگی جدایی و ناهماهنگی به وجود آورند .از آنها فراتر روید و
در چیزهایی كه در زندگی اهمیت دارند یگانه شوید:
در مهرتان به من ،در مهرت@@ان ب@@ه هم@@دیگر ،در زن@@دگی و فع@@الیت
به نفع همگان ،خودتان و تصادفات كوچك خودخواه@@انه روزم@@ره
را فراموش كنید.
وقتی كه كسی عمیقا  €خیال میكند كه طرز رفتارش درست اس@@ت
و هیچگونه دیگران را قبول ندارد ،بالخره چیزی شكسته خواه@@د
شد.
وقتی كه كشی را تا حد اكثر بكش@@ی ،ی@ا پ@@اره میش@ود و ی@@ا اگ@ر آن
را یكباره رها كنی به سرعت برمیگ@@ردد و ض@@ربهات میزن@@د .ام@@ا
اگر آن را به نرمی همراهی كنی ،بدون پ@@اره ش@@دن و ن@اراحتی ب@@ه
بار آوردن به جای خود بازمیگردد.
چرا قلبت را باز نكنی و تشنجات را به نرمی آرام نكنی؟
عشق و تفاهم همیشه به هموار كردن راه كمك خواهند كرد.

 ١٨فروردین
فق@@ط زم@@انیكه روان@@ت گس@@ترده اس@@ت و ت@@و ب@@از و گی@@را ب@@ه ت@@ازگی
اطرافت هس@@تی اس@ت ك@@ه میت@وانی خ@ودت را ب@ا فكره@ای جدی@@د و
طرز زندگی جدید مرتبط كنی.
آماده باش كه فراتر از اینج@@ا ب@@ه س@@وی ابع@@ا ‰د ب@@التری نگ@@اه كن@@ی و
خودت را نسبت به راههای روان باز بگذاری.
چیزهای زیادی را میتوانی درونی بفهمی و قب@@ول كن@@ی ك@@ه تفك@@ر
عقلنی به آنها نمیرسد .پس چرا وقتت را تلف كنی كه همه چی@@ز
را با فك@ر درك كن@ی؟ چ@را آم@اده نباش@ی ت@ا زن@دگی و كاره@ایت از
الهام درونت ریشه بگیرند؟ وقتی كه اینطور زن@@دگی كن@@ی از ‘ردۀ
بالیی روانت سرچشمه میگیری و نسبت به جدید گیرا میشوی.
تبدیل به راه پاكی میشوی كه به جدید امك@@ان میده@@د در ت@@و و از
طریق تو گسترش بیابد.
پس روانت را از منفی به مثبت ،از مخرب به سازنده ،از
تاریكی به روشنایی و از قدیمی به جدید تغییر و ببین كه چه پیش
خواهد آمد.
خواهی دید كه قدیمی محو خواهد شد و شكوه جدید را نمایان
خواهد كرد.

 ١٩فروردین
ب@@@ه هیچك@@@س متك@@@ی نب@@@اش .ت@@@و ب@@@ه هی@@@چ پش@@@ت گرم@@@ی خ@@@ارجی و
هیچگ@@ونه دلگرم@@ی احتی@@اج ن@@داری ،چ@@را ك@@ه ت@@و هم@@ه چی@@ز را در
درون خود داری .هر كسی ب@ه دنب@@ال ص@لح درون@ی اس@ت و ص@لح
درونی اینجاست زمانیكه وقت برای جستجوی آن بگذاری.
وقتی كه چیزی را درونا  €میدان@@ی ،هیچك@@س و هی@@چ چی@@ز خ@@ارجی
نمیتواند آن را از بین ببرد .آنقدر برایت واقعی است كه اهمی@@تی
ندارد كه حتی تمام دنیا بر ضد آن باش@د و ب@ه ت@@و بگوی@@د ك@@ه اش@تباه
میكن@@ی .در ای@@ن ح@@ال میت@@وانی ب@@ه راح@@تی راه خ@@ودت را ب@@دون
تزل •زل ادامه بدهی.
ای@@ن ش@@ادی و آرام@@ش درون@@ی اس@@ت .ای@@ن اس@@ت ك@@ه میتوان@@د ب@@ه ت@@و
آرامشی را كه فرای هر فهمی است بدهد.
پس هر موقع در مورد چیزی شك داشتی ،به درون خود رو كن،
به دنبال حقیقت باش و من آن را به تو نشان خواهم داد .سپس راه
خودت را در صلح و اطمینان ادامه بده.

 ٢٠فروردین
نمیتوان پرستشگاه با قدرتی را بدون زیربنای محكم ساخت .شما
نمیتوانید آسمان جدید و زمین جدید را بدون عشق بسازید ،عشق
ب@@@رای هم@@@دیگر و عش@@@ق ب@@@رای م@@@ن .عش@@@ق در چیزه@@@ای كوچ@@@ك
زن@@دگی ش@@روع میش@@ود و گس@@ترش مییاب@@د .ه@@ر كج@ا ك@@ه میروی
بذرهای عش@ق بیفش@ان و ببینش@@ان ك@ه رش@@د میكنن@@د ،گ@ل میدهن@@د و
فراوان میشوند.
بذرهای مهر ،حتی در سختترین قلبه@ا ،ب@الخره ر•ش@@د میكنن@د.
ممكن است زمان ببرد ،اما اگر با محبت ب@@ه آنه@@ا رس@@یدگی ش@@ود،
ممك@@ن نیس@@ت ك@@ه رش@@د نكنن@@د .پ@@س از هیچك@@س ناامی@@د نش@@و ،فق@@ط
همواره ‰مهر را جاری نگهدار و قلبت را سخت نك@@ن و خ@@ودت را
برای اعمالت توجیه نكن.
در قلب خودت نگاه كن ،خودت را پاك ساز و صلح كام@@ل قل@@ب و
روان را پی@@دا ك@@ن .آنگ@@اه میت@@وانی هم@@ه ج@@ا ،ب@@ا آزادی و ش@@ادی
واقعی ،بروی و همواره عشق و باز هم عشق بدرخشانی.
ممكن نیست كه عشق زیادی باشد .بگذار كه آزادانه جاری باشد.

 ٢١فروردین
زندگی آن چیزی است كه تو میسازی .چرا "بهترین" را در ه@@ر
وضعیتی نشناسی و كامل €از آن بهره نگیری؟ مهم نیست ك@ه كج@ا
هس@@تی و چ@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی .هیچ@@وقت وق@@ت و نیروی@@ت را در
آرزوی جای دیگری بودن و كار دیگری را انجام دادن تلف نكن.
همیش@@ه ق@ادر نخ@@واهی ب@@ود ك@@ه بفهم@@ی چ@@را ج@@ایی ك@@ه هس@@تی ق@@رار
داری ،اما میتوانی مطمئن باشی كه دلی@@ل خ@@وبی ب@@رای آن وج@@ود
دارد و درس@@@ی ب@@@رای فراگی@@@ری .ب@@@ر ض@@@د آن مب@@@ارزه نك@@@ن بلك@@@ه
د‘ر ‘س@ ت را پی@@دا ك@@ن و آن را س@@ریع ی@@اد بگی@@ر ت@@ا بت@@وانی ب@@ه پی@@ش
بروی.
تصمیم به در جا ماندن كه نداری؟ با دست برداشتن از مقاومت و
با قب@@ول درسه@ایی ك@@ه ب@@ه ترتی@@ب بای@@د ی@@اد گرف@@ت ،زن@@دگی برای@@ت
بسیار آسانتر میشود و تازه تغییرات برایت خوشایند می شوند.
گیاهان در مقابل تغییر و •رشد مقاومت نمیكنند ،با آنها روانند و
به نهایت شكوفا میشوند .چرا تو هم اینگونه رفتار نكنی؟

 ٢٢فروردین
تو در این دنیایی اما از این دنیا نیستی .احتیاجی نیس@@ت ك@@ه اج@@ازه
ب@@دهی ط@@رز زن@@دگی ای@@ن دنی@@ا خفهات كن@@د .از آنه@ا ل@@ذت ب@@بر ول@@ی
سعی در تصاحبشان نداشته باش و نگذار كه آنها مالكت شوند.
در عصر جدید لزم نیست كه ژن@@ده بپوش@@ی و خ@@ودت را خاكس@@تر
ب@@ه س@@ر كن@@ی و هم@@ه ج@@ا ج@@ار بزن@@ی ك@@ه گناهك@@اری بی@@ش نیس@@تی و
لیاقت اینكه فرزند محبوب من نامیده شوی را نداری.
این حرفها مال زمانهای قدیم اس@ت و حقیق@ت ندارن@@د .قب@@ول ك@ن
كه ما یكی هستیم و من در تو هستم .احساس كن كه خارج از ای@@ن
حرفه@@ای اش@@تباه ب@@ه س@@وی روش@@نایی ش@@كوهمند كش@@یده میش@@وی.
گذشته را در پشت سر رها ك@@ن ت@@ا ب@@ه مرگ@@ی ط@@بیعی بمی@@رد .وارد
جدی@@د ش@@و ،در حقیق@@ت و روان دوب@@اره زاده ش@@و و معن@@ای واقع@@ی
آزادی را كشف كن.
م@@ن احتی@@اج دارم ك@@ه ت@@و آزاد باش@@ی و ن@@ه اینك@@ه زن@@دانی خ@@ودت و
نگران شخص خودت باشی .مانند بچهء كوچكی ،آزاد و شاد باش
و در زمان همیشگ ‰ی حال زندگی كن.

 ٢٣فروردین
ب@@رای تم@@ام چیزه@@ایی ك@@ه داری ،چیزه@@ایی ك@@ه دری@@افت میكن@@ی و
تمام چیزهایی كه دریافت خواهی ك@@رد سپاس@@گزار ب@@اش .در واق@@ع
هیچ@@وقت از ش@@كر ك@@ردن دس@@ت نك@@ش ،چ@@را ك@@ه رفت@@ار مثب@@تی در
مقابل زندگی است و همین است ك@ه ب@@اعث میش@@ود ك@ه "به@@ترین"
را ب@@ه خ@@ودت ج@@ذب كن@@ی .همی@@ن ب@@ه ت@@و كم@@ك میكن@@د ك@@ه قل@@ب و
روحت را باز نگه داری و همین به گسترش •متداوم روان@@ت كم@@ك
میكند .همواره به چیزهایی برخورد خ@واهی ك@@رد ك@ه س@پاس م@ی
طلبد و اگر شروع به شمارششان كنی افزون خواهند شد.
متوجه خواهی شد كه تا چه اندازه محبوب هستی و خواهی فهمی@@د
كه هرچه كه دارم مال ت@@و اس@ت و انباره@ای ف@@راوانیام لبریزن@@د و
تو هیچ كمبودی نداری.
هر كدام از احتیاج@اتت ب@@ه به@@ترین نح@و ج@واب میگیرن@@د و ب@ا ای@ن
دانش تو میتوانی هم@@واره ببخش@@ی و ب@@از ه@@م ببخش@@ی و هیچگ@@ونه
حسابی نكنی ،چرا كه همان اندازه كه می دهی دریافت میكن@@ی و
با بخشیدن ،برای دریافت كردن بیشتر ،جا باز میكنی.

 ٢٤فروردین
من سرچشمهء تمام چیزه@ایی هس@تم ك@ه دری@افت میكن@@ی و هرچ@ه
ك@@ه دارم م@@ال ت@@و اس@@ت .فراوان@@ی بینه@@ایت م@@ن در دس@@ترس هم@@ه
@ر فراوان@@ی باش@@د .ب@@دون
است ،اما باید ك@@ه ط@رز فک@رت ،ط@@رز فک@ ‰
هیچگونه فكر كمبود یا محدودیت.
احساس كن كه روانت گس@@ترده و گس@@تردهتر میش@@ود و بگ@@ذار ك@@ه
بدون محدودیت فراخ شود ،چ@ون مح@@دودیتها در جری@ان مت@والی
‘س@@@@ د ایج@@@@اد میكنن@@@@د .ب@@@@ا مح@@@@دودیت ت@@@@رس میآی@@@@د ،و ب@@@@ا ت@@@@رس
بیحرك@@@تی ،و وق@@@تی ك@@@ه چی@@@زی بیحرك@@@ت ش@@@ود ،جری@@@ان قط@@@ع
میشود و میمیرد.
هم@@@واره جری@@@ان را ج@@@اری نگه@@@دار .هم@@@واره ،در تم@@@ام ‘ردهه@@@ا،
بخش@@ش و دری@@افت را زن@@ده نگه@@دار و ب@@بین ك@@ه فراوان@@ی بینه@@ایت
یعنی چه.
بدان كه تو با من یكی هس@تی ،یگ@انه ب@ا تم@امی ث@روت دنی@@ا و ب@دان
ك@@@ه هی@@@چ چی@@@زی ب@@@رای خ@@@ود برداش@@@ته نمیش@@@ود و چی@@@زی انب@@@ار
نمیگردد .همه چیز اینجاست كه خردمندانه استفاده شود.
از برك@@ات كام@@ل و خ@@وب م@@ن ب@@ه درس@@تی اس@@تفاده ك@@ن .ب@@ه دنب@@ال
راهنمایی من باش تا بفهمی كه چگونه از چش@@مههای بینه@@ایت م@@ن
به درستی استفاده كنی.

 ٢٥فروردین
مهم است كه در هر حالت و زمانی تعادل برقرار باشد و خ@@واهی
دید كه همیشه تع@@ادل ك@املی در ه@ر ك@اری ك@ه زی@@ر راهنم@@ایی م@ن
شروع كنی وجود خواهد داشت .برای همین است ك@@ه بای@@د ،ب@@دون
پافشاری در چیزی ،بگذاری كه زندگی خود شكوفا ش@@ود ،ب@@ه ای@@ن
ترتیب هیچ چیزی اشتباه و بیموقع انجام نمیگیرد.
معنیاش این نیست كه دست روی دست بگ@@ذاری و منتظ@@ر بم@@انی
كه همه چیز خود به خود انجام شود تو باید همواره آم@@اده باش@@ی،
باید روان@@ت را ب@@ال نگه@@داری ،بای@@د ب@@ه پیش@@واز "به@@ترین" ب@@روی،
باید مطمئن باشی كه همه چیز خیلی ،خیلی خوب است.
تو باید با ایمان و اطمینانی كامل در انتظار م@@ن باش@@ی .بای@@د ب@@دون
تردید بدانی كه من همواره راهنم@@ا و هم@@راه ت@@و هس@@تم .بای@@د ب@@دانی
كه هر عملت به راهنم@ایی م@@ن و فق@ط م@@ن اس@ت ،ب@@ه ط@@وریكه ه@ر
ق@@دمت محك@@م و مطمئن باش@@د و ه@@ر ك@@اری ك@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی در
عشق.

 ٢٦فروردین
چقدر ساده است كه به خاطر وضعیت دنیا غرغر كن@@ی و هم@@ه را
به جز خودت سرزنش كنی .گفت@@ن »چ@@را ك@@اری نمیكنن@@د؟« س@@اده
است .چرا خود تو كاری انجام نمیدهی؟ هیچوقت خودت را عقب
قرار نده و فكر نكن كه ناتوانی و ازتو كاری ساخته نیست.
ت@@@و میت@@@وانی كم@@@ك كن@@@ی ،از همی@@@ن الن میت@@@وانی كم@@@ك كن@@@ی و
میتوانی ب@@ا منظ@@م ك@@ردن خ@@انهء خ@@ودت ش@@روع كن@@ی .ت@@و میت@@وانی
تمام سوء تفاهم ها را برطرف كنی و سعی كنی كه تمام بیدادها و
ستم ها را جبران كنی .ت@@و میت@@وانی روان@@ت را گس@@ترش ب@@دهی ت@@ا
زن@@دگی را از نقط@@ه دی @ ‰د دیگ@@ر و بزرگ@@تری ب@@بینی .میت@@وانی ی@@اد
بگی@@@ری ك@@@ه ب@@@ه بقی@@@ه بیش@@@تر اح@@@ترام بگ@@@ذاری ،ب@@@ازتر باش@@@ی ،ب@@@ا
محبتتر باشی و هر دو روی سكه را ببینی.
تو میتوانی كه از همین الن ش@@روع كن@@ی هرگ@@ونه تلخ@@ی ،انتق@@اد و
منفیگرای@@ی را از ط@@رز فك@@رت بی@@رون كن@@ی .خ@@واهی دی@@د ك@@ه ب@@ا
اجرای نقش خودت ،با روند دنیا همكاری خواهی كرد.
اما تنها قادر نخواهی بود ،با من این كار را انجام بده.

 ٢٧فروردین
چرا در زندگی كاری را كه برای@@ت خوش@@آیند اس@@ت ،انج@@ام ن@@دهی؟
ت@@ا زم@@انیكه ب@@ه بقی@@ه اف@@راد ض@@رری نمیرس@@اند و ب@@رای خ@@ودت و
اف@@رادی ك@@ه م@@ورد ت@@وجهت هس@@تند مفی@@د اس@@ت ،ه@@ر ك@@اری را ك@@ه
دوست داری انجام بده .یاد بگیر كه ك@@اری را ك@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی
به موقع ،به طرز درست و بدون تشنج و زحمت باشد.
بچههای كوچك میدانند كه چگونه از زندگی لذت ببرند .تبدیل به
بچهء ك@وچكی ش@و ك@ه خودسانس@وری نمیشناس@@د و ب@@دون نگران@ی
ب@@@@رای خ@@@@ودت و ب@@@@دون زیرنظ@@@@ر گرفت@@@@ن خ@@@@ودت ،ب@@@@دون هی@@@@چ
محدودیتی ،یاد بگیر از زندگی لذت ببری.
كارها را به خاطر اینكه فکر میکنی باید انجام ش@@وند ،انج@@ام ن@@ده.
وقتی كه كاری از روی اجب@@ار اس@@ت ،تم@@ام ش@@ادی و ل@@ذت خ@@ود را
از دس@@@ت میده@@@د .ی@@@اد بگی@@@ر كاره@@@ا را ب@@@ه خ@@@اطر اینك@@@ه برای@@@ت
خوشآیند هستند ،انجام بدهی.
هر چه را كه برای بخشیدن داری ،فقط ب@@ه خ@@اطر عش@@ق بخش@@یدن
و زندگی ،ببخ@@ش .و ب@@بین ك@@ه چگ@@ونه زن@@دگی برای@@ت ف@@رق خواه@@د
كرد.

 ٢٨فروردین
به دنبال ارتباط مستقیم با من باش ،آن را پیدا كن و هر چه كه در
اطراف@@@ت ر•خ داد ،آن را نگ@@@ه دار .ای@@@ن ارتب@@@اط ب@@@ا م@@@ن ،ب@@@ا خ@@@دا،
تمام ق@@درت ه@@ا اس@@ت و هم@@ان ق@@درتی اس@@ت ك@@ه معج@@زه
سرچشمهء ‰
میآفریند .معجزات ،قوانین مینوی من در عمل هستند.
یكس@@ان دانس@@تن خ@@ودت ب@@ا آن چی@@زی ك@@ه ه@@ر زن@@دگی را همبس@@ته
میكند ،آن چیزی ك@@ه تم@ام دان@@ش و تم@ام ق@درت میباش@@د اس@ت ك@@ه
دره@@ا را ب@@از میكن@@د و ب@@ه ق@@وانین اج@@ازه میده@@د ك@@ه در ت@@و عم@@ل
كنند.
چ@@را از دور ب@@ه تماش@@ای رخ دادن معج@@زات در زن@@دگی دیگ@@ران
باشی ،در حالیكه معجزات میتوانند در زندگی تو هم رخ دهند؟
معجزات زمانی رخ میدهند كه تو خودت را با ای@ن ق@درت و ای@ن
یگ@@انگی ،هماهن@@گ كن@@ی و وق@@تی ك@@ه بت@@وانی قب@@ول كن@@ی ك@@ه ق@@ادر
هستی هر كاری را از طریق من انج@ام ده@@ی ،چ@را ك@ه م@@ن ت@و را
قوی میسازم ،پشتیبانیات میكنم و در تو و از درون ت@@و فع@@الیت
میكنم.
قب@@ول ك@@ن ك@@ه خ@@ودت ب@@ه تنه@@ایی هی@@چ نیس@@تی ،ول@@ی ب@@ا م@@ن ،واقع @ا €
میتوانی هر كاری را انجام دهی ،آنگاه معج@@زه پش@@ت معج@@زه در
زندگیات خواهی دید.

 ٢٩فروردین
ص@@لح از درون ش@@روع میش@@ود ،مانن@@د ی@@ك هس@@تهء كوچ@@ك ك@@ه در
انتظ@@ار رویی@@دن و ج@@وانه زدن اس@@ت .ص@@لح در عم@@ق ه@@ر وج@@دان
وجود دارد .او به ش@@رایط و محی@@ط مناس@@ب و ب@@ه رس@@یدگی درس@@ت
احتیاج دارد تا بتواند ر•شد كند.
آرام ب@@اش و ش@@رایط مناس@@ب را ب@@ه وج@@ود آور .آرام ب@@اش و ب@@ه او
فرصتی بده تا بتوان@@د ریش@@ه بگی@رد .یكب@@ار ك@ه ج@ا افت@@اد خ@ودش ب@ه
رشد ادام@@ه میده@@د ام@ا در ش@@روع ك@ار حس@اس اس@ت و احتی@اج ب@@ه
محبت دارد.
پ@@س ب@@ه ای@@ن ترتی@@ب ،ت@@و در خ@@ودت كلی@@د ص@@لح جه@@انی را داری.
وقتت را به تماشای ه@رج و م@@رج و ش@@لوغی دنی@@ا تل@@ف نك@@ن ،بلك@@ه
شروع كن به نظم دادن درون خودت.
ب@@ه آرام@@ی ب@@ه ا‰رادۀ م@@ن بپ@@رداز .احتی@@اجی نیس@@ت ك@@ه در م@@ورد آن
حرف بزنی ،فقط به سادگی آن را زندگی ك@@ن .د‘رهم@@ی و ش@لوغی
زن@@دگی خ@@ودت را ب@@ه ص@@لح و آرام@@ش تب@@دیل ك@@ن و عض@@و مفی@@دی
برای جامعه و دنیایی كه در آن زندگی میكنی بشو.
با خودت ،جایی كه میدانی كاری از دستت برمیآید شروع ك@@ن،
سپس به بیرون پیش برو.

 ٣٠فروردین
وق@@تی ك@@ه زن@@دگی از ت@@و میخواه@@د ك@@ه ع@@وض ش@@وی ،ب@@ه روش@@نی
ب@@بین ك@@ه چ@@ه بای@@د ك@@رد و ب@@ا عل@@م ب@@ه اینك@@ه ه@@ر تغیی@@ری ب@@ه به@@تر
میانجامد ،بدون هیچ مقاومتی تغییر كن.
تغیی@@ر همیش@@ه س@@اده نیس@@ت .مخصوص @ا  €ب@@رای كس@@انیكه فكره@@ا و
ت
طرز دیدشان را محكم چسبیدهاند .باید آم@@اده باش@@ی ت@@ا از تفك@@را ‰
راحت و جا افتاده ،یكی پس از دیگری بگذری تا اینكه كامل €آزاد
و باز باشی برای دریافت چیزی كه كامل €جدید و مختلف است.
خیلیه@@@@ا پ@@@@س از دری@@@@افت چی@@@@ز جدی@@@@دی ،ب@@@@ه آن میچس@@@@بند و
نمیخواهند كه ره@ایش كنن@د .چ@را آن را فق@ط مانن@@د ق@دمی ب@ه جل@و
نبینی ،قدمی به سوی الهامات بزرگ@@تر و ش@@گفتانگیزتری ك@@ه در
انتظار این هستند كه تو برایشان جا باز كنی؟
نمیت@@وان ظ@@رف پ•@@ری را پ•@@ر ك@@رد ،بای@@د اول آن را خ@@الی ك@@رد .ت@@و
نمیتوانی مستقیم وارد جدید ش@@وی وق@@تی ك@@ه هن@@وز درگی@@ر ق@@دیمی
هستی و از آن دل ن‰میكنی.
پس عوض شو و زود عوض شو ،چون من به تو احتیاج دارم.

 ٣١فروردین
ه@@ر ك@@اری را ك@@ه میخ@@واهی ش@@روع كن@@ی ،آن را در حم@@ایت م@@ن
انج@@ام ب@@ده .هیچ@@وقت عج@@ولنه ب@@دون ‘رحم@@ت م@@ن دس@@ت ب@@ه ك@@اری
نزن .در سكوت برو ،احساس كن كه صلح و آرامش تو را در بر
میگیرن@@@د و در ای@@@ن آرام@@@ش كام@@@ل‘ ،رحم@@@ت م@@@را درخواس@@@ت و
دری@@افت ك@@ن .آنگ@@اه ب@@ا اطمین@@ان و ایم@@انی كام@@ل ،ب@@ه پی@@ش ب@@رو و
كاری را كه باید انجام بده .بدان كه من در تمام راه ب@@ا ت@@و هس@@تم و
همه چیز عالی انجام خواهد شد.
هر چقدر ك@اری ك@ه بای@@د انج@ام ب@دهی بزرگ@تر باش@@د ،احتی@اجت ب@@ه
رحم@ت م@@ن بیش@تر اس@ت .چ@را ب@ا داخ@ل ك@ردن م@@ن در ه@ر قس@مت
@راز
كوچ@@ك زن@@دگیات و ب@@ا هم@@راه ك@@ردن ت@@دریجی م@@ن در ه@@ر ت@ ‰
كوچك و بزرگ زندگیات ،شروع نكنی ،تا اینك@@ه در آخ@ر ،دیگ@@ر
هیچ قدمی را بدون جستجوی حضور و رحمت من بر نداری؟
آم@@@اده ب@@@اش ت@@@ا در وض@@@عیتهای ب@@@ه ظ@@@اهر غیرممك@@@ن ،ق@@@دمهای
بزرگی برداری .اما نترس ،چون من در جلوی تو حرك@ت میكن@@م
تا راه را برایت هموار سازم.
روان@@ت را ب@@ال نگه@@دار ،ب@@ا م@@ن در تم@@اس بم@@ان و ك@@امل €در ه@@ر
كاری كه پیش میگیری بدون هراس باش.

اول اردیبهشت
در ای@ن دنی@@ا ه@ر كس@ی ج@ایی دارد ،ت@و بای@@د ب@ه دنب@ال ج@ای خ@ود و
نق@ش خ@@ود باش@ی .اگ@@ر از مس@@ئولیت ن@@وآوری میترس@@ی ،س@@عی در
نگه داشتن كسانیكه ا‰رادۀ آن را دارند ،نكن.
متوجه بشو كه روانهایی كه آماده و اله@@ام ی@@افته ای@@ن ك@@ار ش@@دهاند،
آن را انجام خواهند داد.
جای خودت را در نقشه •كلی پی@@دا ك@@ن و ن@@اراحت نش@@و اگ@@ر ك@@ه در
خط اول نیستی .ب@@ه خ@اطر داش@ته ب@@اش ك@@ه هم@@ه ج@ور آدم@@ی ب@@رای
تشكیل یك •كل لزم است .به سادگی كار معین خودت را قبول كن
و بگ@@ذار ك@@ه روانه@@ایی ك@@ه در وض@@عیت مس@@ئول و فرمان@@ده ق@@رار
گرفتهاند به پیش بروند .تمامی حمایت و صداقتت را ب@@ه آنه@@ا ب@@ده،
چرا که به آن احتیاج دارند و قدرش را میدانند
قلب@@ت را در عش@@قی عمی@@ق و ش@@كرگزاری كام@@ل در مقابلش@@ان ب@@ال
بهترین خودت را ا‰هدا كن.
ببر و همواره
‰

 ٢اردیبهشت
چند دفعه شنیدهای كه میگویند چقدر زمان زود میگذرد!
@ترین" خ@@ودت را
وقتی كه پر از شادی و خوشحالی هستی كه "به@ ‰
میده@@ی .وق@@تی ك@@ه ب@@رای دیگ@@ران زن@@دگی میكن@@ی و قلب@@ت نگ@ران
تمامی است ،زمان به سرعت میگذرد و ه@ر لحظهاش را زن@دگی
میكنی.
تو در زمان زندگی میكنی ،اما لزم نیس@ت ك@@ه بگ@ذاری ك@@ه ب@اری
بر دوشت شود و خفهات كند .برای هم@@ه چی@@ز وق@@ت هس@@ت ،ب@@رای
تمام كارهایی كه میخواهی انجام ب@@دهی وق@@ت هس@@ت ،چ@@ون وقت@@ش
را پیدا خواهی كرد.
همه هم@ان ان@دازه وق@ت دارن@@د ،ول@ی نح@وۀ اس@تفاده از آن اس@ت ك@ه
ت بیش@@تری دارد.
مهم است ،پس هیچوقت گله نكن ك@@ه دیگ@@ری وق @ ‰
هیچوقت بردۀ زمان نشو بلكه آنرا به خدمتت در آور.
تو باید تصمیم بگیری كه چهكاری میخواهی انجام بدهی و دست
به كار شوی ،آنوقت خواهی دید كه زمان كافی برای آن داری.

 ٣اردیبهشت
به من نزدی@@ك ش@و و م@ن ب@ه ت@@و نزدی@@ك خ@واهم ش@د .دس@ت خ@ود ت@و
اس@@ت ك@@ه ب@@ا ارتب@@اط مس@@تقیم ب@@ا م@@ن ،اولی@@ن ق@@دم را در راه درس@@ت
برداری ،آنگ@اه بقیهاش خ@ود خواه@@د آم@د .ه@ر كس@ی روش خ@ودش
را خواه@@د داش@@ت ،تنه@@ا چی@@زی ك@@ه مه@@م اس@@ت ای@@ن اس@@ت ك@@ه ق@@دم
ب@@@@رداری ،ح@@@@تی ق@@@@دمهای ل@@@@رزان .ب@@@@دان ك@@@@ه وق@@@@تی ق@@@@دم اول را
برداشتی ،قدمهای بعدی قویتر و مطمئن تر میشوند.
زم@@@انیكه ا‰رادۀ م@@@را انج@@@ام میده@@@ی ش@@@اهد معج@@@زه پش@@@ت معج@@@زه
خ@@واهی ب@@ود و ق@@وانین م@@را ك@@ه ‰ش@ كل میگیرن@@د خ@@واهی دی@@د .اگ@@ر
انتظ@@ار وق@@وع به@@ترین را داش@@ته باش@@ی و آن را ب@@ه خ@@ودت ج@@ذب
كنی ،ایمان و اعتقادت قوی و تزلزل ناپذیر خواهند شد.
نه فقط یكبار بلكه بارها و بارها این را مشاهده كن ت@@ا اینك@@ه دیگ@@ر
به شگفتی راه من شك نكنی و تا اینك@@ه تم@@ام ایم@@ان و اطمین@@انت را
در من بگذاری و به من اجازه بدهی ك@@ه افس@ار را ب@@ه دس@ت گی@رم
و تمام زندگیات را هدایت كنم.

 ٤اردیبهشت
آیا از قدرتت خارج است كه بعضیها را دوست داشته باشی؟
اول از تنفر به آنها دست بردار .دیگر انتقادشان نكن و نسبت ب@@ه
آنه@@ا بیتحم@@ل نب@@اش .ای@@ن میتوان @د اولی@@ن ق@@دم ت @و در راه •در•س@@ت
باشد .سپس ،به تدریج وقت بگ@@ذار ت@ا ب@@ا آنه@ا آش@نا ش@وی و ب@@بینی
كه چگونه عمل میكنند و ببین كه چه چیزی در تو این ج@@دایی را
بین ش@@ما بوج@@ود آورده .دردرون خ@@ودت نگ@اه ك@@ن و آن چی@@زی را
ك@@ه بی@@ن ش@@ما ب@@د گذش@@ته را نمای@@ان ك@@ن و هیچ@@وقت ب@@ه هی@@چ عن@@وان
تقصیر را بر گردن كسی به جز خودت نینداز.
وق@@تی ك@@ه بت@@وانی ب@@ا خ@@ودت و كمبوده@@ای خ@@ودت روبهرو ش@@وی،
میت@@وانی به@@ترین راهح@@ل را ب@@رای مش@@كلتت پی@@دا كن@@ی و قب@@ل از
اینكه متوجه شوی ،رفتارت و ارتباطت با همه عوض شده است.
همیش@@ه میت@@وانی ك@@اری در ح@@ال حاض@@ر انج@@ام ده@@ی ،پ@@س چ@@را
ش@@روع نكن@@ی ب@@ه ج@@ای اینک@@ه منتظ@@ر ش@@وی ت@@ا دیگ@@ری ق@@دم اول را
بردارد؟

 ٥اردیبهشت
م@ن بای@@د ب@ه ت@و اج@ازه ده@م ك@ه در زن@دگیات پش@ت س@ر ه@م اش@تباه
كنی .اما زمانیكه قبول كنی كه اشتباه كردی و كمك مرا بخ@واهی،
من همواره با تو هستم تا كمكت كنم و راه را نشانت بدهم.
ام@@ا ك@@ارت را ب@@ه ج@@ای ت@و انج@@ام نخ@@واهم داد .بای@@د ی@@اد بگی@@ری ك@@ه
كار خودت را انجام بدهی .این زندگی برای كسانی نیس@@ت
خودت ‰
كه ضعیف هس@@تند ،بلك@ه ب@رای كس@انی اس@ت ك@ه ق@وی هس@@تند و ب@ه
خودشان اطمینان دارند ،كسانیكه میخواهند جوابها را پیدا كنن@@د
و حاضرند همه چیز را به خاطر آن بدهند ،ه@@ر چق@@در ك@@ه قیمت@@ش
باشد.
آیا از اشتباه كردن میترسی؟ آیا میترسی در زندگی گم بش@@وی؟
تا زمانیكه پایت میرسد هیچ وقت ش@@نا ك@@ردن ی@@اد نخ@واهی گرف@ت
و هیچوقت رشد معنوی نخواهی داشت اگر ك@@ه روی پ@@ای خ@@ودت
نایستی.
از هیچ چی@ز ن@@ترس ،بلك@@ه در ایم@@ان و اطمین@@انی كام@@ل پی@@ش ب@@رو،
ك@@اری را ك@@ه فک@@ر میكن@@ی درس@@ت اس@@ت ،انج@@ام ب@@ده و هرگ@@ونه
انتق@@ادی را نادی@@ده بگی@@ر .ب@@ا دان@@ش درونیای ك@@ه از م@@ن سرچش@@مه
میگیرد راهنمایی شو.

 ٦اردیبهشت
چ@@را ب@@ا تم@@اس ب@@ا م@@ن در لحظ@@ه بی@@@دار ش@@دن ،از ام@@روز روزی
ش@@اهكار نس@@ازی؟ چ@@را قلب@@ت را از عش@@ق و س@@پاس در مقاب@@ل ای@@ن
روز جدید با انتظار بهترین و والترین پ•ر نكنی؟
وق@@تی ك@@ه اولی@@ن لحظ@@ات ی@@ك روز ش@@اد هس@@تند و ب@@الیت میبرن@@د،
خواهی دید كه همین روند ساعتها ادامه خواهد داشت و خ@@واهی
دی@@د ك@@ه ش@@ادی و آرام@@ش در تم@@امی م@@دت روز همراه@@ت خواهن@@د
بود.
و وقتی كه با روانی خسته ،سنگین و افسرده بی@@دار ش@@وی ه@@م ای@@ن
حالت را تم@ام روز ب@ا خ@ودت خ@واهی داش@ت ،مگ@ر اینك@@ه واكن@ش
نشان بدهی.
ب@رای ب@ه دس@ت آوردن ص@لح كام@ل قل@ب و روان م@را خ@دمت ك@ن.
ای@@ن ح@الت ص@@لح كام@@ل فق@@ط زم@انی میآی@@د ك@@ه تم@@ام گرفتاریه@@ا و
ناراحتیه@@ایت را ب@@ر دوش م@@ن بگ@@ذاری و تنه@@ا خواس@@تت انج@@ام
ا‰رادۀ من باشد و قدم برداشتن در را ‰ه من.

 ٧اردیبهشت
چرا در این زندگی انسان مثبتی نباشی كه همواره منتظر بهترین
است ،همواره بهترین را پیدا میكند و همواره بهترین را به وجود
میآورد؟
طرز فكر مثبت به قدرت میرساند و طرز فكر منفی به ضعف و
‰شكس@@ت .بگ@@@ذار ك@@@ه ق@@درت روان در ت@@و و از ت@@و بدرخش@@@د و در
اطرافت دنیایی از زیبایی ،صلح و هماهنگی بوجود آورد.
زم@@انیكه دی@@دت ب@@ه زن@@دگی مثب@@ت اس@@ت ،تم@@ام اطرافی@@انت را ب@@ال
میب@@ری ،ب@@ه آنه@@ا ا•می@@د ،ایم@@ان و اطمین@@ان ب@@ه زن@@دگی میده@@ی.
همیش@@@@ه خ@@@@واهی دی@@@@د ك@@@@ه همنوع@@@@ان ب@@@@ا ه@@@@م جم@@@@ع میش@@@@وند و
مثبتگرایی تو دید مثبت بوجود میآورد و همهگیر میشود.
همیشه در زندگی ا•می@@د وج@ود دارد ،ح@تی اگ@ر ش@@روع آن ش@علهای
ل@@رزان بی@@ش نباش@@د .اگ@@ر ای@@ن ش@@عله كوچ@@ك در محیط@@ی درس@@ت ب@@ا
عش@@ق و امی@@د در ب‘@ر گرفت@@ه ش@@ود ،ش@@علهور خواه@@د ش@@د .ب@@زرگ و
بزرگ@@تر خواه@@د ش@@د ت@@ا اینك@@ه ب@@ا ش@@علهء روان ك@@ه خ@@اموش نش@@دنی
است ،بسوزی.
یكبار ك@@ه روش@ن ش@@ود هی@@چ چی@زی نمیتوان@@د جل@@وی گسترش@ش را
بگیرد.

 ٨اردیبهشت
آس@@ان نیس@@ت ك@@ه وق@@تی كس@@ی ب@@ه ت@@و ض@@ربه میزن@@د – ب@@ا ح@@رف ی@@ا
عم@@ل – گ@@ونهء دیگ@@رت را ب@@ه پی@@ش آوری .عكسالعم@@ل ف@@وری،
ج@@واب ض@@ربه را دادن اس@@ت ،ام@@ا همینج@@ا اس@@ت ك@@ه بای@@د ب@@ا دق@@ت
مواظب واكنشها بود و آنها را ‘مهار كرد.
كسانیكه نظم شخصی )اتو دیسپلین( را یاد نگرفتهان@@د ،ض@@ربه را
با ضربه پاسخ خواهند داد و ب@@ه خ@@ود ح@@ق خواهن@@د داد و س@@پس از
خود خواهند پرسید كه چرا در دنیا این همه آشوب وجود دارد.
آنها آنقدر كور هستند كه برایشان ممكن نیست مت@@وجه ش@@وند ك@@ه
ت@@ا زم@@انیكه ك@@امل €ط@@رز دی@@د خ@@ود را ع@@وض نكنن@@د و ش@@روع ب@@ه
دوس@@ت داش@@تن همس@@ایه خ@@ود – مث@@ل خودش@@ان – نكنن@@د ،نمیتوانن@@د
انتظار داشته باشند اتفاقات دنیا را عوض كنند.
ه@@@ر چق@@@در عش@@@ق و ارادۀ نی@@@ك بیش@@@تر باش@@@د ،تغیی@@@رات س@@@ریعتر
خواهند آمد .اما همه چیز در تو شروع میشود .پس هرچه زودت@@ر
مت@@@وجه ای@@@ن موض@@@وع بش@@@وی ،زودت@@@ر تغیی@@@رات در اطراف@@@ت و
همچنین در دنیا رخ میدهند.
چرا از همین الن حركتی به این سو شروع نكنی؟

 ٩اردیبهشت
خودت را به روی جریان عشق مینوی و نور مینوی من باز ك@@ن.
درهای قلبت را باز كن و به هیچ چیز اجازه نده كه این جریان را
مس@@دود كن@@د .ای@@ن دره@@ا را ك@@امل €ب@@از بگ@@ذار ت@@ا ك@@ه عش@@ق و ن@@ور
بتوانند آزادانه در تو و از تو جریان داشته باشند تا نیروی زندگی
همیشه خوب در تو وجود داشته باشد.
اگر كه درهای قلبت بسته باشند و جریان عشق و نور قط@ع ش@ود،
تم@@ام زن@@دگیات راك@@د میش@@ود و  ...هی@@چ چی@@زی در ی@@ك م@@رداب
زندگی نمیكن@@د .ب@رای همی@@ن ت@@و بای@@د ك@@ه هوش@@یارانه ای@@ن دره@ا را
ك@@امل €ب@@از نگه@@داری و هم@@واره از م@@ن ،سرچش@@مهء ه@@ر زن@@دگی،
سیراب شوی تا اینكه هیچوقت قلبت خشك و بیحركت نشود.
رودی كه از چشمهاش دیگر دری@@افت نكن@@د خش@@ك میش@@ود .ت@@و ه@م
اگ@@ر دیگ@@ر از م@@ن خ@@ودت را س@@یراب نكن@@ی ،خیل@@ی زود خش@@ك و
بیحاصل میشوی .پس همواره كامل €از من آگاه ب@@اش و هم@@واره
نیروی زندگیات را از من بگیر.
تو انتخابت را هر روز ،هر ساعت و هر دقیقه انجام میدهی.

 ١٠اردیبهشت
ا‰ه@@دا ك@@ردن ،ش@@ادی بزرگ@@ی اس@@ت .ب@@ه تدری@@ج ك@@ه ی@@اد میگی@@ری از
صمیم قلب موهبتها و استعدادهایت را بخش@ش كن@@ی – ه@ر كس@ی
موهبته@@@@ا و اس@@@@تعدادهای زی@@@@ادی در درج@@@@ات مختل@@@@ف دارد –
بزرگتر و زیباتر میش@وی .اگ@ر ك@@ه طبیع@تی ش@اد و ب@ا نش@اط داری
ك@@@ه ه@@@ر كج@@@ا می@@@روی میدرخش@@@د ،هم@@@ان ه@@@زار براب@@@ر ب@@@ه ت@@@و
برمیگردد ،چرا كه همه به چنین طبیعتی جواب میدهند.
همیش@@ه ب@@ه خ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه" :هم@@انی را ك@@ه كاش@@تهای ‰درو
خواهی كرد ".اگ@@ر ك@@ه انتق@@اد ،بیتحمل@@ی ،نادرس@@تی و منفیگرای@@ی
كاشتت باشد ،همینها را هم ‰درو خواهی كرد ،چ@@را ك@@ه چیزه@@ایی
خواهند بود كه به خودت جذب میكنی.
چ@@را از همی@@ن الن ش@@روع ب@@ه پخ@@ش ب@@ذرهای ش@@ادی ،خوش@@حالی،
عشق ،محبت و تفاهم نكنی تا ببینی كه چه فایدهای برایت دارد؟
دی@@دت ب@@ه زن@دگی تغیی@@ر خواه@@د ك@@رد و خ@واهی دی@@د ك@@ه ب@@ه خ@ودت
بهترین زندگی را جذب میكنی.
شادیای را كه میدهی به وسیلهء تمام اطرافیانت منعكس خواه@@د
شد ،چرا كه همه كسی را كه شادی میدهد دوس@ت دارن@@د و ب@@ه آن
جواب میدهند!

تصویر اردیبهشت
كوهی كه قلهء آن را ابر گرفته بود به من نشان داده شد.
انسانهای بسیاری را دیدم كه از آن بال میرفتند ،اما وقتی كه به
قس@@مت اب@@ر گرفت@@ه میرس@@یدند ،دو دل میش@@دند و مث@@ل اینك@@ه م@@ی
ترسیدند كه آن را ‘رد كنند.
شنیدم:
نترس .از میان اب@@ر ن@@ادانی بگ@@ذر و وارد ن@@ور ش@@كوهمند خورش@@ید
شو و هوشیار از واقعیت و وج@@ود مین@@وی م@@ن ب@@اش ،چ@@را ك@@ه م@@ن
همه جا هستم.
هیچ جایی نیست كه من آنجا نباشم.

 ١١اردیبهشت
دره@ای بزرگ@@ی روی لوله@@ای كوچ@@ك میگردن@@د .اتفاق@ات ش@گفت
شروع ك@@وچكی دارن@@د .م@@ن ای@@ن را ب@@ه ت@@و میگ@@ویم ،چی@@زی ك@@ه در
* Findhornب@@ه ای@@ن ك@@وچكی ش@@روع ش@@ده ،ب@@زرگ میش@@ود و
گسترش مییابد و تبدیل به حركتی جهانی میشود .یك الهام تبدیل
به یك دگرگونی میش@@ود .راهه@@ای م@@ن عجی@@ب و ش@@گفت هس@@تند و
مانند راههای ش@ما نیس@@تند .در راه م@@ن ب@ا ایم@@ان و اطمین@@انی كام@ل
پیش برو و گسترش شگفتی و شكوه م@@را ب@بین .به@@ار عص@ر جدی@@د
ای@@ن جاس@@ت ،در هم@@اهنگی كام@@ل ،ب@@ا زیب@@ایی و فراوان@@ی ش@@كوفا
میشود و هیچ چیز نمیتواند جلوی آن را بگیرد.
زمان و فصلی مناسب برای هر چی@@زی وج@@ود دارد و ح@@ال زم@@ان
مناسب و فصلی مناسب برای تولد عصر جدید است .پس گذش@@ته
را پشت سر بگذار و ببین كه در این روز زیب@@ای جدی@@د م@@ن ب@@رای
تو چه دارم .ببین كه تمام قولهای شگفت من به تو تحقق مییابن@@د
و همواره برای همه چیز شكرگزار باش .همواره تص@@ویر آس@@مان
جدید و زمین جدید را پیش رو داشته باش.

•

محلی که "صدای کوچک" در آنجا نوشته •شد

 ١٢اردیبهشت
بدون عشق در قلبت ،نمیتوانی این راه معنوی را طی كنی ،چ@را
كه عش@@ق كلی@@د اس@@ت .عش@@ق راه را نش@@ان میده@@د .عش@@ق خ@@ود راه
است!
در م@@ورد آن ح@@رف زدن ،وق@@ت تل@@ف ك@@ردن اس@@ت .آن را زن@@دگی
كن به طوریكه زندگیت نمایش آن باشد .با جاری كردن عش@@ق ب@@ر
روی همنوعانت ،كامل €خودت را فراموش كن.
هر چقدر آنها را بیش@تر دوس@ت داش@ته باش@ی ،م@را بیش@@تر دوس@ت
@ق واقع@@ی لزم
داری .دیگ@@ران را قب@@ول ك@@ردن ك@@افی نیس@@ت ،عش@ ‰
است.
عشق هیچوقت تصاحب نمیكن@@د و مال@@ك نمیش@@ود .عش@@ق ،كس@انی
را كه دوست داریم آزاد میسازد.
نمیتوانی انتظار داشته باشی كه به كسی كمك كنی اگ@@ر ك@@ه او را
زندانی س@ازی ،بای@@د ه@ر كس@ی ك@@امل €آزاد باش@@د ت@ا خ@ودش را پی@@دا
كند و با راهنم@@ایی م@@ن زن@@دگی خ@@ودش را بكن@@د .زم@@انیكه كس@ی را
مال خود بدانی و به نح@وی او را زن@دانی س@ازی ،جل@وی پیش@رفت
معنویاش را میگیری و این كاری است كه هیچوقت نبای@@د انج@@ام
دهی چون مسئولیت سنگینی بر دوشت خواهد گذاشت.
آزادی فكری برای همه ضروری است.

 ١٣اردیبهشت
وقتی كه رفتارت مثبت باشد ،میتوانی فراسوی اولین احس@@اس ت@@ا
@ق چیزه@@ا را ب@@بینی .ب@@ه روش@@نی احتیاج@@اتت را ب@@بین و ب@@دون
عم@ ‰
تردید بدان كه به همه آنها جواب داده میشود و سپاسگزار ب@@اش
ك@@ه چنی@@ن اس@ت .هیچ@@وقت فرام@@وش نك@@ن ك@@ه ق@@دردانیات را نش@@ان
بدهی .قانون قدردانی برای ه@@ر چی@@زی ی@@ك ق@@انون اساس@@ی معن@@وی
است.
آیا میتوانی واقعا  €برای هر چیزی سپاسگزار باشی؟ آیا میت@@وانی
در هر وضعیتی خوبی آنرا ببینی؟ من میخواهم كه تو سعی كنی
بیشتر و بیشتر این قانون را در زندگیت عملی سازی ،مخصوصا €
زمانیكه با وضعیتی به ظ@اهر خیل@ی س@خت روبهرو هس@تی .آن را
به راستی و از روبهرو نگاه ك@@ن و وق@@تی ك@@ه ای@@ن ک@@ار را ك@@ردی،
خواهی دید كه نگاهت نسبت به آن كامل €تغییر كرده.
چیزی كه با نگاه اول یك بدبختی بود ،حال تب@@دیل ب@@ه شانس@@ی ش@@ده
و ت@@و •مص@@مم خ@@واهی ش@@د ك@@ه از آن ی@@ك پی@@روزی بس@@ازی و از آن
بهترین را به دست آوری.

 ١٤اردیبهشت
كامل €آس@@وده ب@@اش .خ@@ودت را در فهمی@@دن چی@@زی ك@@ه ف@رای فهم@@ت
است ،خسته نكن .اگر من بخواهم چیزی را ب@@ه ت@@و برس@@انم ،ب@@دون
زحمت خواهد بود ،چرا ك@@ه آن را ب@@ا ن@@ور حقیق@@ت ن@@ورانی خ@@واهم
ك@@رد .آن ب@@ه ت@@و اله@@ام خواه@@د ش@@د ،ب@@ه ط@@وریكه هی@@چ تردی@@دی در
معنایش نخواهی داشت.
وقتی میگویم كه زندگی بدون زحمت است ،دقیقا  €چیزی اس@@ت ك@@ه
میخ@@واهم بگ@@ویم .نبای@@د در زن@@دگی بی@@ش از ح@@د كش@@مكش و ت ک@@اپو
وج@@ود دش@@ته باش@@د .چط@@ور میت@@وانی انتظ@@ار داش@@ته باش@@ی ك@@ه در
آرامش باشی در حالیكه همواره در جدال و زحمت هستی؟
بگذار كه آرامش من كه فرای هر فهمی است ت@@و را پ@@ر كن@@د و در
ب‘ ‘رت گیرد .چرا كه زم@@انیكه در درون خ@ودت در آرام@ش هس@@تی،
ای@@ن آرام@@ش را ب@@ه بی@@رون منتق@@ل میكن@@ی و تم@@ام كس@@انیكه ب@@ا آنه@@ا
برخورد میكنی این آرامش را احساس خواهند كرد.
كه هیچ چیزی آشفته و ناامیدت نسازد! فقط بدان كه هم@@ه چی@@ز در
دس@@ت م@@ن اس@@ت و هم@@ه چی@@ز ك@@امل €خ@@وب اس@@ت .پ@@س قلب@@ت را در
عش@@قی عمی@@ق ب@@ال ب@@بر و ب@@ا ش@@كر و سپاس@@ی عمی@@ق ،ام@@روز ،در
آرامش به پیش برو.

 ١٥اردیبهشت
فراوانی طبیعت و زیبایی را در اطرافت ببین و م@@را در ه@ر چی@ز
بش@@@ناس .چن@@@د دفع@@@ه در روز ،در ح@@@الیكه اینط@@@رف و آن ط@@@رف
میروی ،شگفتیهای اطرافت را نگاه میكن@@ی و ب@@رای آنه@@ا ش@@كر
میكنی؟
اكثر وقتها آنقدر عجله داری كه قس@@مت بزرگ@@ی از آنه@@ا را ‘رد
میكن@@@ی و فرام@@@وش میكن@@@ی ك@@@ه از ای@@@ن ش@@@گفتیها و زیباییه@@@ا
خودت را پ•ر سازی تا روانت را بال ببرند و سیراب س@@ازند .بای@@د
ك@@ه چش@@مها را ب@@از ك@@رد ،حس@@اس و ب@@ا دق@@ت ب@@ود .از همی@@ن الن
شروع كن تا هر چه بیشتر نسبت به چیزهای مه@م زن@@دگی ب@ا دقت
باش@@ی ،چیزه@@ایی ك@@ه قل@@ب را خش@@نود میس@@ازند ،روح را س@@یراب
میسازند و روان را بال میبرند.
ه@@ر چ@@ه بیش@@تر زیب@@ایی ج@@ذب كن@@ی ،بیش@@تر میت@@وانی زیب@@ایی را
بدرخش@@انی .هرچ@@ه بیش@@تر عش@@ق ج@@ذب كن@@ی ،بیش@@تر عش@@ق ب@@رای
دادن داری.
دنیا بیش@@تر و بیش@تر احتی@اج ب@ه عش@ق ،زیب@ایی ،هم@اهنگی و تف@اهم
دارد و تو كسی هستی كه برای دادن اینها ساخته شده.
چرا همین الن قلبت را باز نكنی و این كار را انجام ندهی؟

 ١٦اردیبهشت
وقتی كه زندگیت درهم و بینظم اس@@ت ،از خ@@ودت راض@ی نب@@اش،
بلكه به دنبال این باش ك@@ه از درون راهنم@@ایی ش@@وی و آم@@اده ب@@اش
كه كمكی را كه از بیرون به تو میرسد قبول كنی.
در موارد زیادی ،م@@ن بای@@د از كاناله@@ای خ@@ودم اس@@تفاده كن@@م ت@@ا ب@@ر
وض@@عیتی ن@@ور بفرس@@تم ،مخصوص @ا  €وق@@تی ك@@ه نكتهه@@ای ت@@اریكی
وجود دارد و یا اینكه تو زیاد از حد نزدیك به وضعیت هس@@تی ت@@ا
بتوانی خود دید روشنی از آن داشته باشی .این مواقع ،آم@@اده ب@@اش
تا كمكی را كه از بیرون میآید قبول كنی.
ام@@ا منظ@@ور ای@@ن نیس@@ت ك@@ه ه@@ر زم@@ان ك@@ه مش@@كلی داش@@تی ب@@ه ك@@س
دیگری متوسºل شوی .مه@@م اس@@ت ك@@ه ی@@اد بگی@@ری ب@@ر روی پاه@@ای
خود بایستی .فكر كنی و هر دفعه ك@@ه امك@@ان دارد ،درون@ا  €جس@@تجو
كن@@@ی .نبای@@@د از نظ@@@ر معن@@@وی تنب@@@ل باش@@@ی و ب@@@رای چیزه@@@ایی ك@@@ه
میدان@@ی خ@@ود بای@@د ب@@ه آنه@@ا پ@@ی ب@@بری ،ب@@ر روی دیگ@@ران حس@@اب
كنی.
سكوت را پی@@دا ك@@ردن و ب@@ه درون خ@@ود رفت@@ن ،احتی@@اج ب@@ه زم@ان و
شكیبایی دارد .اما تو نمیتوانی انتظ@@ار رش@@د معن@@وی داش@@ته باش@@ی
اگر كه این را به تجربه نگذاری.

 ١٧اردیبهشت
مركز خودت را به آرامی یك دریاچه نگهدار تا بتوانی "به@@ترین"
را ب@@دون هی@@چ لرزش@@ی منعك@@س كن@@ی ،آنگ@@اه خ@@واهی توانس@@ت ای@@ن
بهترین را به خارج بتابانی.
به هیچ چیزی اجازه نده كه ناامید و یا نگرانت كند ،تنه@@ا ب@@دان ك@@ه
هم@@ه چی@@ز ب@@ه كم@@ال انج@@ام میش@@ود ،اتفاق@ات را هم@@انطور ك@@ه رخ
میدهند ،بدون نگرانی ،قبول كن .یاد بگی@@ر ك@ه ب@@ه خ@ودت بخن@@دی،
مخصوص@ا  €زم@@انیكه زی@@ادی ج@@دی ش@@دهای و كاره@@ای ای@@ن دنی@@ا ب@@ر
دوشت سنگینی میكنند.
وقتی متوجه شدی كه زیادی جدی شدهای ،ره@@ا ك@@ن ،آرام بگی@@ر و
شروع كن از زندگی لذت بردن و خواهی دید كه زحمت و تک@@اپو
ها از بین خواهند رفت .اگر میبینی كه از سنگینی بار بر دوشت
ن@@اراحت هس@@تی ،آن را ف@@وری ب@@ر زمی@@ن بگ@@ذار ،اس@@تراحت ك@@ن و
آرام بگیر.
خواهی دی@@د ك@@ه در ای@@ن ح@الت آس@@ودگی و آرام@@ش خیل@ی بیش@@تر از
دستت برمیآید تا زمانیكه مانند ‰كشی تا حد پاره شدن کشیده ش@ده
است ،باشی.

 ١٨اردیبهشت
این زندگی معنوی برای كسانی است كه ك@@امل €خودش @ان را وق@@ف
كرده باشند ،چرا كه به غیر از این ،در می@@ان راه شكس@@ت خ@@واهی
خورد .تأثیرهای زیادی در زندگی میتوانند به راحتی تع@@ادلت را
ب@ر ه@م زنن@@د ،مگ@ر اینك@ه فق@ط در ی@ك مس@یر حرك@ت كن@@ی و ك@امل€
وقف شده باشی.
یك زندگی كامل و شگفت را باید تماما  €زن@@دگی ك@@رد ،نمیش@@ود ك@@ه
فقط گاهی اوق@ات باش@د .ت@و بای@@د ك@ه هم@@واره ،ش@ب و ص@@بح ،آم@اده
باشی ،حواست جمع باشد و با ی@ك علم@ت عم@ل كن@@ی ،ب@دون هی@@چ
فكر و یا نگرانی برای خودت.
بعضی وقتها باید با ایمان و اطمینانی كامل ،ح@@تی ب@@دون دانس@@تن
دلی@@ل آن ،ب@@ه پی@@ش ب@@روی .بای@@د ك@@ه ب@@ا اله@@ام عم@@ل كن@@ی و زم@@انیكه
اینطور عمل كردی ،ممكن است كه به نظ@ر بیای@@د ك@@ه هی@@چ معن@@ی
و مفهومی در كارت نیس@ت .ام@ا وق@@تی ك@@ه میدان@@ی ك@اری درس@@ت
است ،برو و آن را انجام بده و بدان كه تمامی نیروهای روش@@نایی
با تو خواهند بود ،چرا كه من با تو هستم.

 ١٩اردیبهشت
در مسیر جریان حرك@ت ك@@ن و ن@@ه ب@@ر ض@@د آن! وق@@تی ك@@ه احس@اس
كردی كه دگرگونی لزم است ،خ@@ودت را آم@@اده ك@@ن و س@@عی نك@@ن
ك@@ه ب@@ا آن مق@@ابله كن@@ی .ك@@امل €ن@@رم ب@@اش ،ب@@از ب@@اش و نگ@@ذار ك@@ه
رفتارت – همانی كه برای پدر و مادرم خوب ب@@ود ،ب@رای م@ن ه@م
ك@@@افی اس@@@ت – باش@@@د .تغیی@@@رات ب@@@ا ای@@@ن رفت@@@ار س@@@ازگار نیس@@@تند و
تغییرات باید كه انجام بگیرند.
جدید نمیتواند در قالب قدیمی جا بگیرد ،چرا ك@@ه جدی@@د از ق@@دیمی
فرات@@ر رفت@@ه و احتی@@اج ب@@ه ج@@ای بیش@@تری دارد .ت@@و ب@@ا ر•ش@@د ك@@ردن
همراه آن میتوانی جای بیشتری به جدی@@د ب@@دهی .احتی@اج ب@@ه رون@@د
دردناكی نیست ،وقتی كه مقاومتی نباشد.
وق@@تی گی@@اهی از كمب@@ود ج@@ا دیگ@@ر رش@@د نمیكن@@د ،بای@@د گل@@دانش را
عوض كرد .وقتی روانت از طرز فكرهای قدیمی فراتر میرود،
احتیاج دارد ب@@ه او اج@ازه ب@@دهی ك@ه در زمینهه@@ای جدی@@د گس@@ترش
پیدا كند.
این روند میتواند به طور طبیعی انجام گی@@رد و هی@@چ احتی@@اجی ب@@ه
ترس و نگرانی نیست.
فق@@ط ب@@ه س@@ادگی آرام بگی@@ر و احس@@اس ك@@ن ك@@ه دگرگ@@ون و ش@@كوفا
میشوی – به همان سادگی كه تنفس میكنی – وقتی كه از قدیمی
به جدید وارد میشوی.

 ٢٠اردیبهشت
هیچوقت فراموش نكن كه برای هر درسی ك@@ه فرامیگی@@ری تش@@كر
كنی ،هر چقدر ه@م ك@@ه آن درس برای@@ت س@خت باش@@د .مت@@وجه ب@@اش
ك@@ه فق@@ط به@@ترین ن@@تیجه ه@@ر ک@@دام از تجرب@@ه ه@@ایت خواه@@د ب@@ود ،و
متوجه بشو كه هر مشكل تنها قدمی در راه است.
درس@@های مهم@@ی بای@@د ك@@ه فراگرفت@@ه ش@@وند ،و ه@@ر چ@@ه ك@@ه آنه@@ا را
سریعتر یاد بگی@@ری به@@تر خواه@@د ب@@ود .هیچ@@وقت س@@عی نك@@ن ك@@ه از
آنها فرار كنی و یا نادیده شان بگی@@ری ،فق@@ط آنه@@ا را هم@@انطور ك@@ه
هستند قبول كن و با صداقت با آنها روبرو شو.
هیچ@@وقت مانن@@د س@@وزن گرام@@افونی ك@@ه در هم@@ان خ@@ط ص@@فحه گی@@ر
كرده است و همواره همان اشتباهات را تكرار میكند نباش.
اگر بخواهی عوض شوی ،میتوانی عوض شوی.
اگر بخواهی طور دیگری باشی و زن@@دگی پیروزمن@@دانه ای داش@@ته
باش@@ی ك@@افی اس@@ت ك@@ه تص@@میم بگی@@ری و هم@@انطور عم@@ل خ@@واهی
كرد.
چرا از همین الن بهترین را در زندگی نبینی و آنرا همانطور كه
شایسته است دوست نداشته باشی؟

 ٢١اردیبهشت
من سرچشمه همه چیز هستم.
من سرچشمه انبارهای نعمت هستم .فراوانی و نعمت فكرت باش@@د
و حتی یك لحظه فكرت كمبود یا فقر نباشد.
اگ@@ر مح@@دودیت فك@@رت باش@@د ،آن را بوج@@ود می@@اوری و ب@@ه خ@@ودت
ج@@ذبش میكن@@ی .و قب@@ل از اینك@@ه مت@@وجه ش@@وی ،جل@@وی رون@@د آزاد
فراوانی های بی حد مرا گرفته ای.
دفعه بعدی كه از كمبودی ن@@اراحت ش@@دی ،بقی@@ه را  ،وض@@عیت را،
و جو حاكم را محك@وم نك@@ن ،بلك@ه وق@ت بگ@ذار و درون خ@ودت را
نگاه کن تا ببینی آنچه را كه باعث این گیر شده است.
آیا ترس از محروم شدن از چیزی است؟
ترس س@@ریع ت@@ر از ه@ر چی@@ز دیگ@@ری راهه@@ای فراوان@@ی را مس@@دود
میسازد .تمام ترسها و نگرانیهایت را به م@@ن واگ@@ذار ك@@ن و اج@@ازه
بده كه من حمایتت كنم.
بگذار كه من از نیرو و قدرت ،ایمان و اعتقاد پ•رت كنم.
زمانیكه ك@ه ارزش@های معن@وی ات درس@ت باش@@ند ،خ@واهی دی@@د ك@@ه
بقیه زندگی خودش به نهایت كمال جا خواهد گرفت.

 ٢٢اردیبهشت
نم@@ی توانی@@د م@@را بشناس@@ید ،در راه م@@ن ق@@دم برداری@@د و اراده م@@را
انجام بدهید ،اگر كه مرا دوست نداشته باشید.
و نم@@ی توانی@@د م@@را دوس@@ت داش@@ته باش@@ید مگ@@ر اینك@@ه هم@@دیگر را
دوست بدارید .انسانهای زیادی از عشقش@ان ب@ه م@ن ح@رف میزنن@@د
در حالیكه نمی دانند كه خودشان و همنوعانشان را دوست داش@@تن
یعنی چه.
كلی@@@د هم@@@ه چی@@@ز همیش@@@ه عش@@@ق اس@@@ت و مهم@@@ترین درس ب@@@رای
فراگی@ری ،دوس@ت داش@تن اس@ت .ت@و بای@@د ی@اد بگی@ری ك@اری را ك@@ه
انج@@ام م@@ی ده@@ی دوس@@ت داش@@ته باش@@ی ،كس@@انیرا ك@@ه ب@@ا آنه@@ا هس@@تی
دوست داشته باشی ،و حتی زمینی كه بر آن قدم میگذاری دوس@@ت
داشته باشی.
تمام چیزهایی را كه چش@@مانت میبینن@@د دوس@@ت ب@@دار .خ@وش داش@@تن
چیزه@@ا ك@@افی نیس@@ت ،بای@@د دوس@@ت ب@@داری و ب@@ا تم@@ام قلب@@ت دوس@@ت
بداری.
خوب است كه هر چند مدت خ@ودت را نگ@اه كن@@ی و ب@@بینی ك@@ه چ@ه
عشقی در تو است .زندگی هر روزت را نگاه ك@@ن و ب@@بین ك@@ه چ@ه
عش@@قی در كاره@@ایی ك@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی ،در حرفه@@ا و فكره@@ایت
میگذاری.

 ٢٣اردیبهشت
از بقیه برای خودت مث@ال س@اختن دس@ت ب@ردار ،و وق@ت بگ@ذار ت@ا
در خودت جستجو كنی ،و پیدا كنی ك@@ه م@@ن چگ@@ونه ب@@ه ت@@و احتی@@اج
دارم و ت@@@و چگ@@@ونه بط@@@ور ع@@@الی در تص@@ویر كل@@@ی ج@@@ا میگی@@@ری.
هیچوقت بیجا و بیموقع و بدون هماهنگی قرار نگیر.
زم@انیكه بت@وانی خ@ودت باش@ی ،ه@ر گ@ونه نگران@ی و تش@نج از بی@ن
می@@رود چ@@را ك@@ه دیگ@@ر س@@عی در ب@@ودن چی@@ز دیگ@@ری بج@@ز خ@@ودت
نیستی .در واقع ،آنگاه دیگر سعی در بودن نخواهی داشت و فق@@ط
هستی.
در اینصورت در درونت ،در آرامشی كامل هستی و ای@@ن آرام@@ش
به بیرون منعكس می شود .علم ،آرامش و آسودگی از تو منعك@@س
می شود .هر كجا كه بروی محیط دوستی را بوج@@ود م@@ی آوری و
ت@@و ش@@انس و كمك@@ی ب@@رای كس@@انی هس@@تی ك@@ه ب@@ا آنه@@ا برخ@@ورد م@@ی
كن@@@ی ،آنه@@ا را ب@@ال م@@@ی ب@@ری و ص@@لح و هم@@@اهنگی را در دنی@@@ای
اطرافت بوجود می آوری.
قلب@@ت را ب@@ال ب@@بر و هم@@واره ش@@كر گ@@زار ب@@اش چ@@را ك@@ه م@@ن راه را
برایت نمایان می كنم.

 ٢٤اردیبهشت
اگر با دقت بگردی ،بدون ش@@ك یك@@ی ب@@ودن ب@@ا م@@را ،سرچش@@مه ه@@ر
زن@@دگی ،پی@@دا م@@ی كن@@ی .ام@@ا بای@@د ك@@ه ب@@رای گش@@تن وق@@ت بگ@@ذاری.
این چیزی است ك@@ه حاض@@ر و آم@@اده برای@@ت اتف@اق نم@@ی افت@@د مگ@ر
اینکه در تو خواس@ت عمی@@ق ش@@ناخت م@@ن و ش@@ناخت حقیق@@ت وج@@ود
داشته باشد ،و آنقدر بگردی تا معنی آنرا برای خودت پیدا كنی.
ای@@ن تجرب@@ه عمی@@ق ش@@ناخت معن@@وی فق@@ط ب@@ه انس@@انهایی میای@@د ك@@ه
میخواهند بدانند .پس هیچوقت سطحی در تجربی@@ات معن@@وی ب@@ازی
نكن .فقط به ت@و بس@@تگی دارد ك@@ه ب@@ه پی@ش ب@@روی و تجرب@ه درون@@ی
آنرا بیابی.
چق@@در زن@@دگی خ@@الی و پ@@وچ اس@@ت ت@@ا زم@@انیكه آن@@را واقع @ا  €زن@@دگی
نكنی ،تا زمانیكه همه چی@@ز را ب@@ه تجرب@@ه نگ@@ذاری ت@@ا ب@@بینی ك@@ه آی@ا
ای@@ن زن@دگی معن@وی واقع@ا  €عمل@ی اس@ت و ارزش زن@دگی ك@@ردن را
دارد یا نه.
همین الن كاری در این م@@ورد نج@@ام ب@@ده .زن@@دگی معن@@وی س@@طحی
به درد نمی خورد ،بگ@@ذار ك@@ه معن@@ویتت زن@@دگی كن@@د و ب@@رای هم@@ه
نمایان باشد.
حال بگذار که من ببینم كه واقعا  €زندگی میكنی.

 ٢٥اردیبهشت
به خودت و به قدرت خودت در انجام كارها و به كمك من ،ایمان
داش@@ته ب@@اش .در اینص@@ورت ه@@ر ك@اری ك@@ه در ای@@ن زن@@دگی ش@روع
كنی در نهایت كمال و شادی به اتمام خواهد رسید.
زندگی اینجاس@@ت ك@@ه از آن به@@ره من@@د ش@وی .پ@@س چ@را آن@@را ب@ا ب@@ی
حالی و مثل اینكه كاری سنگین بر دوش داری طی میكنی؟
ح@@تی اگ@@ر در زن@@دگی مس@@ئولیتهای بزرگ@@ی ب@@ر دوش داری .لزم
نیس@@ت ك@@ه آنه@@ا ب@@ر ت@@و س@@نگینی كنن@@د اگ@@ر ك@@ه رفت@@ارت نس@@بت ب@@ه
مسئولیتهایت مثبت باشد ،با علم بر اینكه در انجام آنها تنها نیس@@تی
میتوانی آنها را از صمیم قلب دوست داشته باشی.
چ@@را ك@@ه م@@ن اینج@@ا هس@@تم و میت@@وانی هم@@ه چی@@ز را ب@@ا م@@ن در می@@ان
بگذاری .تو هیچوقت تنها نیستی .هر چ@ه زودت@@ر این@را قب@@ول كن@@ی
و اهمی@@ت آن را دری@@ابی ،زودت@@ر رفت@@ارت در مقاب@@ل ه@@ر ك@@دام از
كارهایت عوض خواهد شد و زودتر قادر خ@@واهی ب@@ود ك@@ه ب@@ا ه@@ر
وضعیتی خودت را سازش دهی و قادر خواهی بود كه هر ك@@اری
را كه انجام می دهی دوست بداری.

 ٢٦اردیبهشت
طوری باش كه حرفهایت و خواسته ه@ای قل@@بیت هم@@واره لی@@ق ت@@و
باشند .بهتر است كه سكوت كنی و حرفی نزنی ،تا اینكه بگ@@ذاری
كلماتی كه به محض گفته شدن باعث ناراحتی ات بشوند از لبانت
خارج شوند.
حرف زدن بدون تفكر ممکن است باعث ناراحتی ب@@ی دلی@@ل ش@@ود،
پس یاد بگیر كه زبانت را كنترل كنی و آن@@را در ده@@انت بچرخ@@ان
قبل از اینكه حرف بزنی.
ی@@ك جمل@@ه زخ@@م زنن@@ده گفت@@ن ی@@ك لحظ@@ه بیش@@تر ط@@ول نمیكش@@د ،ام@@ا
درمان این زخم احتیاج به زمان بسیار دارد.
اگ@@ر ی@@اد بگی@@ری ك@@ه هم@@ه چی@@ز را ب@@رای ش@@كوه و جلل م@@ن انج@@ام
بدهی هیچوقت سردرگم نخواهی شد.
اگر فقط زمان بگ@@ذاری و حوص@@له ب@@ه خ@@رج ب@@دهی آت@@ش اله@@ی را
درون هر كسی خواهی دید .آنگاه برایت ممكن خواهد بود كه این
آتش را شعله ور سازی و هیچوقت سعی در خاموش كردن آن ب@@ا
انتقاد و تبعیض نخواهی داشت.
خواهی فهمید كه تمام انسانها برای من برابر هستند.

 ٢٧اردیبهشت
هر چیزی ج@زئی از "تم@@ام" اس@@ت و ت@@وهم ج@زئی از تم@@ام هس@@تی.
زم@@@انیكه ك@@@امل €ای@@@ن موض@@@وع را فهمی@@@دی و قب@@@ول ك@@@ردی دیگ@@@ر
هیچ@وقت احس@اس ج@@دایی نخ@واهی ك@@رد .دیگ@@ر هیچ@وقت نخ@واهی
توانست از این یگانگی خودت را جدا كنی چرا كه زن@@دگی ك@@ردن
و تجربه كردن ،به آن زندگی ،قدرت و واقعیت میدهد.
از همین الن چیزهایی را كه فرا گرفته ای زندگی كن و به اج@@را
بگذار و دیگر درس@هایی را ك@@ه فراگرفت@@ه ای مانن@@د كلم@@اتی خ@الی
بدون واقعیت در خودت رها نكن  .بذری كه كاشته نشود و ب@@ه آن
رسیدگی نشود رشد نمی كند.
یك روان گسترش نم@@ی یاب@@د ،ب@@زرگ نم@@ی ش@@ود و حقیق@@ت خ@@ود را
در نم@@ی یاب@@د اگ@@ر در محی@@ط درس@@ت ب@@ا عش@@ق و تف@@اهم همراه@@ی
نگردد.
فقط در این محیط است كه اتفاق@اتی انج@ام میگیرن@@د و خیل@ی س@ریع
تغییراتی رخ میدهند.
قدیمی در مقابل روشنایی شگفت "جدید" مح@@و میش@@ود و گس@@ترش
خود آگاه بدون هیچگونه مانعی انجام میگیرد.

 ٢٨اردیبهشت
ب@@ا دیگ@ری ط@وری عم@@ل ك@@ن ك@ه میخ@@واهی ب@@ا ت@و عم@@ل ش@ود .س@ر
فرصت به این قانون فكر كن و آنگاه بگذار كه اعمالت را ه@@دایت
كند .همینطور كه این قانون را به اج@را بگ@@ذاری ،خ@واهی دی@@د ك@ه
خ@@ود خ@@واهی و نگران@@ی ب@@رای خ@@ودت از بی@@ن می@@رود ومحب@@ت ب@@ه
همنوعانت در جایگاه اول قرار مي گیرد
زمانیكه برای دیگران فكر و زن@@دگی كن@@ی اس@ت ك@@ه آزادی واقع@ی
و شادمانی واقعی را پیدا خواهی كرد.
زم@@انیكه در ای@@ن ط@@رز فك@@ر وال هس@@تی ،ه@@ر چی@@زی ممك@@ن اس@@ت
اتفاق بیفتد چرا كه زندگی میتواند بدون مانع جریان داشته باشد.
دی@@دن موان@@ع را قب@@ول نك@@ن ،فق@@ط فرص@@ت ه@@ا را ب@@بین! اگ@@ر اش@@تباه
ك@@@ردی خ@@@ودت را در راه درس@@@ت بگ@@@ذار و از ه@@@ر چی@@@زی درس
بگی@@ر.ه@@ر مش@@كلی راه حل@@ی دارد ،آنق@@در جس@@تجو ك@@ن ت@@ا آن@@را پی@@دا
كنی .اگر با پشتكار جستجو كنی هر ج@@وابی را حتم@ا  €پی@@دا خ@@واهی
كرد.
ام@@ا بخ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه هی@@چ چی@@زی حاض@@ر و آم@@اده بدس@@تت
نخواهد رسید اگ@@ر ك@@ه س@@هم خ@ودت را اج@@را نكن@@ی و ك@@اری را ك@@ه
باید انجام ندهی.
من به انسانهایی كه همكاری میكنند كمك میكنم.

 ٢٩اردیبهشت
دیروز را پشت سرت رها كن و وقتت را دیگر با فک@@ر ک@@ردن در
مورد اشتباهات و شكستهای ق@@دیمی ه@@در ن@@ده ت@@ا روزت را خ@راب
نكنی.
ب@@رای ای@@ن روز جدی@@د ب@@دون تیرگ@@ی ش@@كر ك@@ن .ای@@ن روز پ@@اك و
شگفت است و تنها دست تو است ك@@ه همینط@@ور آن را نگ@@ه داری.
فقط به تو بستگی دارد ك@@ه ب@@ا ق@@دمی محك@@م و ب@@ا ایم@@ان و اطمین@@انی
كامل به اینكه روز شگفتی خواهد بود ،وارد آن شوی.
هم@@ه چی@@ز بط@@ور ع@@ادی ج@@ا خواه@@د گرف@@ت و بط@@ور هماهن@@گ ب@@از
خواهد شد.
ب@@ا ل@@ذت و ش@@ادی ب@@ا تم@@ام كس@@انیكه ب@@ا آنه@@ا برخ@@ورد خ@@واهی ك@@رد
حرف خواهی زد و هیچگونه فكر منفی وارد روانت نخواهد شد.
در تازگی روز همه چیز به مراتب خوب است.
همه چیز عالی است و با كمك همیشگی من و با راهنمایی م@ن ت@@و
این محیط را مراقبت خواهی كرد با آگاهی كامل از حقیقت م@@ن و
حضور الهی من و با خدمت من در آرامش و اطمینان.

 ٣٠اردیبهشت
جایی كه من هستم ،آزادی است .جایی كه من هستم ،كمال زندگی
است ،و شادی ناگفتنی .هر كسی میتوان@@د ای@@ن ح@@الت روان را پی@@دا
كند ،تنها اگر به خود وقت بدهد تا در آرامش ب@@ه درون خ@@ود نگ@@اه
كند.
م@@ن در ت@@و هس@@تم ،پ@@س از جس@@تجو در بی@@رون دس@@ت ب@@ردار .از ب@@ه
دنبال چیزهایی واهی دویدن دست بردار و آنچه را كه ب@@ه دنب@@الش
هستی در درون خودت پیدا کن.
به چه دردت میخورد كه تمام این چیزها را بدانی ؟
چرا از زندگی كردن ب@@ا تئوری ه@@ا دس@@ت برن@@داری و آنچ@@ه را ك@@ه
میدانی تجربه نكنی؟ چرا از همین الن شروع به كامل €آگاه ش@@دن
از حقیقت من و حضور الهی م@@ن نباش@@ی؟ چ@@را م@@را دع@@وت نكن@@ی
ك@@ه ب@@ا ت@@و در ه@@ر چ@@ه ك@@ه هس@@تی ش@@ریك ش@@وم و چ@@را ب@@ه خ@@ودت
فرصت اینرا ن@@دهی ك@@ه ب@@ا م@@ن راه ب@@روی ،ح@@رف بزن@@ی و ص@@دای
آرام مرا گوش بدهی؟
نزدیك بیا ،همواره نزدیك تر.
در اعم@@اق خ@@ودت ای@@ن یگ@@انگی كام@@ل را احس@@اس ك@@ن ،و ش@@گفتی
بودن در صلحی كامل را احس@@اس ك@@ن چ@@را ک@@ه از یگ@@انگی ات ب@@ا
من آگاهی .

 ٣١اردیبهشت
هیچوقت سعی نكن از راه دیگران ایراد بگیری .هر كس بای@@د راه
خ@@ودش را پی@@@دا كن@@د و ب@@ه ه@@دفش آنط@@وری ك@@ه میخواه@@د برس@@د.
بعض@@@ی ه@@@ا ه@@@دف خ@@@ود را از راه تفك@@@ر ،مش@@@اهده ،تلش ی@@@ا از
برخورد با دیگران پیدا میكنند .اجازه بده که هر کسی راه خ@@ودش
را پیدا و دنبال کند.
راههای بن بست را انتخاب نكن ،در كوره راهه@@ا س@@ردرگم نش@@و،
و نی@@رو و وق@@ت گرانبه@@@ایت را ه@@@در ن@@ده .راه تن@@@گ و مس@@@تقیم را
دنبال كن .چشمانت را از هدف برندار ،هدف یگانگی كامل با من
است ،با خدایی كه درون تو است.
هیچ@@وقت از س@@ختی راه ناامی@@د نش@@و ،ادام@@ه ب@@ده و ب@@دان ك@@ه موف@@ق
خواهی شد.
ای@@ن زن@@دگی ب@@رای كس@@انیكه میترس@@ند ب@@ا حقیق@@ت روب@@رو ش@@وند و
مستقیم در روشنایی قدم بردارند ،نیست.
ق@@وی و ش@@جاع ب@@اش .دس@@تت را در دس@@ت م@@ن بگ@@ذار و اگ@@ر اج@ازه
بدهی در هر قدم این راه هدایتت میكنم.

اول خرداد
اگ@ر ب@ه بچ@ه ك@وچكی اج@ازه ن@@دهی ك@ه خ@ودش فع@الیت كن@@د ،تغ@@ذیه
كند ،راه برود و لباس بپوشد ،بنویس@@د ،نقاش@ی كن@@د و ح@رف بزن@@د،
او هیچوقت رشد نخواهد كرد و هیچگاه استقللش را پیدا نخواه@@د
ك@@رد و ق@@ادر نخواه@@د ب@@ود روی پ@@ای خ@@ود بایس@@تد و خ@@ود تص@@میم
بگیرد.
تو بای@@د پش@ت س@ر بم@انی و ب@ه آنه@ا ای@ن امك@ان را ب@دهی ك@ه اش@تباه
كنند و به اندازه كافی وقت داشته باشند تا از پس كاری که شروع
كرده اند برآیند .ت@@و بای@@د حس@ابی ص@@بور باش@ی ،ص@@بر كن@@ی و فق@ط
نگاه كنی ،هر چقدر هم كه برایت راحت باشد كه ك@@اری را بج@@ای
او سریع تر انجام دهی.
چشمانت را باز كن و متوجه شو كه زندگی یك كلس درس است
و تو همواره باید یاد بگیری.
بارها من باید پشت سر بمانم و با عشقی فراوان ناظر آن باشم كه
ت@@و ب@@ا زن@@دگی در ج@@دالی ت@@ا اینك@@ه درس@@ی حی@@اتی را ف@@را بگی@@ری،
درس@@ی را ك@@ه دیگ@@ر خ@@وب بل@@د خ@@واهی ب@@ود و هیچ@@وقت فرام@@وش
نخواهی كرد.
من عشق و صبری بینهایت دارم.

 ٢خرداد
هر كاری را كه انجام می دهی با عش@@ق انج@@ام ب@@ده .ه@@ر عمل@@ت را
برای شكوه و جلل من انجام بده و هیچوقت نگران نباش.
ه@@ر ك@@اری را ك@@ه ب@@ا ط@@رز فك@@ر و ح@@الت درس@@ت انج@@ام ب@@دهی ب@@ه
به@@ترین نح@@و ممك@@ن انج@@ام داده ای ،پ@@س ای@@ن ط@@رز فك@@ر و ح@@الت
درست را برای همه كارهایت داشته باش.
ق نمای@ان اس@ت .آنگ@اه
همیشه بخ@اطر داش@ته ب@اش ك@ه فع@@الیت ،عش@ ‰
همواره با شادی و خوشحالی كار خواهی كرد و دیگر كار برایت
سخت و اجباری نخواهد بود .این حالت درست در موق@@ع فع@@الیت،
برای تو و اطرافیانت باعث بزرگترین تغییرات خواهد بود.
اگر میخواهی در كاری كه انجام می دهی موفق ش@@وی ،ی@@اد بگی@@ر
كه آنرا دوست داشته باشی و درست با آن برخورد كنی.
معمول €باعث تغییر حالتت از منف@ی ب@ه مثب@@ت خواه@@د ب@@ود ،چی@زی
كه عادی ترین كارها را گرانبها میسازد.
ه@@ر كس@@ی ب@@ا ك@@ار مختلف@@ی هم@@اهنگی دارد .ت@@و خ@@ودت را ب@@ا چ@@ه
ك@@اری هماهن@@گ میكن@@ی؟ آی@@ا ك@@اری وج@@ود دارد ك@@ه واقع @ا  €ب@@ه آن
علقه داشته باشی؟ آن را پیدا کن و سپس انجامش بده.

 ٣خرداد
از سوراخ كوچك خود بیرون بی@@ا و خ@@ود آگ@@اهت را گس@@ترش ب@@ده
و متوجه شو كه حد و مرزی وجود ندارد.
خیلی ها نمی توانند فراتر از خودشان یا گروه و ج@@امعه خودش@@ان
را ببینند .آنه@@ا آنق@@در ب@@ا چیزه@@ای كوچ@@ك و ب@@ی اهمی@@ت و روزم@@ره
درگی@@ر هس@@تند ك@@ه برایش@@ان بزگ@@تر ش@@دن ب@@ه ه@@ر ترتی@@بی ك@@ه باش@@د
سخت است.
و همین جا است كه تغییرات بزرگی ،به سرعت لزم است.
از چیزی كه در حد ادراكت است راض@@ی نب@@اش ،بلك@@ه آم@@اده ب@@اش
تا دورتر بروی ،آماده باش جرأت كن@@ی ت@@ا ج@ایی ب@@روی ك@@ه دیگ@@ر
پایت نمی رسد و كاری را انجام بدهی كه بنظر غیر ممكن میآید.
اینطور است كه پیشرفت میكنی.
قبول كن كه تا حد آخر و حتی بیشتر از آن رش@@د كن@@ی .ت@ا س@ر ح@@د
چیزی كامل €تازه زندگی كن .از جدی@@د و ناش@@ناخته ن@@ترس .فق@@ط ب@@ا
ایمان و اطمینانی كام@@ل ،ق@@دم ب@@ه ق@@دم ب@@ه پی@@ش ب@@رو و ب@@دان ك@@ه ه@@ر
ق@@دمی ،ت@@و را بس@@وی ش@@گفتی آس@@مان جدی@@د و زمی@@ن جدی@@د ه@@دایت
میكند.

 ٤خرداد
آی@@ا حقیقت@@ا  €میت@@@وانی بگ@@@ویی ك@@ه همنوع@@@انت را دوس@@ت داری ،از
همنشینی با آنها خوشحالی و آنها را مانند خانواده خود میدانی؟
یا اینكه فقط تحملشان میكنی و برخورد با آنها واقعا  €برایت س@@خت
است؟ نمی توانی بگویی كه مرا دوست داری اگر ك@@ه همنوع@@انت
را دوست نداشته باشی ،چرا كه این ارتباطات آنقدر با ه@@م نزدی@@ك
بافته شده اند كه ممكن نیست یكی را بجز دیگری دوست داشت.
آی@@ا وقت@@ت را ص@@رف ای@@ن میكن@@ی ك@@ه انتخ@@اب کن@@ی چ@@ه كس@@ی را
دوست داشته باش@ی؟ و آی@ا كس@انی وج@@ود دارن@@د ك@@ه دوس@ت داش@@تن
آنها برایت ممكن نیست؟
در عش@@ق هیچگ@@ونه تبعیض@@ی نبای@@د وج@@ود داش@@ته باش@@د ،چ@@را ك@@ه
عش@ق اله@@ی هم@@ه چی@@ز را ب@@ه هم@ان ترتی@@ب در ب@@ر م@ی گی@@رد .هم@@ه
كس را مانن@@د تص@ویر و ش@باهتی از م@ن ب@@بین ،ه@ر چ@ه ك@@ه رن@گ،
نژاد ،جنسیت ،عقیده و یا مذهب او باشد.
ت@و بای@@د ب@ه ج@ایی برس@ی ك@ه یگ@انگی ه@ر زن@@دگی را ب@@بینی و درك
كن@@@ی ،معن@@@ی واقع@@@ی خ@@@انواده بش@@@ریت را بشناس@@@ی و م@@@را مانن@@@د
سرچشمه هرچیز بشناسی.

 ٥خرداد
آسمان مرا به زمین بیاور .این فقط به طرز زندگیت و برخوردت
با زندگی ربط دارد .زندگی شگفت است ،اما تو بای@@د چش@@مانت را
باز كنی و شگفتی و شكوه آنرا ببینی.
تو باید آماده دیدن طرف خوب زندگی باشی و تنه@@ا خ@@ودت را ب@@ر
روی آن متمرك@@ز كن@@ی .و ط@@رف ب@@د ،منف@@ی و مخ@@رب آن@@را نادی@@ده
بگیری تا به این ترتیب هیچگونه نیروی زندگی به آن ندهی.
زیباییها و ش@گفتی ه@ای ط@@بیعت اطراف@ت هس@@تند ،ام@ا برای@ت پی@ش
میآی@@د ك@@ه ی@@ك روز كام@@ل را س@@پری كن@@ی ب@@دون اینك@@ه ب@@ه محیط@@ت
توجه كنی.
چقدر چیزه@@ا را در زن@@دگی از دس@@ت م@@ی ده@@ی تنه@@ا بخ@@اطر اینك@@ه
روان خودت را بر آنه@@ا میبن@@دی و نم@@ی خ@واهی ك@@ه آن@@را ب@@ه ح@@دی
ببری تا باهر زندگی یكی شوی.
وق@@ت بگ@@ذار ت@@ا کام@@ل زن@@دگی كن@@ی ،نگ@@اه كن@@ی و گ@@وش ب@@دهی،
بطوریكه هیچ چیز را از دست ندهی و بت@@وانی از هم@@ه چی@@ز ل@@ذت
ببری .سپس برای همه چیز شكر گزار باش.
این روز را با تصمیم ب@@ه اینك@@ه دنی@@ای به@@تری در اطراف@@ت بوج@@ود
آوری شروع كن.

 ٦خرداد
ه@@ر كس@@ی ،بعض@@ی وقته@@ا احتی@@اج دارد ك@@ه از دنی@@ا خ@@ارج ش@@ود ت@@ا
آرامشی را كه فرای هر فهمی اس@@ت پی@@دا كن@@د .ه@@ر روان@@ی احتی@@اج
دارد كه تعادل پیدا كند و این فق@ط در ص@لح و س@@كوت امك@@ان پ@@ذیر
است.
یكبار كه این تعادل درونی پی@@دا ش@د ،م@ی ت@وانی ه@ر كج@ا ب@روی و
ه@@ر ك@@اری را انج@@ام ب@@دهی ب@@دون اینك@@ه ش@@لوغی و ه@@رج و م@@رج
خارج هیچگونه تاثیری بر تو داشته باشد.
در بالترین مك@@ان مخف@ی رفت@@ن و در یگ@انگی پی@@دا ك@@ردن ب@@ا م@@ن
است ،كه به تو امكان اینرا میدهد كه ادامه ب@@دهی ح@@تی اگ@@ر دیگ@@ر
توان برداشتن یك قدم دیگر را هم نداری.
این ق@دمهای برداش@@ته ش@ده در ناش@ناخته ،در ایم@@ان ،در ق@درت م@ن
هستند كه معجزه میافرینند و زندگی ها را عوض میكنند .این ق@@دم
ها هستند كه ناممكن را ممکن میس@@ازند و س@@رزمین م@@را ب@@ر روی
زمین میآورند .شكوه آسمان جدید و زمین جدید .همواره به س@@مت
این هدف پیش برو.
وقتی كه تغییر لزم است ،عوض شو و سریع عوض شو.
من با تو هستم .همیشه از من نیرو بگیر!

 ٧خرداد
قبل از كوهنوردی حتما  €تمام وس@ایلت را امتح@ان میكن@@ی و طن@ابت
را بررسی میكنی كه هی@@چ اش@@كالی نداش@@ته باش@@د چ@ون زن@@دگیت ب@@ه
آن بس@@تگی دارد.و ی@@ك راهنم@@ای خ@@وب انتخ@@اب میكن@@ی ك@@ه ب@@ه او
اطمین@@ان كام@@ل داش@@ته باش@@ی قب@@ول داش@@ته باش@@ی ك@@ه دس@@توراتش را
اجرا كنی حتی اگر دلیلش را ندانی.
در این زندگی معنوی هم همینطور است.
اگر اطاعت و نظم شخصی را یاد نگیری و تصمیم نگرفته باش@@ی
كه اراده مرا انجام دهی و به صدای من گوش ب@@دهی ،نم@@ی ت@@وانی
امی@@د داش@@ته باش@@ی ك@@ه ق@@دم اول@@ت را در ای@@ن زن@@دگی پ@@ر از م@@اجرا
برداری .چرا كه خطرناك خواهد بود.
اگر خودت را در تنگنا احساس میكنی ،س@ر فرص@ت ب@@بین ك@@ه چ@ه
چیزی در درونت تو را زندانی كرده است.
در مورد نظم شخصی كجای كار هستی ؟ آیا فقط به خودت "ن@@ه"
می توانی بگویی؟
از نظ@ر "فرم@انبرداری" كج@ای ك@ار هس@تی ؟ آی@ا آم@اده هس@تی ك@ه
اراده مرا دنبال كنی هر چقدرهم برایت گران تمام بشود؟

 ٨خرداد
تو جرقهء نور در روان م@@ن هس@@تی .ت@@و جرق@@ه عش@@ق در قل@@ب م@@ن
هستی  .هر وقت كه توانستی اینرا قبول كن@@ی ،ه@@ر وق@@ت توانس@@تی
خ@@ودت را مانن@@د دنی@@ای ك@@وچكی ک@@ه ب@@ه همانن@@د ك@@ل هس@@تی اس@@ت
ببینی ،آنگاه دیگر هیچوقت خودت را بی ارزش نخواهی پنداش@@ت
و یا نسبت به خودت بد فكر نخواهی كرد.
خواهی فهمید كه تو واقع@ا  €ب@ه مانن@@د و مش@ابه م@ن درس@ت ش@ده ای،
خواهی فهمی@@د ك@ه م@ایكی هس@تیم و هی@چ چی@زی ی@ا هی@@چ كس@ی نم@ی
توان@@@د م@@@ا را از ه@@@م ج@@@دا كن@@@د .اگ@@@ر ت@@@و خ@@@ودت را از م@@@ن ج@@@دا
میپنداری،این فکر تو است ،چرا كه من هیچ@@وقت خ@@ودم را از ت@@و
جدا نمی كنم.
ت@@و شخص @ا  €آنچی@@زی هس@@تی ك@@ه م@@ن كل €هس@@تم .آی@@ا برای@@ت خیل@@ی
عجیب است كه می باید دوباره متولد شوی تا این حقیقت را قب@@ول
كنی؟
خیلی ه@ا آنق@در از م@ن دور ش@ده ان@@د ،آنق@در از م@ن ج@دا ش@ده ان@د و
مرا در آسمان های آنقدر دور جای داده اند كه نم@ی توانن@@د ب@ه م@ن
نزدیك شوند.
من در تو هستم ،پنهان در اعماق تو ،و منتظ@@رم ك@@ه م@@را بشناس@@ی
و به من روی آوری.

 ٩خرداد
میتوان از حقایق معنوی برایت ص@@حبت ك@@رد ،ام@@ا فق@@ط ب@@ا زن@@دگی
ك@@ردن و اج@@را ك@@ردن آنه@@ا در زن@@دگی روزم@@ره ات و امتحانش@@ان
اس@ت ك@@ه آنه@@ا برای@@ت واقعی@@ت م@@ی ش@@وند زن@@ده م@@ی ش@@وند و در ت@@و
زندگی میكنند.
ت@@و بای@@د خ@@ودت فك@@ر كن@@ی ،خ@@ودت زن@@دگی كن@@ی و راه ح@@ل ه@@ای
خ@@ودت را پی@@دا كن@@ی .ت@@و بای@@د ب@@ر روی پاه@@ای خ@@ودت بایس@@تی و
هیچوقت انتظار آنرا نداشته باشی كه دیگ@@ری ب@@ه ج@@ای ت@@و بایس@@تد.
ب @ه درون@@ت رو ك@@ن و جوابه@@ایت را آنج@@ا جس@@تجو ك@@ن و پیدایش@@ان
خواهی كرد.
البته ممكن است كه زمان ببرد .ممكن اس@ت ك@@ه مجب@@ور ش@@وی ی@@اد
بگیری صبور باشی و مرا خدمت كنی اما زمانیكه ایمان و عقی@@ده
ات به اندازه كافی قوی باش@@ند ،ه@@ر چ@@را ك@@ه ب@@دنبالش بگ@@ردی پی@@دا
خواهی كرد .یاد بگیر كه رشد كنی و گسترش یابی.
یاد بگیر كه از سرچشمهء هم@@ه ق@@درت ،هم@@ه دان@@ش و هم@@ه دان@@ایی
برداشت كن@@ی .و هم@@واره رو ب@@ه م@@ن ك@@ن ،رو ب@@ه معن@@ویت ،رو ب@@ه
خدای درونت!
من هیچوقت ره@ایت نخ@واهم ك@@رد ،چ@را ك@ه از ای@ن پ@س ت@و ب@@دون
تردید میدانی كه من با تو هستم ،همیشه.

 ١٠خرداد
از همین الن شروع کن به گسترش دادن روانت و "فراوانی" را
در مورد هر چیزی فكر ك@@ن ،چ@ون فق@ط اینط@@وری اس@@ت ك@@ه تم@@ام
احتیاجاتت می توانند جواب بگیرند.
من میخواهم بدانی كه دلخواه من است كه ملکوت را به ت@@و ب@@دهم،
چون از ملکوت است كه همه چیزهای دیگر سرچشمه میگیرند.
برای همین است ك@ه ت@و بای@@د قب@ل از ه@ر چی@ز ب@@ه دنب@ال آن باش@ی،
آنگاه بقیه چیزها اضافه بر آن به تو داده خواهد شد.
م@@ن ه@@ر ك@@دام از احتیاج@@اتت را میشناس@@م و ه@@ر كدامش@@ان بط@@ور
ك@@املی ج@@واب میگیرن@@د ،این@@را از ص@@میم قل@@ب قب@@ول داش@@ته ب@@اش.
هیچ@@وقت اج@@ازه ن@@ده ك@@ه ح@@تی ی@@ك تردی@@د ب@@ر ت@@و وارد ش@@ود و ای@@ن
شگفتی را خراب كند.
ح@@رف م@@را قب@@ول ك@@ن .از آن زن@@دگی ك@@ن و ش@@اهد معج@@زه پش@@ت
معجزه باش .زمان معجزات تمام نشده اس@@ت .اگ@@ر زن@@دگیت ك@@امل€
به من وقف شود تو شگفتیهای فراوانی را خواهی دید.
ن@@اممكن را خ@واهی دی@@د ك@ه ممك@@ن ش@ده .دس@ت م@@را در ه@ر چی@زی
خ@@واهی ش@@ناخت .قلب@@ت از عش@@ق و ق@@دردانی نس@@بت ب@@ه ه@@ر اتف@@اقی
لبریز خواهد بود.

تصویر خرداد
در بزرگ و سنگینی به من نشان داده شد ،لولهای آن زن@@گ زده
بودند و به سختی امکان باز کردن آن وجود داشت .آنگاه دیدم ك@@ه
چند قطره روغن بر لول چکاندند و ب@@ا آن ب@@ه آرام@@ی ب@@ازی كردن@@د
تا اینکه ممکن شد که آنرا تنها با یک انگشت باز کرد.
شنیدم:
هر چقدر بیشتر روغن عشق را استفاده كن ،چون عشق است ك@@ه
چیزها را آسان میسازد.
عشق است كه در هر صورت راهی پیدا خواهد كرد.
قلبت را باز كن و بگذار كه عشق آزادانه جاری باشد!

 ١١خرداد
چرا به خودت عادت ندهی كه به زندگی با طرز فكری درس@@ت و
ش@@@اد برخ@@@ورد كن@@@ی؟ ب@@@ا ایم@@@ان و اطمین@@@انی كام@@@ل در اینك@@@ه فق@@@ط
"بهترین" در انتظار تو است؟
من میخواهم كه تو بهترین های زندگی را داشته باشی.
من نمیخواهم كه زن@@دگیت را ب@ا ب@ار س@@نگینی ب@ر دوش@ت و نگ@ران
از وضعیت دنی@@ا ط@ی كن@ی .م@ن احتی@اج دارم ك@ه ت@@و آزاد باش@ی ت@@ا
بتوانم در تو و از طریق تو عمل كنم .
از نگران@@ی دس@@ت بك@@ش و باره@@ایت و نگران@@ی ه@@ایت را ب@@ه م@@ن
واگذار ك@ن! ب@@دان ك@ه ع@الم آس@مانی در ت@@و اس@ت ،منتظ@ر اینك@@ه ت@و
آنرا بشناسی.
تو باید اینرا بدانی ،به آن معتقد باشی و آنگاه آنرا نمایان سازی.
ع@@الم آس@@مانی ی@@ك ط@@رز فك@@ر اس@@ت و هم@@ه بای@@د ب@@دنبال آن باش@@ند و
پی@@@دایش كنن@@@د .ه@@@ر كس@@@ی قب@@@ل از پی@@@دا ك@@@ردن آن بای@@@د ك@@@ه عمیق@@@ا €
خواستار آن باشد.
باید خواسته ات وجود داشته باشد ،و آنق@@در ق@وی باش@@د ت@ا ك@@ه هی@@چ
چیزی نتواند مانع راه شود.

 ١٢خرداد
زم@@انیكه ایم@@ان و اطمین@@انت در م@@ن هس@@تند و هیچگ@@ونه تردی@@د و
ترسی نداری ،هر كاری را میتوانی انجام دهی.
در این زندگی هیچ ك@اری نیس@ت ك@@ه نت@وانی انج@ام ده@ی وق@تی ك@ه
طرز دیدت و رفت@@ارت درس@ت باش@@ند واطمین@@انی كام@@ل ب@@ه ق@@درتت
در انج@@ام كاره@@ا دش@@ته باش@@ی .ت@@و در خ@@ودت هم@@ه ق@@درت ،هم@@ه
دانایی ،همه نیرو ،همه هوش و همه فه@م را داری .ای@ن م@@ن هس@تم
كه با عمل در تو از طریق ت@@و ،ب@@ه ت@@و امك@@ان می@@دهم ك@@ه ك@@اری را
كه به نظر ناممكن است انجام دهی.
هیچوقت از ب@@ال نش@@انه گرفت@@ن ن@@ترس ،هیچ@@وقت از انتظ@@ار ممك@@ن
شدن ناممكن نترس .در تنگنای محدوده خودت زن@دگی نك@@ن ،بلك@@ه
بسیار فراتر از این محدوده ها زندگی كن تا به م@@ن فرص@@ت این@@را
بدهی كه به تو نشان بدهم چگونه همه چیز با من ممكن است.
اگ@@ر فرص@@ت این@@را ن@@دهی ،چگ@@ونه انتظ@@ار داری ك@@ه بفهم@@ی چ@@ه
چیزهائی میتواند انجام شود وقتی كه من با تو در ارتب@@اط هس@@تم و
زندگیت را راهنمایی میكنم؟
نگران نباش ،اجازه ب@@ده م@ن افس@ار را ب@ه دس@ت بگی@رم و ب@@بین ك@@ه
چه میشود!

 ١٣خرداد
ایمان و اطمینانت كجا هس@@تند؟ ت@@و نم@@ی ت@@وانی ی@@ك زن@@دگی معن@@وی
داشته باشی اگر به من ایم@ان و اطمین@@ان نداش@ته باش@ی .اج@ازه ب@ده
ك@@ه م@@ن ه@@ر ک@@دام از ق@@دمهایت را راهنم@@ایی كن@@م! هم@@واره م@@را در
س@@كوت جس@@تجو ك@@ن .و اج@@ازه ب@@ده ك@@ه م@@ن راه ق@@دم بع@@دی ات را
برای@@ت نمای@@ان س@@ازم و آنگ@@اه ب@@دون ت@@رس و ب@@ا ش@@ادی واقع@@ی آن@@را
انجام بده.
چطور می توانی انتظار داشته باشی كه كارهای بزرگ@@تری انج@@ام
بدهی و مسئولیتهای بزرگتری داشته باشی تا زمانیكه در كارهای
ساده یاد نگرفته ای كه فرمان ببری و آنها را بخوبی انجام بدهی؟
چطور میتوانی انتظار داشته باشی كه دنیا را در قلبت ج@@ای ده@@ی
در حالیكه هنوز یاد نگرفته ای كه دیگری را دوست ب@@داری و در
صلح و هماهنگی با بقیه فعالیت كنی؟
یك بچه قبل از دویدن باید راه رفتن را یاد بگیرد.
تو باید ی@@اد بگی@@ری ك@@ه دیگ@@ران را دوس@ت داش@@ته باش@@ی و ص@@لح و
هماهنگی در اطرافت بوجود بیاوری قبل از اینكه بت@@وانی در دنی@@ا
هماهنگی بوجود آوری.
قب@@ل از ه@@ر چی@@ز در خ@@ودت نظ@@م را ایج@@اد ک@@ن .آنگ@@اه م@@ن خ@@واهم
توانست از تو استفاده كنم برای كمك و خدمت به همنوعانت.

 ١٤خرداد
هیچ@@@@وقت ك@@@@امل €از ط@@@@رز دی@@@@دت نس@@@@بت ب@@@@ه زن@@@@دگی راض@@@@ی
نباش.همواره چیز جدید و جالبی برای یادگیری وجود دارد و این
برایت فق@ط در ص@ورتی ممك@ن اس@ت ك@@ه در تم@ام م@@وارد ب@از و ب@ا
توجه باشی.
تازه های واقعی همیشه به سادگی قابل فهم نیس@@تند .نگ@@ران نب@@اش،
در ایم@@@ان آنه@@@ا را بپ@@@ذیر و ب@@@دان ك@@@ه در اینص@@@ورت فهم@@@ت رش@@@د
خواه@@د ك@@رد .آنگ@@اه ب@@ا درك@@ی درون@@ی خ@@واهی فهمی@@د ك@@ه آی@@ا ای@@ن
فكرها ،طرز بودن ها و عمل های جدید درست هستند یا نه.
اگر درونا  €احساس كردی كه درست هس@@تند .قب@@ول ك@@ن ك@@ه آنه@@ا را
بپ@@ذیری ح@@تی اگ@@ر ك@@امل €برای@@ت واض@@ح نباش@@ند .ك@@م ك@@م روش@@ن
خواهی شد و نسبت به معنای آنها بیدار میشوی.
تو كه نمی توانی تا آخرین روز زندگیت هم@@واره ب@@ه هم@@ان من@@وال
زن@@دگی كن@@ی .ت@@و بای@@د خواس@@ت این@@را داش@@ته باش@@ی ت@@ا در جدی@@د پ@@ا
بگذاری.

 ١٥خرداد
آیا میدانی دوست داشتن یعنی چ@@ه؟ احس@@اس اینك@@ه قلب@@ت چن@@دان از
شادی و شكر لبریز باشد كه باید به تم@@ام اطرافی@@انت ج@@اری ش@@ود؟
احساس شگفتی از خوشی و یگانگی با هر زندگی.
ترس ،بدخواهی ،حسادت ،میل های بیخود و حرص ها در مقاب@@ل
عش@@ق مح@@و م@@ی ش@@وند .چ@@را ك@@ه ج@@ایی ب@@رای نیروه@@ای منف@@ی و
مخرب در حضور عشق نیست.
اگر قلبت سرد است و هیچگونه محبتی در آن نیست ،ناامید نش@@و،
در اطراف@@ت نگ@@اه ك@@ن و چی@@زی را ب@@رای دوس@@ت داش@@تن پی@@دا ك@@ن.
ح@@تی چی@@ز ك@@وچكی ،ت@@ا اینك@@ه ای@@ن جرق@@ه كوچ@@ك تم@@ام وج@@ودت را
شعله ور كند و عشق در تو روشن شود.
ی@@ك كلی@@د كوچ@@ك میتوان@@د در بزرگ@@ی را ب@@از كن@@د .عش@@ق كلی@@د تم@@ام
درهای بسته است .یاد بگیر از آن اس@@تفاده كن@@ی ت@@ا تم@@ام دره@@ا ب@@از
شوند.
از جایی كه هستی شروع كن .چشمانت را ب@@از ك@@ن ،قلب@@ت را ب@@از
كن ،احتیاجی را پیدا كن و به آن جواب بده.

 ١٦خرداد
هر اتفاقی در زن@@دگیت بس@@تگی ب@@ه روان@@ت دارد .آن را ب@@ال ب@@بر ت@@ا
تم@@ام هس@@تی ات را ب@@ال ب@@رده باش@@ی و همچنی@@ن ط@@رز دی@@دت را ب@@ه
زندگی .آنگاه شروع به یك زندگی واقعی و شگفتی خ@@واهی ك@@رد
كه در واقع میراث واقعی تو است.
میتوان از آن برایت صحبت كرد و میتوانی ببینی كه دیگران آنرا
زندگی میكنند .اما ت@@ا زم@@انیكه وارد آگ@@اهی ات نش@@ود و ت@@و نت@@وانی
قبول كنی كه سهم تو است ،هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
روانی ك@@ه ب@@ه ظ@@اهر س@@اده اس@@ت و ب@@ه مانن@@د روان ی@@ك بچ@@ه میمان@@د
میتوان@@د خیل@@ی راح@@ت ت@@ر ملك@@وت را بپ@@ذیرد ت@@ا روان@@ی ك@@ه عمیق @ا €
متفكر اس@ت و خی@@ال میكن@@د ك@@ه تم@@ام كاره@@ا را فك@@را €بل@@د اس@@ت .ام@@ا
خود آگاهش را به مراتب بال نبرده باشد.
هر كسی می تواند به مراتب خود آگاهی وال دست بیاب@@د .ام@@ا ای@@ن
چیزی است كه باید از درون انجام شود .از طریق دانش و فهم@@ی
درونی كه احتیاج به هیچگونه معلومات و دانش خارجی ندارد.
همه چیز در درون هر روان گنجان@@ده ش@@ده اس@@ت ،فق@@ط در انتظ@@ار
این است که قبولش كنند و آنرا نمایان سازند و زندگی اش كنند.

 ١٧خرداد
چرا در هر كاری كه انجام می دهی به@@ترین نباش@ی؟ ب@رای خ@وب
انجام دادن هر كاری باید آنقدر ،ب@@دون وقف@@ه در آن تمری@@ن كن@@ی ت@@ا
اینكه در آن خبره شوی.
چرا فكر میكنی كه در ای@@ن زن@@دگی معن@@وی میت@@وانی نت@@ایجی ع@@الی
بدست بیاوری در حالیکه در آن فقط سطحی رفتار كرده ای؟
از سطحی رفتار كردن دس@ت ب@ردار و ك@امل €و قلب@ا  €در آن غ@وطه
ور شو .براي عملي كردن این چنی@@ن زن@@دگي  ،تم@@ام چیزه@@ایي ك@@ه
به آن نی@از داري ،وج@ود دارد ،پ@س چ@را هم@ه چی@زت را ن@@دهی ت@ا
ببینی كه چه پیش خواهد آمد؟
در هر موردی كه باشد ،هیچ چیزی زنده نخواهد شد و ج@@زئی در
تو نخواهد گشت تا زمانیكه آنرا امتحان نكنی و نبینی كه در عم@@ل
چطور است.
از همین الن ای@@ن ط@@رز زن@@دگی معن@@وی را ب@@ه عم@@ل بگ@@ذار ،و ب@@ه
امتح@@ان آن ادام@@ه ب@@ده و ناامی@@د نش@@و اگ@@ر ف@@ورا €ن@@تیجه ای دری@@افت
نكردی .بسادگی فقط قوانین آنرا ب@@ه اج@@را بگ@@ذار ت@@ا اینك@@ه ب@@الخره
ب@@بینی ك@@ه چگ@@ونه هم@@ه چی@@ز ب@@ه س@@ادگی ج@@ا خواه@@د افت@@اد  .زن@@دگی
واقع@@ی ش@@گفت انگی@@ز اس@@ت زم@@انیكه آم@@اده باش@@ی ك@@امل €وارد آن
شوی.

 ١٨خرداد
اولین فكرت وقتی كه از خ@@واب بی@@دار میش@@وی چیس@@ت؟ آی@@ا فك@@ری
ك@@امل €ش@@اد اس@@ت ب@@رای ای@@ن روز زیب@@ایی ك@@ه ش@@روع میش@@ود ،و ی@@ا
نگرانی از اتفاقاتی است كه در این روز جدید ممكن اس@@ت برای@@ت
پیش آید؟
آیا هماهنگی با این روز جدید برایت دشوار است؟ آی@@ا میت@@وانی ب@@ا
سرودی از شادی و قدردانی در قلبت بیدار شوی؟
تغییر مهمی برایت خواهد بود زم@@انیكه اینط@ور روزت را ش@روع
كنی و با عینكهای شادی دنیا را نظاره كنی.
روزت را خ@وب ش@روع ك@ن .نگ@ران ف@ردا نب@اش ،تنه@ا چی@ز مه@م،
امروز است و كارهایی كه با آن و در آن انجام می دهی.
فقط بدان كه میت@@وانی موف@@ق ش@@وی و روزی واقع@ا  €پی@@روز خ@@واهی
داشت و تمام كارهایی كه انجام می دهی عالی انجام خواهند شد.
بدان كه هر چه میگویی ب@@ا عش@@ق گفت@@ه خواه@@د ش@@د ،ب@@دان ك@@ه تم@@ام
فكرهایت از والترین فكره@@ا خواهن@@د ب@@ود .و ام@@روز فق@@ط به@@ترین
متعلق به تواست.

 ١٩خرداد
تو ج@زئی از برن@@امه بینه@@ایت م@@ن هس@@تی! ت@@و در نقش@@ه كل@@ی نقش@@ی
برای بازی كردن داری .ممكن است كه نقش خیلی كوچكی باشد،
اما برای تكمیل تمامی الزامی اس@@ت .هیچ@@وقت احس@@اس نك@@ن نق@@ش
تو آنقدر كوچك است كه بیهوده است .تو چطور میتوانی قض@@اوت
كنی؟
من ت@@و را ،در ج@ایی ك@@ه بای@@د باش@ی و ب@ا نقش@ی ك@@ه مخص@وص ت@و
است احتیاج دارم.
اگر كه هنوز نقشت را پیدا نكرده ای ،فقط به خودت بس@@تگی دارد
كه آنقدر جستجو كنی تا آنرا پیدا كنی.
خ@@ودت را مجس@@م ك@@ن ك@@ه در ج@@ای دقیق@@ی ك@@ه بای@@د باش@@ی ق@@رار
میگیری ،آنچ@ه را ك@ه بای@@د ب@ه تم@امی ب@@دهی م@ی ده@ی و ج@زئی از
ای@@ن تم@@امی ش@@گفت هس@@تی ،و دیگ@@ر ب@@ه هی@@چ وج@@ه ج@@دا نیس@@تی.
هیچكس دیگری نمی تواند اینكار را برای تو انجام دهد.
تو میباید كه جستجوها و كشفیات خ@@ودت را انج@@ام ب@@دهی هیچك@@س
دیگری نمی تواند بجای تو زندگی كند .تنها تو میتوانی.

 ٢٠خرداد
یكب@@ار ك@@ه ق@@دم ب@@ر روی ای@@ن راه معن@@وی گذاش@@تی دیگ@@ر هیچگ@@اه
زندگی برایت كسل كننده و تكراری نخواه@@د ش@@د چ@@را ك@@ه ای@@ن راه
به زندگی حركت میدهد .جدید خواهد توانس@@ت آزادان@@ه و ب@@ه كم@@ال
در اطراف تو و در تو گسترش یابد.
آی@@ا هم@@واره از زن@@دگی ك@@ردن ب@@ه ی@@ك من@@وال راض@@ی هس@@تی؟ آزاد
هستی كه این انتخاب را انجام ده@@ی ،ام@@ا در ای@@ن ص@@ورت انتظ@@ار
اتفاقاتی را كه بالیت ببرند نداشته باش .در اینصورت نمی توانی
انتظ@@ار تغیی@@رات بزرگ@@ی را داش@@ته باش@@ی و نم@@ی ت@@وانی انتظ@@ار
داشته باشی ك@ه م@@ن از ت@و ب@@رای كم@@ك ب@ه بوج@@ود آوردن آس@@مان و
زمین جدید استفاده كنم.
كسانیكه تصیمیم میگیرند سر خود زندگی كنند باید آم@@اده باش@@ند ت@@ا
نتیجه آنرا هم قب@@ول كنن@@د .ام@ا كس@@انیكه خواس@@ت انج@ام اراده م@@ن و
خواست حركت در راه من را دارن@@د عص@@ر جدی@@د را گش@@ایش م@@ی
كنند.
چرا برای تصمیم گی@@ری منتظ@@ر ف@@ردا ش@@وی ؟ همی@@ن الن انتخ@@اب
كن.

 ٢١خرداد
در آرامش است كه همه چیز روشن میشود ،در آرام@@ش اس@@ت ك@@ه
میتوانی آسوده باشی و مرا پیدا كنی.
من همیشه اینجا هستم ،اما تو نسبت به این شگفتی نابینا هستی تا
زم@@انیكه آرام ش@@وی و م@@را در س@@كوت جس@@تجو كن@@ی ،و این@@را ه@@ر
زمانیكه میتوانی انجام دهی.
هر چه بیشتر تمرین كنی ،بیشتر برایت طبیعی میشود تا جایی كه
بتوانی آنرا به سادگی نفس كشیدن انجام دهی.
الزامی نیست كه به بیرون بدوی تا تنها باشی و مرا پیدا كنی ،در
ه@@ر مك@@انی و در ه@@ر زم@@انی و در ه@@ر ك@@اری ك@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی
میتوانی مرا بیابی.
مه@@م نیس@@ت ك@@ه در اطراف@@ت ه@@رج و م@@رج ،ش@@لوغی و سروص@@دا
باش@@د .در ه@@ر ص@ورت ت@و میت@@وانی خ@ودت را در ص@لح و س@كوت
درونی ات قرار بدهی و مرا ببینی.
و وقتی كه مرا پی@@دا ك@@ردی ،ن@@ور حقیق@@ت ه@@ر وض@@عیتی را روش@@ن
خواه@@د ك@@رد ،چ@@را ك@@ه ه@@ر ج@@ا م@@ن هس@@تم ت@@اریكی نیس@@ت ،مش@@کلی
نیست .فقط صلح است.

 ٢٢خرداد
زیبایی زندگی همواره در اطراف ت@و اس@ت ،چش@مانت را ب@از ك@@ن
و آن@@را كش@@ف ك@@ن ،ب@@ه خ@@ودت ج@@ذب ک@@ن ،از آن ل@@ذت ب@@بر ،آن را
منعكس كن و جزئی از آن شو.
اگ@@@ر در انتظ@@@ار دی@@@دن زیب@@@ایی باش@@@ی ،آن را می@@@بینی .و اگ@@@ر در
انتظ@ار دی@@دن زش@تی باش@ی ،آن را خ@واهی دی@د .انتخ@اب همیش@@ه ب@ا
خودت است.
خودت را از آبشار زیبایی سیراب كن و بدون اینكه بتوانی جلوی
خودت را بگیری زیبایی را نشان خواهی داد .چرا ك@@ه چی@@زی ك@@ه
در درون است به بیرون منعك@@س م@@ی ش@@ود .ت@@و ب@@ه مانن@@د آئین@@ه ای
هس@@تی ،ت@@و نم@@ی ت@@وانی آنچ@@ه را ك@@ه در درون خ@@ودت اس@@ت پنه@@ان
کنی چ@را ک@@ه در ه@@ر ص@ورت نم@ی ت@@وان جل@وی چی@زی را ك@ه در
درون است گرفت.
دیریا زود به بیرون منعکس خواهد شد پس اجازه ب@@ده ك@@ه آزادان@@ه
جاری باش@@د و هیچ@وقت س@عی نك@@ن ك@@ه جل@@وی رون@@د آن@را بگی@@ری.
روانت را بال ببر تا بتوانی زیبایی را در هر چی@ز و در ه@ر ک@س
ب@@@بینی .در ای@@@ن ح@@@الت م@@@را خ@@@واهی دی@@@د ،چ@@@را ک@@@ه م@@@ن زیب@@@ایی،
هماهنگی و کمال هستم.
ی@@اد بگی@@ر ک@@ه ای@@ن زیب@@ایی و هم@@اهنگی را در ه@@ر فک@@ر ،ح@@رف و
عملت نمایان سازی.

 ٢٣خرداد
بسیار مهم است كه ط@رز برخ@@ورد درس@@تی در هم@@ه م@@وارد داش@@ته
باشی.
نم@ی ت@@وانی رش@@د كن@@ی و ش@كوفا ش@وی اگ@ر رفت@ارت منف@ی باش@@د و
تنها مشكلت و موانع زندگی را ببینی .در هر وضعیتی ،اگر سر
فرص@@ت بگ@@ردی ،خ@@واهی دی@@د ك@@ه قس@@مت خ@@وبی وج@@ود دارد ،و
همینطور همیشه جای شكر كردن هست.
وقتی که قلبت خالی از مهر باشد ،خوبی ه@@ای زن@@دگی ات ،خ@وبی
های اطرافیانت و این زندگی شگفتی که مال تو است را نمیتوانی
ببینی.
تو واقعا  €در حمایت عشق من هستی! اما اگر آماده قبول آن نباشی
و آنرا نشناسی و برایش شكر گ@زار نباش@@ی ،مث@ل ای@@ن اس@ت ك@@ه ب@ا
چشمان بسته قدم بزنی و همواره از وضع خودت مینالی.
س@@ر فرص@@ت وض@@عیت خ@@ودت را بررس@@ی ك@@ن و اگ@@ر خ@@ودت را
كامل €در بند احساس میكنی .بهترین و سریع تری@@ن راه تغیی@@ر ای@@ن
است كه شروع به بخشیدن به دیگران كنی.
زندگی آن چیزی است كه با آن انجام می دهی .ب@@ا زن@@دگی ات چ@ه
میكنی؟

 ٢٤خرداد
چرا خودت را برای اشتباهات ،كمبودها و شكستهای ظ@@اهری ات
محك@@وم كن@@ی؟ چ@@را بج@@ای اینك@@ه وقت@@ت را ص@@رف منف@@ی ه@@ا كن@@ی،
ضعف ها را به قدرت ،و اشتباهات و شكستها را به صفات مثب@@ت
تبدیل نكنی و اجازه ندهی كه مثبت در زندگی ات نمایان شود؟
در درون خودت ،زیبایی واقع@ی ،درس@تی واقع@ی و خ@وبی واقع@ی
را كشف كن! ایمان داشته ب@@اش ك@@ه در درون ت@@و اس@@ت و زم@@انیكه
به دنبالش بگردی آنرا پیدا خواهی کرد.
اگر قبول نكنی ك@@ه به@@ترین را در خ@@ودت ب@@بینی و تص@@میم بگی@@ری
كه تنها بر روی منفی های خودت متمركز شوی ،آنگاه باید نتیجه
اش را هم قبول كن@@ی ،چ@را ك@@ه ت@@و ب@@ه خ@ودت آنچ@@ه را ك@@ه در فك@@ر
داری جذب میكنی.
ت@@و آنچی@@زی هس@@تی ك@@ه فك@@ر میكن@@ی .فق@@ط ب@@ه به@@ترین فك@@ر ك@@ن و
بهترین را به خودت جذب خواهی كرد .بدان زمانیكه ب@ا ت@@و هس@@تم
و تو را راهنمایی و ه@دایت میكن@@م ،ه@ر ك@اری برای@ت امك@ان پ@@ذیر
است.
اگ@ر قب@ول كن@ی ك@ه م@@ن در ت@و هس@تم ،چط@ور چی@ز دیگ@ری امك@ان
خواهد داشت؟

 ٢٥خرداد
تو نیروی بزرگی را در دست داری .حواست باشد كه آنرا به نفع
همه بكار ببری .قدرت میتواند مثب@@ت و ی@@ا منف@@ی بك@@ار رود ،ط@@رز
استفاده از آن فقط به تو بستگی دارد.
وق@@تی ك@@ه میخ@@واهی فق@@ط به@@ترین نتای@@ج را ب@@بینی ،و از آن بط@@ور
مثب@@ت اس@@تفاده كن@@ی ،آنگ@@اه به@@ترین اتفاق@@ات ممك@@ن اس@@ت رخ م@@ی
دهند.
وقتی كه نیروی برق بطور مثبت استفاده میشود ،میتواند كارخانه
ها را بچرخان@@د و ش@هرها را روش@ن كن@@د و كاره@ای عجی@ب دیگ@@ر
اما اگر بطور اشتباه استفاده شود نتایج آن میتواند مخرب باشد.
نیروی معن@@وی ه@م همینط@@ور اس@@ت از نی@@روی م@@رئی ه@م ق@@وی ت@@ر
اس@@ت .ای@@ن نی@@رو حاض@@ر و آم@@اده اینج@@ا اس@@ت امابای@@د ب@@ه درس@@ت
استفاده شود.
آنگاه فقط خوبی ن@@تیجه آن خواه@@د ب@@ود و ت@@و ش@گفتی پش@ت ش@گفتی
را خواهی دید كه به كمال گسترش می یابد.
كسانیكه آماده هس@@تند و آم@@ادگی دارن@@د ك@@ه از ای@@ن ق@@درت بص@@ورت
درس@@ت اس@@تفاده كنن@@د ،در ح@@ال حاض@@ر در ح@@ال همك@@اری ب@@رای
نمایاندن آسمان جدید و زمین جدید هستند.

 ٢٦خرداد
خواس@@ته ات باش@@د ك@ه در زن@@دگی ه@دفی داش@ته باش@ی .هیچ@وقت از
بی هدفی و سردرگمی در زندگی ،مانند قایقی كه در جری@@ان ره@@ا
اس@@ت راض@@ی نب@@اش ،چ@@را ك@@ه ب@@دون ه@@دف شخص@@ی ،هی@@چ ج@@ایی
نخواهی رفت.
تو باید بدانی كه كجا میروی و چه انجام می دهی.
انس@@انهای بیش@@ماری ب@@ه خ@@ود اج@@ازۀ س@@ردرگم ب@@ودن میدهن@@د و در
نتیجه هیچ كار واقعا  €سازنده ای انجام نمی دهند .آرام@@ش و اعتق@@اد
درونی ات را پیدا كن و آنگاه بدون خستگی و دردسر راه خ@@ودت
را دنبال كن و آن كاری را كه میدانی باید انج@@ام ب@@دهی  -چ@@ون از
درون خودت به تو نمایان شده است  -را انجام بده.
همواره با اعتقادی درون@ی ب@@دان ك@ه ك@@اری را ك@@ه انج@ام م@@ی ده@ی
درست است .آنگاه میتوانی با قدمی محكم پیش ب@روی و ب@ا ق@درت
و ایمان واقعی تمام سدها را كنار بزنی.
بدان كه من قطب نمای تو هس@تم ،م@@ن راهنم@ای ت@و هس@@تم و ت@@و را
به هدفت راهنمایی میکنم ،هر چقدر هم که راه بظاهر مشکل آید.

 ٢٧خرداد
همیش@@ه بخ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه هم@@ه راهه@@ا ب@@ه م@@ن میرس@@ند ،ول@@ی
برخ@@ی از آنه@@ا از بقی@@ه س@@خت ت@@ر و پ@@ر پی@@چ و خ@@م دارت@@ر هس@@تند.
بعضی ها هم به نظرت خیل@ی عجی@ب و بیه@@وده خواهن@@د آم@د .ول@ی
نگران نباش .اجازه بده كه هر كسی راه خودش را پیدا كند و آنرا
دنبال کند و تو راه خودت را پیدا كن ،مهم نیست كه ت@@ا چ@ه ان@دازه
با راه بقیه فرق داشته باشد.
بدان كه بالخره همهء شما به همان هدف كه یگ@@انگی ات@@ان ب@@ا م@@ن
است ،خواهید رسید.
یك@@ی از راهه@@ا كوچ@@ك اس@@ت و مس@@تقیم ب@@ه م@@ن میرس@@د .ام@@ا ب@@رای
خیلی ها زیادی مستقیم است و نم@@ی توانن@@د قب@@ول كنن@@د ك@@ه ای@@ن راه
هم به من می انجامد و بجای آن راههای سخت و پر پیچ و خم را
انتخاب میكنند و ب@@ه خی@ال اینك@@ه ب@ا س@ختی كش@@یدن ارزش بیش@تری
در راه جمع میكنند.
این ج@@دال ك@@امل €بیه@@وده اس@@ت ،ام@@ا انس@@انها آزادی اختی@@ار دارن@@د و
كامل €آزاد هستند كه هر راهی را كه مایلند پیش بگیرند.
پس زندگی ك@@ن و بگ@@ذار ك@@ه بقی@@ه ه@م زن@@دگی خودش@@ان را بكنن@@د و
نسبت به دیگران منتقد نباش.

 ٢٨خرداد
در زم@@انی ك@@ه در پی@@ش اس@@ت ،فكره@@ا و ط@@رز ب@@ودن و دی@@دنهای
زیادی در جدال خواهند بود و ت@@و ت@@ا آخری@@ن ح@@د در امتح@@ان ق@@رار
خواهی گرفت و تنها خواهی بود .سعی نك@@ن ك@ه ب@ه ه@ر ك@اهی ك@ه
رد می ش@ود خ@ودت را آوی@زان كن@ی .تنه@ا در درون جس@تجو ك@ن،
نیرویت را از من بگیرو راهت را در آرامش ادامه بده.
تمام تردیدها و ترسها از تو دور خواهد ش@@د و ت@@و محك@@م مانن@@د ی@@ك
صخره بر روی این دانش درونی تكیه خواهی زد.
مهم نیست تا چه حد باد و طوفان در بیرون غوغا کنند تو به هی@@چ
وجه از آنها آسیب نخواهی دید.
من احتیاج دارم كه تو قوی باشی و خیلی شجاع ،و دان@@ش درون@@ی
را كه هیچكس نمی تواند ازتو بگیرد بشناسی.
در گردب@@اد جن@@گ و گمگش@@تگی دنی@@ای ام@@روز كش@@یده نش@@و بلك@@ه
دنیای آرامش را در درون خودت پیدا کن و مرا بشناس ،چ@@را ک@@ه
من لنگرگاه تو و پناهگاهت هس@تم .ک@@ه آرام@ش و عش@ق م@ن ت@و را
پر کنند و در برت گیرند.

 ٢٩خرداد
سن برای تو چه معنی میدهد؟ آی@@ا از پی@@ر ش@@دن میترس@ی؟ ی@ا اینك@@ه
چیزه@@@ا را همینط@@@ور ك@@@ه پی@@@ش میاین@@@د قب@@@ول میكن@@@ی و می@@@دانی و
میفهمی كه چشمه جوانی در روان خودت است؟
اگر فکرت را جوان ،تازه و هوشیارنگهداری ،پیر شدنی وج@@ود
نخواهد داشت.
اگر در زندگی به چیزهای مختلفی علقه داشته باش@@ی و ك@@امل €از
زندگی لذت ببری ،چگونه ممكن است كه زمانی پیر شوی؟
انس@@انها خودش@@ان را مح@@دود میكنن@@د وق@@تی خی@@ال میكنن@@د در هفت@@اد
س@@الگی ب@@ه كم@@ال زن@@دگی رس@@یده ان@@د .ب@@رای خیل@@ی ه@@ا ،ای@@ن ت@@ازه
میتواند شروع باشد ،شروع بی@@داری ب@@ه ش@@گفتی زن@@دگی ،و ب@@ا ای@@ن
بیداری شروع دوست داشتن زندگی.
ه@@ر گ@@ونه فك@@ر پی@@ری را ط@@رد ك@@ن ! ای@@ن تنه@@ا ی@@ك "ش@@كل فك@@ری"
همگ@@انی اس@@ت ك@@ه ب@@ه مانن@@د ی@@ك گ@@ردو آنق@@در محك@@م ش@@ده اس@@ت ك@@ه
شكستنش سخت است.
از همین الن شروع كن كه طرز فکرت را در مورد ‰س@ ن ،تغ@@بیر
دهی.

 ٣٠خرداد
حیاتی است كه طرز رفتار درستی برای بخشیدن داشته باشی! ب@@ا
سادگی ،با اطمینان و مهمتر از همه  ،با عشق و شادی ببخش.
ه@@ر چی@@زی ك@@ه از ص@@میم قل@@ب داده نش@@ود ،نوس@@انهای ب@@دی خواه@@د
داشت و نتیجه آن كمال نخواهد بود .حواس@@ت باش@@د ك@@ه ه@@ر ك@@اری
را كه انجام م@@ی ده@@ی ب@@ا عش@@ق انج@ام ش@@ود ،ح@@تی اگ@ر ب@@ه درس@@تی
نمی دانی چرا این كار را انجام می دهی.
پی@@ش افت@@اده تری@@ن و روزم@@ره تری@@ن كاره@@ا ،زم@@انیكه ك@@ه ب@@ا عش@@ق
انجام شود میتوانند زیباترین و عجیبترین تنوع ها را ن@@تیجه بده@@د.
پس اجازه بده تا عشق آزادانه در همه فعالیتهایت جاری باشد.
نا امید نشو كه به هر كاری که تو انجام می دهی احتیاج داری@@م .و
هیچ كاری كوچك یا بیهوده نیست .وقتی كه هم@@ه اف@@راد "به@@ترین"
خودش@@ان را عرض@@ه کنن@@د ،مس@@ئولیت و س@@نگینیهای ك@@ار فق@@ط ب@@ر
دوش معدودی نخواهد بود .در ای@ن ص@ورت ب@ار ب@رای هم@ه س@بك
خواهد شد و به جایی خواهد رسید كه تبدیل ب@@ه ی@@ك ش@@ادی واقع@@ی
میش@@ود .م@@واظب رفت@@ارت ب@@اش و ب@رای ش@@ادی و پیش@@رفت "تم@@ام"
همكاری كن.

 ٣١خرداد
مه@م نیس@@ت اگ@ر دی@@روز تم@ام آنچی@@زی ك@ه م@@ی توانس@ت ش@ود نش@@د،
دیگر دیروز تمام شده و رفته است و از تو كاری بر نمی آید .ام@@ا
در مورد امروز ،امروز روزی است كامل €دس@@ت نخ@@ورده و پ@@اك
در جل@@وی روی ت@@و ،و تنه@@ا بس@@تگی ب@@ه ت@@و دارد ك@@ه ای@@ن روز را
زیباترین روز ممكن سازی.
ه@@ر روزت را چگ@@ونه ش@@روع میكن@@ی؟ بخ@@اطر داش@@ته ب@@اش ،ای@@ن
موضوع به هیچ كس دیگر ربطی ندارد .چیزی اس@@ت ك@@ه ت@@و تنه@@ا
م@@ی ت@@وانی تص@@میم ب@@ه انج@@ام آن بگی@@ری .س@@عی ك@@ن روزت را در
آرامش و رضایت درونی شروع كنی .وق@ت بگ@@ذار ت@ا در آرام@ش
باش@@ی .و ب@@ه ای@@ن ص@@لح درون@@ی اج@@ازه ده@@ی ك@@ه پ@@رت س@@ازد و در
برت گیرد.
ب@@دون آم@@ادگی و هم@@اهنگی ،عج@@ولنه وارد ای@@ن روز جدی@@د نش@@و.
اگ@@ر روزت را ب@@ا ص@@لح و رض@@ایت درون@@ی ش@@روع كن@@ی برای@@ت
آس@@ان خواه@@د ب@@ود ت@@ا ای@@ن ط@@رز ب@@ودن را در تم@@ام روز خ@@ود نگ@@ه
داری و به این ترتیب به این حالت اج@@ازه ب@@دهی ت@@ا تم@@امی روز و
تمامی كسانیكه با آنها برخورد می كنی دگرگون سازد.
بستگی به تو دارد که حالت روزت را انتخاب كنی و آن@@را انط@@ور
که میخواهی نمایان سازی .چرا از همین الن انتخاب نكنی؟

اول تیر
تغییر كلیدی است كه تمام درها را برایت باز می كند ،تغیی@@ر قل@@ب
و روان .اگ@@ر امنیت@@@ت در م@@@ن باش@@@د از هیچگ@@@ونه تغیی@@@ری ،ح@@تی
تغیی@@رات كل@@ی هراس@@ی نخ@@واهی داش@@ت .فق@@ط ب@@دان ك@@ه ه@@ر گ@@ونه
تغییری برای "بهترین" و برای بهبود كل است ،چه این تغیی@@رات
شخصی ،مملكتی و یا دنیایی باشد.
تو فقط قبول كن که ای@@ن تغیی@@رات بای@@د رخ دهن@@د و ب@@ا آنه@@ا حرك@@ت
كن.
پیش برو و بال ببر خودت را و قبول كن وقتی ك@@ه ب@@ه ت@@و میگ@@ویم
كه تازه بهترین در راه است!
تو اگر بدون مقاومت وارد آن ش@@وی خ@@واهی دی@@د ك@@ه جدی@@د خیل@@ی
بهتر از قدیمی است.
چرا زندگیت را سخت كنی؟ با مقاومت ک@@ردن در مقاب@@ل تغیی@@رات
زندگیت سخت تر میشود.
هی@@@چ چی@@زی نمیتوان@@@د جل@@وی دس@@ت م@@را بگی@@رد .ت@@وپ در ح@@ال
چرخیدن است ،روز جدید اینجاست ،و تو اگر ك@@ه فق@@ط آن@@را قب@@ول
كن@@ی و ب@@ا آن همراه@@ی كن@@ی ،ج@@زئی از آن هس@@تی .وگرن@@ه در ج@@ا
خواهی ماند.

 ٢تیر
چطور می توانی انتظار داشته باشی ب@@دون اینك@@ه امتح@@ان ش@@وی و
در شرایط مختلف قرار بگیری ،بزرگ شوی؟ ایمان و امنیتت بر
چه چیزی متكی هستند؟ نیرو و قدرتت را از كج@@ا م@@ی آوری؟ آی@@ا
س@@عی داری در ای@@ن زن@@دگی ب@@ا نی@@روی خ@@ودت پی@@ش ب@@روی و ب@@ر
روی خودت حساب می كنی؟
اگ@@ر اینط@@ور اس@@ت ،خس@@تگی و تش@@نج ه@@ای اطراف@@ت را نخ@@واهی
توانست تحمل كنی ،اما اگر همه چیزرا ب@@ه م@@ن بس@@پاری و ب@@ه م@@ن
اجازه بدهی كه تو را راهنمایی و هدایت كنم ،آنگ@اه ه@ر ك@@اری را
می توانی انجام بدهی ،چرا كه با من همه چیز ممكن است .
آیا احساس میكن@@ی ب@اری ك@@ه بی@@ش از ح@@د س@@نگین اس@ت ب@@ه ت@@و داده
شده و به تو كاری بیش از ح@@د ب@@زرگ را واگ@@ذار ك@@رده ان@@د؟ چ@@را
از همین الن تمام بار و نگرانی هایت را به من واگذار نمی كن@@ی
و اجازه نمیدهی كه من تو را در این آبهای كدر راهنمایی كنم؟
من تو را از میان تمام مش@@كلتت ت@@ا ب@@ه آبه@@ای آرام ه@@دایت خ@@واهم
ك@@@رد و از ه@@@ر تش@@@نجی آزادت میکن@@@م وق@@@تی ك@@@ه تم@@@ام ایم@@@ان و
اطمینانت را در من قرار دادی.

 ٣تیر
امروز خودت را ب@ه م@@ن وق@ف ك@@ن ،ب@رای خ@@دمت ب@@ه م@@ن و ب@رای
خدمت به بشریت .در خ@دمت ب@@ودن درم@@انگر ش@گفتی اس@@ت ،چ@را
كه اگر تو خودت را فرام@@وش كن@@ی خ@@واهی دی@@د ك@@ه رش@@د خ@@واهی
كرد و به زیباترین شكل شكوفا خواهی شد.
به مراتب خیلی بال خواهی رسید و اعماق دور دس@@ت را خ@@واهی
دید ،و عشقت و فهمت از زندگی كم كم برای@@ت معن@@ی دار خواهن@@د
شد.
این به تو شانس ه@@ای متع@@ددی ب@@رای گس@@ترش و رش@@د خواه@@د داد.
هر كدامشان را با قلبی سرشار از عشق و شكر قبول كن .و رش@@د
خود آگاه و خرد خودت را احس@@اس ك@@ن .ك@@امل €و ب@@دون هیچگ@@ونه
حد و مرز آنرا زندگی كن.
در هم@@ه ك@س و هم@@ه چی@ز تنه@@ا در انتظ@ار به@@ترین ب@اش و ظه@ور
آنرا تماشا كن .قلبت را به روی دیگران باز بگ@@ذار .در ه@@ر كس@@ی
به دنبال بهترین باش و در این زمینه با آگاهی عمل كن.
همه را به تمام راههای ممكن دلگرمی ب@@ده ،ه@@ر كس@@ی ك@@ه احتی@@اج
به دلگرمی دارد.
خواهی دید زمانیكه به دیگران كمك می كنی ،به خودت كمك می
كنی كه رشد كنی.

 ٤تیر
آزادی روان را جس@@@تجو و پی@@@دا ك@@@ن ،چ@@@را ك@@@ه ج@@@ایی ك@@@ه آزادی
واقعی است آرامش است و جایی كه آرامش اس@@ت عش@@ق اس@@ت ،و
عشق است كه تمام درها را باز میكند.
جایی كه عشق حكم فرماست انتق@@اد نیس@@ت ،قض@اوت و محك@@ومیت
نیست ،چرا كه میدانی و میفهمی كه همه چیز در من و عش@@ق م@@ن
یگانه است.
خانواده بشری را می@@بینی و می@@بینی ك@ه هم@@ه ب@ه ص@ورت و همانن@@د
من آفریده شده ان@@د .از س@طح ب@@ه قل@ب چیزه@ا م@@ی روی ،ج@ایی ك@ه
جدایی نیست و همه چیز در یگانگی كامل حل میشود.
بهترین را در همه كس و همه چیز میبینی.
وق@@@تی ك@@@ه در خ@@@ودت در آرام@@@ش كام@@@ل هس@@@تی ،دیگ@@@ر وقت@@@ت را
ص@@رف ع@@وض ك@@ردن دیگ@@ران نم@@ی كن@@ی .فق@@ط ب@@ه س@@ادگی ی@@اد
میگیری "بودن" را ،و با بودن ،معنای یگانگی ب@@ا ه@@ر زن@@دگی را
بوجود میاوری ،و آرامش و عشق حکمفرما می شوند.

 ٥تیر
یكب@@@ار ك@@@ه ج@@وجه ا ز تخ@@@م در آم@@@د و پروان@@@ه از پیل@@@ه اش ،دیگ@@@ر
هیچگونه عقب گردی ممكن نیست ،و تنها ی@@ك گس@@ترش م@@داوم در
جدید امكان دارد.
بگذار كه گسترش برای تو رون@@دی م@@داوم ،روز ب@@ه روز ،س@@اعت
به ساعت و دقیقه به دقیقه باشد.
ش@ادی و انتظ@ار را در ه@ر اتف@اقی احس@اس ك@ن .اگ@ر ح@واس جم@ع
باشی خواهی دید ك@@ه ای@@ن زن@@دگی هیچ@@وقت كس@ل كنن@@ده نیس@@ت  ،و
همیش@@@ه اتف@@@اقی در جری@@@ان اس@@@ت .اج@@@ازه ب@@@ده ك@@@ه انج@@@ام بگی@@@رد،
هیچ@وقت س@عی در جل@وگیری از پیش@رفت نداش@ته ب@اش ،بلك@ه آن@را
همراهی كن!
من به تو میگویم ،ه@@ر چی@@زی ك@@ه گس@@ترش میاب@@د ب@@رای "به@@ترین"
است و برای رشد و سود همگان .این رون@@د كام@@ل زن@@دگی را پی@@دا
كن و به@@ترین خ@ودت را ب@@ه او ب@ده .ب@ا او ج@اری ب@اش و ن@@ه ب@ه ب@ر
ضد او ،چرا كه فقط در اینصورت است ك@@ه آرام@@ش قل@ب و روان
را پی@@دا میكن@@ی .و آنگ@@اه ك@@ه درون @ا  €در آرام@@ش هس@@تی ،حاض@@ر و
آماده هستی تا جدید شكوفا شود.

 ٦تیر
انگی@@زه ب@@دون ه@@راس پی@@ش روی را داش@@ته ب@@اش .انگی@@زه نف@@ر اول
بودن در راهه@ا و ط@رز فکره@ای ب@@ه ظ@اهر جدی@@د را داش@@ته ب@اش.
انگیزه شكستن مرزهای قدیمی و بروز دادن روش@@نایی حقیق@@ت را
داشته باش.
میگویم به ظاهر جدی@@د ،چ@@ون هی@@چ چی@@زی جدی@@د نیس@@ت ،موض@@وع
طی كردن دور كامل است و دوباره پیدا كردن یگانگی ات ب@ا م@ن
و ی@@@ادگیری دوب@@@اره ب@@@ا م@@@ن راه رفت@@@ن و ص@@@حبت ك@@@ردن مانن@@@د
روزه@@ای اول .موض@@وع دوب@@اره متول@@د ش@@دن در روان و حقیق@@ت
است.
رش@@د ک@@ردن و گس@@ترده ش@@دنت را احس@@اس ك@@ن .احس@@اس ک@@ن ک@@ه
قدیمی از تو جدا میشود و با شادی و قدردانی جدید را بر تن ک@@ن.
چق@@در ای@@ن ت@@ازگی ش@@گفت انگی@@ز اس@@ت ! چق@@در راهه@@ای م@@ن زیب@@ا
هستند !
كامل €از حقیقت من و حضور الهی من آگاه ش@@و و ش@@اد ب@@اش چ@@را
كه ملكوت من اینجا است .اج@ازه ب@@ده ك@ه آرام@ش م@@ن و عش@ق م@ن
پرت كنند و تو را بپوشانند.
قلب@@ت را در عش@@قی عمی@@ق و س@@رود و ش@@كری عمی@@ق ب@@ال ب@@بر ،و
همانطور كه در این روز جلو میروی ،اراده م@را انج@ام م@@ی ده@ی
ومرا شكر میكنی كامل €در آرامش باش.

 ٧تیر
اگر كمدی تا سرحد ممكن پر باشد و در آن را باز كنید وس@@ایل آن
ب@@دون آنك@ه بت@@وان جل@@وی آنه@@ا را گرف@ت بی@@رون ریخت@@ه م@ی ش@وند.
درهای سد وقتی كه باز می ش@@وند ،آب ب@@ا ق@@درت و نی@@روی س@@خت
ف@@@@@وران م@@@@@ی کن@@@@@د و هم@@@@@ه چی@@@@@ز را در راه ب@@@@@ا خ@@@@@ود می@@@@@برد.
نی@@روی معن@@وی ای ك@@ه در ت@@و وج@@ود دارد ه@@م همینط@@ور اس@@ت ،
یكبار كه شناخته شود و آزاد گ@@ردد ،هی@@چ چی@@ز جل@@ودار جری@@ان آن
نخواهد بود.
ج@@اری میش@@ود ،تم@@ام منف@@ی گ@@ری ه@@ا و ناهم@@اهنگی ه@@ا را ج@@ارو
میكن@@د و ب@@ا خ@@ود ص@@لح ،عش@@ق ،هم@@اهنگی و تف@@اهم می@@اورد .عش@@ق
اس@ت ك@@ه ب@ر دنی@@ا پی@@روز میش@ود .عش@@ق اس@ت ك@@ه تم@@ام بش@ریت را
یگانه خواهد ساخت.
پ@@س ه@@ر چ@@ه زودت@@ر ای@@ن ق@@درت ش@@گفت عش@@ق را در خ@@ود آزاد
سازی و به آن اجازه بدهی كه آزادانه ج@@اری ش@@ود ،زودت@@ر ص@@لح
و هماهنگی دنیا و یگانگی تمام بشریت را خواهی دید.
وق@@تی ك@@ه در قل@@ب خ@@ود عش@@ق داری ،به@@ترین ه@@ر ك@@س را نمای@@ان
میكنی ،چرا كه عشق فقط بهترین را میبیند و در نتیجه بهترین را
به خود جذب میكند.
نترس ،خودت را باز كن و بگذار تمام اینها آزادانه جاری شوند.

 ٨تیر
از تعداد كارهایی ك@ه بای@@د انج@ام ش@ود نگ@@ران نب@@اش .ی@@اد بگی@ر ك@@ه
قدم به قدم جلو بروی و بدان كه هر قدم تو را به هدفت نزدیك ت@@ر
میسازد .سعی نك@@ن قب@@ل از راه رفت@@ن ب@@دوی و ی@@ا ك@@ار بی@@ش از ح@@د
مشكلی را شروع كنی ،چرا كه ممك@@ن اس@ت مجب@ور ش@وی در راه
با سعی بسیار خودت را جلو ببری.
این ط@@رز رفت@@ار درس@@تی نیس@@ت ،ای@@ن ح@الت پ@@ر ب@@ودن از ش@@ادی و
آزادی م@@ن نیس@ت .ای@@ن یعن@@ی اینك@@ه میخ@@واهی كاره@ا را ب@@ا نی@@روی
خودت انجام بدهی ،یعنی اینكه از من جدا ش@@ده ای و "دی@@د" را از
دست داده ای.
از ك@@اری ك@@ه در ح@ال انج@@ام دادن آن هس@@تی دس@@ت ب@@ردار و ك@@امل€
حالت خودت را عوض كن ،همه چیز را به من بسپار ،آرام بگیر
و آنگاه كارت را بصورت كامل €جدید دوست بدار.
تغییر میتوان@@د در ی@@ك چش@م ب@ر هم@ه زدن انج@ام ش@ود ،پ@س ع@وض
ش@@و ،س@@ریع ع@@وض ش@@و و در ط@@ی ای@@ن روز دس@@ت در دس@@ت م@@ن
برقص و آواز بخوان!

 ٩تیر
آی@ا ك@امل €از حقیق@ت م@ن و حض@ور اله@ی م@@ن آگ@اه هس@تی؟ آی@ا ه@ر
روز ب@@ا س@@رودی از عش@@ق و ش@@كر از خ@@واب بی@@دار میش@@وی؟ آی@@ا
برای چیزهایی كه این روز برایت خواهد آورد آم@@اده هس@@تی ،ه@@ر
چه كه باشد؟ آیا میدانی كه این روز شگفتی است چون من جل@@وی
تو حركت میكنم تا راه را برای@@ت آم@@اده س@@ازم؟ آی@@ا انتظ@@ار به@@ترین
را از ای@@ن روز داری و هم@@ه چی@@ز را می@@بینی ك@@ه چگ@@ونه بط@@ور
عالی در جای خود قرار میگیرد؟
آیا میتوانی تم@@ام زیب@@ایی و ش@@گفتی دنی@@ا را ب@@بینی ،ی@@ا اینك@@ه مت@@وجه
میشوی كه بیشتر بر روی قس@@مت ناهنج@@ار دنی@@ا متمرك@@ز هس@@تی و
ناله میكنی كه این وضعیت تقصیر بشریت است؟
متوجه بشو كه بدون ایمان نمیتوانی زندگی كنی ،چرا كه با ایم@@ان
است كه همه چیز ممكن شده است .با ایمان است که هر کاری را
میتوانی انجام بدهی و بدون آن کاری از دستت ساخته نیست.
اجازه بده كه م@@ن در ت@@و و از طری@@ق ت@@و عم@@ل كن@@م ت@ا هم@@ه بتوانن@@د
مرا بشناسند ،دوست بدارند و بخواهند كه راه مرا پی@@ش بگیرن@@د و
اراده مرا انجام دهند.

تصویر تیر

یك بازی پازل  -تکه های كوچك یك تابلوی بزرگ كه باید سرهم
كرد – پخش بر روی یك میز بزرگ به من نشان داده شد .در
حالیكه تکه ها سر هم بندی میشدند ،دیدم كه هر قسمتی در جای
درست خودش جای میگرفت.

شنیدم:
وقتی كه تو در جای خودت هستی و نقش مخصوص خودت را
بازی میكنی ،هیچ جدالی وجود ندارد و نقشه من میتواند به كمال
شکوفا شود.

 ١٠تیر
شاد باش و برای همیشه شكر گزار ،چرا كه میدانی جاودانه زنده
هستی .روز به روز پیش میروی ،هر لحظه را كامل €و با ش@@كوه
زندگی میكنی ،گذشته را پشت سر میگذاری و برای آینده نگرانی
ن@@داری و ب@@ه س@@ادگی قب@@ول میكن@@ی ك@@ه زن@@دگی ج@@اودانه اس@@ت و ن@@ه
شروعی دارد و نه پایانی.
هم@@واره در آگ@@اهی رش@@د میكن@@ی و گس@@ترش پی@@دا میکن@@ی و ك@@م ك@@م
معن@@ی و ش@@گفتی زن@@دگی ج@@اودانه و انج@@ام یگ@@انگی ات را ب@@ا م@@ن،
آفریننده زندگی را ،میفهمی.
قدم به ق@@دم پی@@ش می@روی و ب@ال می@@روی و پ@@ر از ص@@لح ،آرام@ش و
راحتی ،با آگاهی به این که همه چیز در دست من است و لزوم@@ی
ندارد نگران باشی.
زمانیكه میخواهی زیادی به دور دست نگاه كنی اس@ت ك@@ه زن@@دگی
برایت واقعا  €سخت میشود و تو ترس ،تردی@@د و ح@@تی كمب@@ود ایم@@ان
و اطمینان را به دیگران می دهی .بمانند بچه كوچكی شو ،آزاد و
ش@@ادمان ،آنگ@@اه زن@@دگی برای@@ت هم@@واره چش@@مه ای از ل@@ذت خواه@@د
بود .زندگی را قبول داشته باش و آنرا کامل €زندگی کن.

 ١١تیر
هیچ چیزی را نمی توانی ثابت كنی مگر اینكه آن@@را امتح@@ان كن@@ی.
تو بای@@د در ایم@ان ق@دم ب@رداری و كاره@ایی را ك@ه ب@ه نظ@ر ن@اممكن
میایند انجام دهی .باید یاد بگیری كه فرات@@ر از خ@@ودت و فرات@@ر از
محدویتهایت زندگی كنی تا بتوانی نشان دهی كه با م@@ن هم@@ه چی@@ز
ممكن است.
اگ@@ر ب@@ه ی@@ك زن@@دگی كوچ@@ك راض@@ی باش@@ی ،از رد ك@@ردن ح@@دودت
بترس@@ی ،از ب@@ه امتح@@ان گذاش@@تن زن@@دگی ه@@راس داش@@ته باش@@ی ،ب@@ه
جایی نخواهی رسید و ق@@ادر نخ@@واهی ب@@ود دس@@ت م@@را در ه@ر چی@@ز
ببینی.
از هیچ چیزی نترس! فقط بدان كه من با ت@@و هس@@تم ،همیش@@ه و ه@@ر
كدام از قدمهایت را راهنمایی خواهم كرد.
به دنیا نشان بده كه همه چیز به س@@و ‰د ،كس@@انیكه م@را واقع@ا  €دوس@ت
دارند و در رده اول قرار میدهند ،كار میكند .انتظار معجزه پشت
معجزه داشته باش و پدیدار شدن آنها را ببین .نمایان ش@@دن آس@@مان
جدید و زمین جدید را مشاهده کن همینطور ك@@ه ای@@ن زن@@دگی جدی@@د
را ف@@را میگی@@ری و زن@@دگی میكن@@ی .ش@@گفتی پش@@ت ش@@گفتی را ب@@بین
چون آنرا زندگی میکنی و به اجرا میگذاری.

 ١٢تیر
هماهنگ كن خ@ودت را  ،ن@ت خ@ودت را پی@@دا ك@@ن و آن@را ص@اف و
رسا آواز بده ،چرا كه تو جزئی از اركستر بزرگ زندگی هستی.
تو نقش مخصوص خودت را برای اجرا ك@@ردن داری ،پ@@س س@@عی
نكن نقش فرد دیگری را بازی كنی .نقش خودت را دنبال كن ،آن
را پیدا كن و نگهش دار!
زمانیكه یاد گرفتی این کار را انجام دهی ،همه چیز برایت بس@@یار
بسیار خ@وب خواه@د گذش@ت .كس@انیكه س@عی دارن@@د ن@ت دیگ@ری را
بازی كنند با كل زندگی نا هماهنگ می شوند .هیچوقت سعی نكن
كه مانند فرد دیگری باشی و یا كار فرد دیگری را انجام دهی.
من نمی خواهم ك@ه ش@ما هم@ه مانن@@د نخ@ود یكن@واخت باش@ید .م@@ن ب@ه
هم@@ه ش@@ما احتی@@اج دارم .ب@@ه ه@@ر کس@@ی ب@@ا ص@@فت و هن@@ر خ@@ودش.
اركستری كه فقط از یك ساز تشکیل ش@ده باش@د كس@ل كنن@@ده اس@ت،
ام@@ا ه@@ر چ@@ه بیش@@تر در اركس@@تری س@@ازهای مختل@@ف و هماهن@@گ
وجود داشته باشد ،آهنگ آن غنی تر و شگفت تر است.

 ١٣تیر
"درود بر آنهایی كه گرسنه و تشنۀ عدالت هستند چرا كه سیراب
خواهند شد!" زمانیكه خواس@ته ات ب@@ه ان@دازه ك@افی ق@وی باش@@د ،آن
را بدس@@ت می@@اوری ،چ@@را ك@@ه آنق@@در جس@@تجو میكن@@ی ت@@ا ب@@ه ه@@دفت
برسی و گرنه دست بردار نیستی.
پشتكار و ص@@بر و نی@@روی لزم را خ@@واهی داش@ت ت@@ا هم@@ه چی@@ز را
بکار بگیری تا اینكه آنچ@@ه را ك@@ه در ای@@ن راه معن@@وی ب@@ه دنب@@ال آن
هستی بیابی :انجام یگانگی ات با من.
هیچوقت نا امی@@د نش@@و و فک@@ر نك@@ن ك@@ه ه@@دفت دس@@ت نی@@افتنی اس@ت،
فقط بدان كه بالخره به آنچه كه میخواهی میرس@@ی مگ@@ر اینك@@ه در
راه سست شوی یا از نا امیدی از پیشروی دست ب@@رداری .ارزش
دارد كه هر مانعی را پشت سر بگذاری تا به هدفت برسی.
پس مصمم باش تا چگ@@ونگی آن@@را پی@@دا كن@@ی و هیچ@@وقت فک@@ر نك@@ن
كه چیزی رد نشدنی و نا ممكن است .قوی و شجاع باش .همواره
و همیشه ادامه بده.
بدون تردید خواهی رسید!

 ١٤تیر
ط@@رز فك@@@رت در م@@@ورد فراوان@@@ی ب@@@اعث میش@@@ود ك@@@ه احتیاج@@اتت
جواب بگیرند یا نگیرند! زمانیكه فكرت "كمبود" یا "فق@@ر" باش@@د،
وقتی ك@@ه اج@@ازه ب@دهی ک@@ه در خودآگ@@اهت ت@@رس ،نگران@@ی ،پس@@تی،
دزدی وخودخواهی وارد شود و بر روی این طرز فكرهای منفی
متمركز میشوی ،آنگاه به خودت آنها را جذب میكنی.
وقتی كه مانند یك فقیر فك@ر میكن@@ی ،فقی@@ر هس@تی ،چ@را ك@@ه خ@ودت
را از تم@@ام نعم@@ات خ@@وب زن@@دگی ك@@ه متعل@@ق ب@@ه ت@@و هس@@تند مح@روم
میكنی.
از همی@@@ن الن – فراوان@@@ی – فك@@@رت باش@@@د .مجس@@@م ك@@@ن ك@@@ه تم@@@ام
احتیاجاتت بطور ش@گفتی ح@ل ش@@ده ان@@د ؛ اج@ازه ن@@ده ك@@ه خ@@ودت را
مح@@@@روم ب@@@@دانی چ@@@@را ك@@@@ه اگ@@@@ر كمب@@@@ودی داری ،از مح@@@@دودیت
خودآگاهت سرچشمه میگیرد.
چرا جلوی جریان نعمات فراوان و بی حد مرا با آگاهی محدودت
بگیری؟
زم@@انیكه بفهم@@ی و قب@@ول کن@@ی ك@@ه ه@@ر چی@@زی از كج@@ا سرچش@@مه
میگیرد ،و وقتی ك@@ه از م@@ن ،بخش@@نده تم@@ام نعم@@ات ع@@الی و خ@@وب،
ب@@رای هم@@ه چی@@ز آزادان@@ه و ش@@ادمان تش@@كر كن@@ی ،آنگ@@اه هیچگ@@ونه
كمبودی نخواهی داشت.

 ١٥تیر
ایم@@ان و اطمین@@انت را ك@@امل €ب@@ر م@@ن اس@@توار ك@@ن و ب@@دان ك@@ه م@@ن
هیچوقت رهایت نخواهم كرد.
هیچ كدام از كارهایی كه شروع میكنی ناممكن نیستند ،چرا ك@@ه ب@ا
م@@ن ه@ر ك@@اری را میت@@وانی انج@@ام ده@@ی .ب@@ا ایم@@ان زن@@دگی ك@@ن .م@@ن
میخواهم ك@@ه ت@@و ب@@بینی ك@@ه ه@@ر وض@@عیت خ@@وبی ن@@تیجه خواه@@د داد،
حتی اگر وضعیت عجیبی باشد.
خواست ای@@ن را داش@@ته ب@@اش ك@@ه ایم@@ان و اطمین@@انت باره@ا و باره@ا
امتحان شوند ،چرا كه حرف زدن در این باره بی فایده اس@@ت اگ@@ر
آنه@@ا را ب@@ه امتح@@ان نگ@@ذاری ت@@ا ب@@بینی ك@@ه ب@@رای ت@@و چگ@@ونه عم@@ل
میكنند.
آیا آماده هستی كه با ایمان و اطمینان كامل كاری را كه ب@@ه ظ@@اهر
غیر ممكن است انجام دهی؟ نه بخاطر خود نش@@ان دان بلك@@ه ب@@رای
اینكه بدون هیچگونه تردیدی ،می@@دانی ك@@ه از كج@@ا چش@@مه میگی@@رد.
تا زمانیكه ایمانت را امتحان نكردی و آنرا ضد ض@@ربه نی@@افتی در
مورد آن صحبت نكن.
نیرو و امكاناتت را از من بگیر!
در حالیكه من با تو هستم چه كسی میتواند بر ضد تو باشد؟

 ١٦تیر
نم@@ی توانی@@د بگویی@@د ك@@ه م@@را دوس@@ت داری@@د و از همنوعانت@@ان تنف@@ر
داشته باشید ،چرا كه عشق و نفرت مانند آب و روغن هستند و ب@@ا
هم مخلوط نمی شوند.
زم@@انیكه واقع@@ا  €م@@را دوس@@ت داش@@@تید ،همنوعانت@@@ان را ه@@م دوس@@ت
خواهی@@د داش@@ت .هم@@دیگر را دوس@@ت خواهی@@د داش@@ت .ب@@رای هم@@ه
دلس@@وزی و تف@@اهم خواهی@@د داش@@ت .وق@@تی ك@@ه هم@@دیگر را دوس@@ت
بداری@@د م@@را دوس@@ت خواهی@@د داش@@ت .آنق@@در ای@@ن دو ب@@ه ه@@م مرب@@وط
هستند كه نمی شود آنرا از هم جدا كرد.
ان@@دازۀ عش@@قتان نس@@بت ب@@ه هم@@دیگر چق@@در اس@@ت؟ .آی@@ا آم@@اده هس@@تی
برای فرد دیگری به خودت زحمت بدهی؟
دوست داشتن احتی@@اج ب@@ه بی@@ان ش@@دن ن@دار .دی@@ده میش@@ود و در عم@@ل
احس@@اس میش@@ود از ت@@و س@@اطع میش@@ود .عش@@ق زب@@ان س@@كوت اس@@ت،
عشق میتواند فهمیده و قبول شود ب@@دون اینك@ه كلم@@ه ای گفت@ه ش@ود.
زبانی بین المللی است كه با قلب فهمیده میشود نه ب@ا تفك@ر .ملیت@ت
هر چه باشد ،تو میتوانی عشق را در سكوت كاملی جریان بدهی.
چشمانت ،قلبت ،رفتارت ،تمام وجودت میتوانند آنچه را كه ب@@رای
دیگری احساس میكنی جریان دهند.

 ١٧تیر
روز را خوب شروع كن  :در یگانگی با من!
در اینص@@ورت هی@@چ چی@@ز در ای@@ن روز تع@@ادلت را ب@@ر ه@@م نخواه@@د
زد .اوایل ،وقتی كه شروع به این زن@@دگی معن@@وی میكن@@ی ،احتی@اج
به كوشش@ی خودآگ@اه داری ت@ا خ@ودت را هماهن@@گ س@ازی ،ام@ا ب@@ه
تدریج كه آنرا بیشتر زندگی میكنی ،بیشتر جزئی از ت@و میش@@ود ت@ا
اینك@@ه دیگ@@ر احتی@@اجی ب@@ه هیچگ@@ونه تلش@@ی نیس@@ت و خ@@ود ب@@ه خ@@ود
هماهنگ هستی.
و شادی و آزادی بزرگی را پیدا میكنی.
لزم نیس@@@ت ك@@@ه نص@@@ف وقت@@@ت را در نم@@@از بگ@@@ذرانی و تقاض@@@ای
بخشش كنی ،همواره در هراس انجام كاری باش@ی ك@@ه نبای@@د انج@@ام
داد و ی@@ا نگ@@ران در راه غل@@ط ب@@ودن و ب@@ر عك@@س ش@@نا ك@@ردن .اگ@@ر
اشتباهی انج@ام دادی ،ف@وری بخش@ش را قب@ول ك@ن و دیگ@ر مص@مم
باش كه این اشتباه را انجام ندهی.
پیش برو تا جایی كه این طرز زن@@دگی دیگ@@ر برای@@ت مش@@كل نباش@@د
بلكه یك شادی باشد.
آنگاه میدانی كه با من یكی بودن و كامل €در صلح بودن چیست !

 ١٨تیر
ب@@@رای هماهن@@@گ ش@@@دن ب@@@ا نوس@@@ان زن@@@دگی ،بای@@@د هن@@@ر آرام@@@ش را
فراگی@@ری ،چ@@را ك@@ه ه@@ر چ@@ه بیش@@تر آرام باش@@ی ،بیش@@تر و پ@@اكتر
میتوانی صفات روانت را نمایان سازی.
آسان است كه محیط و وضعیتت را ب@@رای ح@الی ك@@ه در آن هس@@تی
متهم كنی .اما دیگر زمان آن است ك@ه از ای@@ن ك@ار دس@ت ب@رداری
و قبول كنی كه مسئول خود تو هستی.
اگ@@@ر ای@@@ن ص@@@لح و آرام@@@ش درون@@@ی ات را جس@@@تجو و پی@@@دا كن@@@ی،
هیچكس و هیچ چیز خارجی نخواهد توانست آنه@@ا را لك@@ه دار كن@@د
و یا تو را نامتعادل سازد.
اطراف@@ت را نگ@@اه ك@@ن ،زیب@@ایی و كم@@ال ط@@بیعت را نگ@@اه ك@@ن! هم@@ه
چی@ز در ط@بیعت ب@ا نوس@ان اس@ت .ق@انون و نظم@ی كام@ل در دنی@ای
من حكمفرما است .هیچ چیزی ناهماهنگ نیست و زم@@ان و دلیل@@ی
برای هر چیز وجود دارد.
اینها وجود دارند تا همه آنرا ببینند و به آن ملحق شوند.
پس خودت را با آن هماهنگ ساز! با آن ج@اری ب@اش و ج@زئی از
این قانون و نظم دنیای من باش!

 ١٩تیر
حی@@@اتی اس@@@ت ك@@@ه رفت@@@اری درس@@@ت و مثب@@@ت در مقاب@@@ل ام@@@روز و
چیزه@@ایی ك@@ه ب@@رای ت@@و در ب@@ر دارد داش@@ته باش@@ی! تنه@@ا ب@@ا ط@@رز
نزدی@@ك ش@@دنت ب@@ه ای@@ن روز ،ت@@و میت@@وانی روز موف@@ق و ی@@ا م@@ایوس
كننده ای داشته باشی.
نحوه عكس العمل ت@@و در مقاب@@ل اتفاق@@ات میتوان@@د ب@@اعث ك@@ل ن@@تیجه
آن شود ،اگ@@ر عك@س العمله@ایت خش@ن ی@ا منف@@ی باش@@د ،اگ@@ر ب@ه بقی@@ه
ای@@راد بگی@@ری و متهمش@@ان كن@@ی ف@@ورا €ب@@اعث جبه@@ه گی@@ری و مق@@ابله
خواهی شد .تو آنقدر در اینحالت كور هستی كه نمی بین@@ی خ@@ودت
مقصر هستی و با غرور و رضایت از خود قدم میزنی.
زمانیكه عك@س العمله@ایت مثب@@ت و س@ازنده هس@@تند ،تم@ام حص@ارها
ف@@رو میریزن@@د و خ@@واهی دی@@د ك@@ه از ه@@ر ط@@رف كم@@ك و همك@@اری
دریافت خواهی كرد.
اگ@@ر اش@@تباهی ك@@ردی ،آن را قب@@ول ك@@ن ،مع@@ذرت بخ@@واه و ب@@ه پی@@ش
برو .در اینصورت وقت گرانبهایی را برای توجیه ك@@ردن خ@@ودت
از دست ندادی تو درسهای زیادی برای فراگیری در پی@@ش داری.
آنه@@ا را س@@ریع ف@@را بگی@@ر و س@@عی ك@@ن ك@@ه هم@@ان اش@@تباه را  2ب@@ار
تكرار نكنی !

 ٢٠تیر
زندگی برای تو چه معنی میدهد؟ آیا از آن كامل €لذت می@@بری؟ آی@@ا
انتظار بهترین را از آن داری؟ آیا قبول میكنی كه زندگی بینهایت
اس@@ت ،ب@@دون آغ@@از و ب@@دون پای@@ان؟ آی@@ا داش@@تن ای@@ن موض@@وع ت@@و را
جان میدهد و بالیت می@@برد و ی@@ا اینك@@ه ب@@ر عك@@س از ای@@ن موض@@وع
حالت گرفته میشود و هراسانی؟
رفتارت در مقابل زندگی ،در حال حاضر ،واقعا  €مهم اس@@ت ،چ@@را
كه شگفتیهای بس@یاری در ح@ال اتف@اق هس@@تند ،و لزم اس@ت ك@@ه ت@و
باآنها همراه باشی و نه اینکه بر ضد آنها باشی.
زمان گشایش و گستردگی است ،و نه زم@ان س@ختی و ج@@دال ،پ@س
آسوده باش و شكوفایی های پشت سرهم را مشاهده كن و هم@@واره
شكر گزار باش .شكر ك@@ن ك@ه زن@@ده هس@تی و ج@زئی از اتف@اقی ك@ه
در حال رخ دادن است ،و از تغییرات جدید شكر گ@@زار ب@@اش و ب@ا
آنها تغییر كن.
همه چیز رو به بهترین اس@ت ،پ@س ترس@ی نداش@@ته ب@اش و ش@ادمان
به پیش برو.
احس@@اس ك@@ن ك@@ه ت@@و قس@@متی از تم@@ام ای@@ن رون@@د تغیی@@رات كم@@ال و
تازگی هستی!

 ٢١تیر
تمام اطرافت زیبایی است .چشمانت را ب@از ك@@ن ،آن را پی@@دا ك@@ن و
همواره ب@@رای ای@@ن زیب@@ایی ق@@دردان ب@@اش .بگ@@ذار ك@@ه زیب@@ایی ت@@و را
تغییر بدهد و الهامی برایت باشد از والترین و بهترین درونت!
زیبایی "بهترین" را از تو به عمل میآورد وتو را با بالترین یكی
میسازد .از زیبایی كه در تو است نمی توان جل@@وگیری ك@@رد .پ@@س
اجازه بده كه به بیرون بتابد.
قلب و فكرت را از فكرهای زیبا پر كن و مرا بتابان ،چرا كه من
زیبایی هس@تم! در هم@@ه چی@ز زیب@ایی را جس@@تجو ك@@ن ،آنگ@اه ك@@ه ب@@ه
اندازه كافی و عمیق نظاره كردی ،آن را خواهی دید.
خودت را بالتر از چیزهای كثیف و زشت زندگی قرار بده تا ب@@ه
این ترتیب بتوانی آنها را تغییر بدهی و دگرگون سازی.
زیب@@ایی در چش@@م كس@@ی اس@@ت ك@@ه نگ@@اه میكن@@د ،یعن@@ی در درون ت@@و.
امروز با تصمیم به دیدن زیبایی در همه كس و همه چیز ب@@ه پی@ش
برو ،و آنرا خواهی دید!
عشق و زیبایی دست در دست هم دارند ،پس اجازه ب@@ده ك@ه عش@ق
همگانی من آزادانه در ت@@و و از طری@@ق ت@@و ،جری@@ان داش@@ته باش@@د و
یگانگی و همبستگی بوجود آورد.

 ٢٢تیر
تع@@داد بیش@@ماری از م@@ردم وق@@ت و نی@@روی خ@@ود را بیه@@وده ص@@رف
متهم كردن دیگران بخاطر اشكالت دنیا میكنند ،بجای اینكه قبول
كنن@@د ك@@ه ب@@ا ش@@روع ك@@ردن از خودش@@ان میتوانن@@د وض@@عیت دنی@@ا را
بهبود بخشند .اول با منظم كردن منزل خودت شروع كن.
وقتی كه سنگی به می@ان ی@@ك مح@وطه آب پرت@اب میكن@@ی ،موجه@ای
آب همینطور دورتر میروند ،اما از این س@@نگ ش@@روع م@@ی ش@@وند.
موجها از مركز شروع می شوند.
از خ@@ودت ش@روع ك@@ن ،آنگ@اه میت@@وانی ص@لح ،عش@@ق ،هم@@اهنگی و
تفاهم را به اطرافیانت بتابانی .آلن عمل كن.
تو میخواهی دنیای بهتری را ببینی! پ@@س ك@@اری در ای@@ن راه انج@@ام
بده ،دیگران را با انگشت نشان نده ،بلكه در خودت نگ@@اه ك@@ن ،در
قلبت جستجو كن و چیزهایی را كه در تو خمیده اند راس@@ت ك@@ن و
خوب را در خودت پیدا كن.
آنگ@@اه میت@@وانی ب@@ا س@@ربلندی ب@@ه پی@@ش روی و كمك@@ی حقیق@@ی ب@@رای
همسایه هایت و كسانیكه با آنها برخورد میكنی باشی.
تغییرات شخصی شروع می شوند ،آنگاه به محل@@ه  ،ش@@هر ،كش@ور
و تمام دنیا گسترش می یابد.

 ٢٣تیر
همه چیز باید رشد كن@@د و گس@@ترش یاب@@د .ت@@و ك@@ه نم@@ی خ@@واهی هم@@ه
عمر بچه ای بمانی كه بای@@د خ@@وراكش را بدهن@@د و لباس@@ش را تن@@ش
كنند.
بچ@@ه ه@@ا را ب@@بین ك@@ه چط@@ور میخواهن@@د ع@@وض ش@@وند و چیزه@@ای
جدیدی را امتحان كنند .آنها همواره تجربه میكنند و ی@@اد میگیرن@@د،
بزرگ م@@ی ش@@وند و ب@@ال میكش@@ند .ای@@ن رون@@د ط@@بیعی رش@@د و تغیی@@ر
است.
بچه ها احتیاجی به جدال كردن برای همراهی با رون@@د ط@@بیعی را
ندارند ،برایشان كامل €طبیعی است.
برای این عصر جدید كه روبروی تو است هم همی@@ن ط@@ور اس@@ت.
احتیاجی نداری كه بجنگی تا وارد آن ش@@وی ،احتی@@اجی ن@@داری ك@@ه
از ناشناخته بترسی ،احتیاجی نیس@@ت ك@@ه از س@@رعت ای@@ن تغیی@@رات
نگران باشی.
پ@@س پیش@@اپیش در مقاب@@ل چیزه@@ایی ك@@ه در ح@@ال ش@@كوفایی هس@@تند
شادمان باش! هیچ چیزی زیاد از ح@@د ب@@زرگ نیس@@ت ،هی@@چ چی@@زی
زی@@اد از ح@@د خ@ارق الع@@اده نیس@@ت ،هی@@چ چی@زی غی@@ر ممك@@ن نیس@@ت.
گسترش شاهكارهای مرا در كمالی مطلق نظاره ك@@ن و هم@@واره و
تا ابد شكر گزار باش.

 ٢٤تیر
تو میتوانی ب@@ه پ@ایین آوردن آس@مان م@ن ب@ر روی زمی@ن كم@@ك كن@ی
اگر متوجه شوی كه من تو را هدایت میكنم و راه را به ت@@و نش@@ان
میدهم.
تو تمام راهها را در درون خودت خواهی یافت .پس ممكن نیس@@ت
كه از مسیر خود خارج شوی و یا راه اشتباهی را انتخاب كنی.
در درون جس@@@تجو ك@@@ن و ای@@@ن راهه@@@ا را انتخ@@@اب ك@@@ن ،و وق@@@وع
شگفتی های پشت سرهم را مشاهده كن.
وق@@تی ك@@ه م@@ن راهنم@@ایی و ه@@دایتت میكن@@م هیچ@@وقت زم@@ان برای@@ت
خس@@ته كنن@@ده نخواه@@د ب@@ود .در ه@@ر لحظ@@ه م@@را جس@@تجو و پی@@دا ك@@ن.
لزم نیس@@ت در دور دس@@ت جس@@تجو كن@@ی ،م@@ن در مرك@@ز خ@@ود ت@@و
هستم ،اما باید كه مرا هوشیارانه بشناسی.
اگر تو در من زندگی كنی و نوسان داشته باش@ی و اص@@لیتت را از
من بگیری ،آنگاه تو آسمان جدید و زمین جدید را خلق میكنی.
در خلقیت احتیاجی به تلش نیست .من گفتم كه نور باشد و ن@@ور
بوجود آمد .حال میگ@@ویم "آس@@مان جدی@@د و زمی@@ن جدی@@د م@@را نظ@@اره
كن" پس آنها را ببین و همواره برای آن شكرگزار باش و حال ب@@ا
عشقی كامل و با آرامش و هماهنگی كامل در آنها مسكن گزین!

 ٢٥تیر
انس@@@انهای زی@@@ادی ام@@@روزه ب@@@ه دنب@@@ال ج@@@وابی ب@@@رای تم@@@امی به@@@م
ریختگ@@ی و ه@@رج و م@@رج دنی@@ا هس@@تند .ه@@ر روز وض@@عیت ب@@دتر
میش@@ود ،ام@ا ن@ترس ،چ@را ك@ه چیزه@ا بای@@د خ@راب ت@ر ش@وند قب@ل از
اینكه بهبود یابند.
یك جوش باید برسد قبل از اینكه بتركد تا س@م آن ره@ا ش@@ود و پ@@اك
گردد .چیزها بای@@د در دنی@@ا برس@@ند ت@ا اینك@@ه س@موم تنف@ر ،حس@ادت و
خودخواهی رها گردند و درمان بتواند انجام گیرد.
من به تو در آرامشی درونی كامل احتیاج دارم ،تو این آرامش را
پیدا خواهی كرد اگر اجازه بدهی كه تفكراتت در م@ن تكی@@ه كنن@@د و
اگ@@ر بت@@وانی خودآگ@@اهت را ب@@ال ب@@بری بط@@وریكه فق@@ط به@@ترین را
مشاهده كنی.
ت@@و نم@@ی ت@وانی وض@عیت دنی@@ا را بهب@@ود بخش@ی اگ@ر قب@@ول كن@@ی ك@ه
خ@@ودت ه@@م در آن ف@@رو ب@@روی .ت@@و بای@@د ب@@ر ض@@د بیم@@اری مص@@ون
باش@@ی و گرن@@ه ت@@و ه@@م بیم@@ار میش@@وی و دیگ@@ر هی@@چ كمك@@ی ازت@@و
برنخواهد آمد.
من به تو احتیاج دارم .من ب@@ه ت@@وی آزاد احتی@@اج دارم .م@@ن احتی@@اج
دارم ك@@ه ت@@و ك@@امل €در آرام@@ش باش@@ی .آنگ@@اه میت@@وانم از ت@@و اس@@تفاده
كنم.

 ٢٦تیر
حواست باشد كه هر كاری را كه انجام می دهی برای من باش@@د و
به نفع همه چیز! وقتی كه برای كل زندگی میكن@@ی ،خ@@ودت را در
خ@@دمت همنوع@@انت فرام@@وش میكن@@ی ،و وق@@تی ك@@ه آنه@@ا را خ@@دمت
میكنی ،مرا خدمت كرده ای.
همه چیز آنقدر به هم بافته است كه نم@@ی ت@@وان یك@@ی را از دیگ@@ری
جدا كرد :من در تو و تو در من.
من در همه چیز و همه كس هستم ،پس من در همسایه ات هس@@تم،
و به همان اندازه در دوست و دشمنت.
جایی كه من باشم  ،عشق هست چرا كه من عشق هستم.
قلب و روانت را از عشق پر کن چرا که همه چیز و همه کس ب@@ه
عش@@ق ج@@واب میدهن@@د ،هم@@انطور ک@@ه عش@@ق "به@@ترین" را در هم@@ه
چیز بروز میدهد.
جایی ك@@ه عش@@ق اس@@ت ،آنج@@ا روح م@@ن اس@@ت و ج@@ایی ك@@ه روح م@@ن
باشد آنجا سرچشمه زندگی معنوی تو است.
هم@@واره ب@@ه دنب@@ال آنچی@@زی ب@@اش ك@@ه در درون ت@@و اس@@ت ،و دیگ@@ر
وقتت را برای پیدا كردن جواب زندگی در بیرون هدر نده !

 ٢٧تیر
ب@@رای هم@@اهنگی در برن@@امه كل@@ی ت@@و بای@@د ی@@ادبگیری ک@@ه ب@@ر روی
پاهای خودت بایستی و راه شخص@ی خ@@ودت را بی@@اموزی .فق@@ط از
م@@ن ،سرچش@@مه ه@@ر زن@@دگی و ه@@ر خلقی@@ت ،اس@@تفاده ك@@ن ،آنگ@@اه
هیچوقت اشتباه نخواهی كرد.
وقتی كه راه مشكل شد ،هیچوقت تردید نكن ،بلکه به س@ادگی و ب@ا
قاطعیت پیش برو ،بدان كه این تنها مقطعی است كه در حال گ@@ذر
از آن هس@@@تی .ه@@@ر چ@@@ه س@@@ریعتر از آن بگ@@@ذری به@@@تر اس@@@ت ،ب@@@ا
كم@@ترین مق@@اومت و ن@@اراحتی ممك@@ن از آن گ@@ذر ك@@ن و در ه@@ر ق@@دم
راه ،درسهای مهم و لزم را فرابگیر.
تو بای@@د ی@@اد بگی@@ری ك@@ه ق@@وی باش@@ی ،خیل@@ی باحوص@@له و ب@@ا پش@@تكار
باشی و به راحتی جا نزنی.
تصویر هدفت را جلوی خودت نگه دار! بدان كه ب@@ه كج@@ا می@@روی
و چه كارهایی باید انجام شود ،آنگاه جا نزن ت@@ا اینك@@ه واقع@ا  €ب@@بینی
كه حقیقت یافته .تو نم@@ی ت@وانی در ای@ن زن@دگی قل@بی سس@ت داش@ته
باشی.
ای@@ن زن@@دگی احتی@@اج ب@@ه ق@@درت و ش@@ناختی درون@@ی دارد ك@@ه هی@@چ
چیزی نتواند آنرا تك@ان بده@@د و ی@ا بلرزان@د .ك@ه نی@رو و امنیت@@ت در
من تکیه داشته باشند!

 ٢٨تیر
به این بسنده نكن كه از آسمان جدی@@د و زمی@@ن جدی@@د ص@حبت كن@@ی،
به تو بستگی دارد كه آنها را در زندگی خود جذب كنی تا حقیق@@ت
بیابند.
از عش@ق و دوس@ت داش@@تن ح@رف ن@زن ،آن را زن@@دگی ك@ن ت@@ا هم@@ه
بتوانند معنی آنرا ببینند .كلمات بدون عمل معن@@ی ندارن@@د و بیه@@وده
هستند .و مانند هوای گرم در فضا گ@@م م@@ی ش@@وند .ت@@و بای@@د ملك@@وت
را ب@@ا ط@@رز رفت@@ار و زن@@دگیت ب@@ر روی زمی@@ن بی@@اوری ،ت@@ا اینك@@ه
زندگیت برای همه الگ@@ویی ش@@ادمان باش@@د بط@@وریكه هم@@ه بخواهن@@د
آنرا پیش بگیرند.
هیچكس نمی خواهد زندگی را با باری بیش از حد و بدون ش@@ادی
و نشاط طی كند .درود بر آن کسی كه به آنانی که سنگین شده اند
و ن@@ور زندگیش@@ان ك@@م اس@@ت ش@@ادی میرس@@اند .تم@@امی مش@@كلت و
نگرانیه@@ایت را ب@@ه م@@ن واگ@@ذار ك@@ن ،و ش@@ادی و آزادی برس@@ان ب@@ه
تمام كسانیكه با آنها در ارتباط هستی.
ش@@ادی و اله@@ام ب@@اش ،و در ه@@ر ك@@اری ك@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی در ه@@ر
كلمت و در هر فكرت مرا منعك@@س ك@@ن .هم@انطور ك@@ه اراده م@@را
انجام می دهی و راه مرا پیش میگیری و مرا شكر میكن@@ی ،ک@@امل€
در آرامش باش.

 ٢٩تیر
فقط انتظار بهترین را داشته باش ،و منتظر باش ك@@ه ه@@ر كمب@@ودی
ج@@@واب بگی@@@رد ح@@@تی آن@@@ی را ك@@@ه غی@@@ر ممك@@@ن ب@@@ه نظ@@@ر میرس@@@د.
هیچ@@وقت خ@@ودت را مح@@دود نك@@ن ،و هیچ@@وقت فک@@ر نك@@ن ك@@ه نبای@@د
زیاد انتظار داشته باشی .احتیاجاتت را بطور ك@@امل €روش@@ن ب@@بین،
آنه@@ا را ب@@ازگو ك@@ن ،و ایم@@ان و اطمین@@ان كام@@ل داش@@ته ب@@اش ،آنه@@ا
ج@@واب خواهن@@د گرف@@ت .طری@@ق انج@@ام آن بای@@د بدس@@ت م@@ن واگ@@ذار
شود.
من باید از طریق كانالهایی عم@ل كن@@م ت@ا ك@ار انج@ام ش@ود ،ام@ا ه@ر
چیزی با من ممكن است .خ@@ودت را ره@@ا ك@@ن و ب@@ه وق@@وع پیوس@@تن
شگفتیها و شكوه مرا مشاهده كن و تا همیش@@ه ش@@كر گ@@زار ب@@اش ،و
همه چیز را در هر لحظه به سود تمام استفاده كن.
تو طبق ق@@وانین انس@@انها زن@@دگی نم@@ی كن@@ی بلك@@ه طب@@ق ق@@وانین اله@@ی
زن@@دگی میكن@@ی ،پ@@س ه@@ر چی@@زی در ه@@ر لحظ@@ه ممك@@ن اس@@ت اتف@@اق
بیفتد .منتظر معجزه باش ،و ببین كه معجزه اتفاق می افتد!
همواره در نظرت فكر نعم@@ت و فراوان@@ی را نگ@@ه دار ،و ب@@دان ك@@ه
انج@@ام اینك@@ار نیروه@@ایی را ب@@ه ك@@ار م@@ی ان@@دازد ك@@ه آنه@@ا را تحق@@ق
میبخشد.
هر چه بیشتر مثبت باشی ،سریع تر حقیقت خواهد یافت.

 ٣٠تیر
چ@@@را ب@@@ه دنب@@@ال راهنم@@@ایی از طری@@@ق ف@@@رد دیگ@@@ری باش@@@ی؟ چ@@@را
مستقیما  €به من نیایی؟ آیا میدانی كه من در تو هستم؟
آیا میدانی كه من اینجا هس@@تم ت@@ا ب@@ه تم@@ام س@@والتت ج@@واب ده@@م ،ت@@ا
كمكی باشم برای حل تم@@ام مش@@كلتت و ب@@رای ه@@دایت و راهنم@@ایی
هر ك@@دام از ق@@دمهایت ،ام@ا فق@@ط در ص@@ورتیكه ب@@ه م@@ن اج@@ازه عم@@ل
بدهی؟ من هیچوقت خودم را بر كسی تحمیل نمی كنم.
تو باید تصمیم بگیری ك@@ه م@@را جس@@تجو كن@@ی و م@@را پی@@دا كن@@ی ،و
زمانیكه اینكار را انجام می دهی من اینجا آماده هستم تا افس@@ار را
بدست گیرم و در تو و از طریق تو عش@ق را ج@اری س@ازم ،آم@@اده
هستم تا راه را به تو نشان دهم.
یكبار كه تصمیم خودت را گرفتی و به من اجازه دادی كه فرم@@ان
را بدس@@@ت بگی@@@رم ،میت@@@وانی آرام بگی@@@ری و بس@@@ادگی ق@@@دم ب@@@ه ق@@@دم
راهنمایی های مرا گوش بدهی .آنگ@اه ش@گفتی ه@ای پش@ت س@ر ه@م
مرا خواهی دید ،آنگاه شكوه مرا خواهی دی@@د ،آنگ@اه معج@@زه پش@ت
معجزه در زندگیت خواهی دید.
خ@@واهی دی@@د ك@@ه وق@@تی چی@@زی درس@@ت اس@@ت و از ت@@برك م@@ن ك@@امل€
به@@ره من@@د اس@@ت ،هی@@چ چی@@زی و هی@@چ كس@@ی نم@@ی توان@@د س@@د راه آن
ش@@ود ،چ@@را ك@@ه آن در زم@@ان درس@@ت خ@@ود ب@@ا كم@@الی واقع@@ی وق@@وع
خواهد یافت.

 ٣١تیر
هر چیزی كه من دارم مال تو است .
به شگفتی این كلمات فكر كن ،س@پس بگ@ذار ك@@ه خ@ر دت@و گس@@ترش
یابد تا بتواند آنها را بپذیرد و معنی واقعیشان را درك كند.
آنه@@@ا را ب@@@بین ك@@@ه در زن@@@دگیت ب@@@ه حقیق@@@ت پیوس@@@ته ان@@@د ،و دیگ@@@ر
هیچ@@وقت مح@@دودیت نپ@@ذیر ،چ@@را ك@@ه تم@@ام ق@@ول ه@@ای م@@ن انج@@ام
میگیرند ،قول های من بی پایه نیستند.
تو فقط در ایمان محكم باش ،و هیچوقت نگذار كه ایمانت بلرزد!
همه چیز به كسانیكه مرا خدمت میكنند و ایمان و اطمین@@انی كام@@ل
به م@@ن دارن@@د ،میرس@@د .وق@@وع ش@@گفتی ه@@ای پش@@ت س@ر ه@@م را پی@@ش
رویت ببین .شگفتی را در چیزهای كوچك زندگی و همینطور در
چیزهای بزرگ زندگیت بشناس.
چشمانت را باز كن تا هیچ چیزی را از دست ندهی ،قلبت را ب@@از
كن و بدون وقفه عشق را جاری كن.
هر كس@ی میخواه@@د ك@@ه دوس@تش بدارن@@د ،پ@س چ@را ب@@ه م@ردم عش@ق
ندهی؟ تو همان اندازه كه می دهی دریافت خ@واهی ك@@رد .ام@ا ی@@اد
بگیر كه آزادانه و مجانی بدهی ،و كامل €از زندگی لذت ببر!

 ١مرداد
بیدار شو و زندگی كن! این زندگی پ@@ر و درخش@@نده را ك@@ه می@@راث
واقع@@ی ت@@و اس@@ت زن@@دگی ك@@ن .از هی@@چ چی@@ز ن@@ترس .ت@@و در درون
خ@@ودت تم@@امی خ@@رد ،تم@@امی ق@@درت و تم@@امی نی@@رو و فه@@م را دارا
هستی.
علفهای هرزه ش@@ك ،ت@@رس و تردی@@د را بك@@ن ت@@ا آنه@@ا ب@@اغچه زیب@@ایی
درون ت@@و را خف@@ه نكنن@@د ،ت@@ا اینك@@ه "به@@ترین" بتوان@@د آزادان@@ه و در
بهترین كمال رشد كند.
آنچیزی را كه در درون است آزاد كن تا به بیرون منعك@@س ش@@ود،
هر چقدر هم كه تلش كنی نخواهی توانست آنرا پنهان كنی.
اگر در درون تو هرج و مرج و ناهم@@اهنگی باش@@د ،نمیت@@وانی آن@@را
پنهان كنی و هر قدر ه@@م ك@@ه س@@عی کن@@ی ب@@ازهم ب@@ه بی@@رون منعك@@س
میشود ،با آنچه که شبیه آن هس@@تی ،ب@@ا ط@@رز رفت@@ارت و چیزه@@ایی
که اطرافت هستند.
تو نمی توانی آنچه را كه در درونت است پنه@@ان كن@@ی ،ه@@ر چق@@در
هم كه تلش كنی!
وقتی كه فكرهایت از بالترین سرچشمه میگیرند ،زیبایی و كمال
به بیرون منعكس می ش@وند .ت@@و مانن@@د آئین@@ه ای هس@@تی ك@@ه حس@ابی
آنرا برق انداخته اند .هیچ چیزی نمی تواند پنهان بماند!

 ٢مرداد
زن@@@دگی را ب@@@ا احساس@@@ی عمی@@@ق از آرام@@@ش ط@@@ی ك@@@ن و از تم@@@ام
كاره@ایی ك@ه میت@@وانی انج@ام ب@دهی متعج@ب خ@واهی ش@د .ت@و خیل@ی
بیشتر می توانی در آرامش و اطمینان كار انجام بدهی تا زم@@انیكه
فكرت به هم ریخته است.
اگر نتوانی بر روی كاری كه انجام می دهی تمرك@@ز كن@@ی ،یعن@@ی
اینكه این كار را بدون هیجان انجام می دهی ،یعنی ب@@دون ك@@ارآیی
كه ازتو بر می آید.
میبینی كه چقدر طرز رفتار درست در مقابل هر كاری ك@@ه انج@@ام
می دهی اهمیت دارد ،تا بتوانی كامل €از زندگی لذت ببری.
م@@ن میخ@@واهم ك@@ه ت@@و از زن@@دگی ل@@ذت ب@@بری و به@@ترین را در آن
بیابی.
خواهی دید زمانیكه میدانی كه كج@ا می@روی و چك@اری انج@ام م@ی
ده@@@ی ،دیگ@@@ر وقت@@@ت را در ش@@@ك و تردی@@@د از دس@@@ت نم@@@ی ده@@@ی و
میت@@وانی مس@@تقیم ب@@ه ه@@دفت برس@@ی و ك@@ارت را انج@@ام ده@@ی .وق@@ت
بگذار تا مستقیم از من پیدا كنی كه چه چیزی از ت@@و خواس@@ته ش@@ده
است.
فقط در صلح و آرام@ش اس@ت ك@@ه میت@وانی اینك@ار را انج@ام ب@@دهی،
پس برای اینكار وقت پیدا كن ،این كلیدی واقعا  €مهم است.

 ٣مرداد
این@@@@ك زم@@@@ان س@@@@اختن اس@@@@ت ،زم@@@@ان بوج@@@@ود آوردن یگ@@@@انگی و
هم@@@@اهنگی ،ص@@@@لح و عش@@@@ق ،كم@@@@ال و همبس@@@@تگی .هم@@@@واره در
خودآگ@@@اهت ای@@@ن فكره@@@ای مثب@@@ت ،س@@ازنده و خلق را نگ@@@ه دار و
هیچوقت اجازه نده كه دور شوند .آنها را ببین كه در تو زن@@دگی و
حركت میكنند و ماهیتشان در تو اس@@ت ،و تص@@ویر آس@@مان جدی@@د و
زمین جدید را نظاره كن كه ش@@كل میگی@@رد و بوج@@ود میای@@د .بگ@ذار
كه در درون تو شكوفا شود.
اگ@@ر ك@@ه ت@@و خ@@ودت را ب@@ا فك@@ر عص@@ر جدی@@د و معن@@ی واقع@@ی آن
هماهن@@گ س@@ازی ،ك@@م ك@@م در ت@@و گس@@ترش خواه@@د ی@@افت و مت@@وجه
خ@@واهی ش@@د ك@@ه ت@@و ج@@زء او هس@@تی و او ج@@زء ت@@و .چی@@زی ش@@گفت
انگیز اس@@ت ،مانن@@د قهرم@انی در خ@واب ك@ه در انتظ@ار بی@@دار ش@دن
است ،هیچ چی@@زی ب@@رای جنگی@@دن وج@@ود ن@@دارد ،هی@@چ دلیل@@ی ب@@رای
ادامه جدال نیست .فقط یاد بگیر كه به س@@ادگی م@@را خ@@دمت كن@@ی و
بگذار كه برنامه كامل من شكوفا شود.

 ٤مرداد
من در تو هستم!
م@@ن در كس@@ی بیش@@تر از دیگ@@ری نیس@@تم ،ای@@ن فق@@ط ی@@ك موض@@وع
آگاهی است .بعضی ها بیشتر از بقیه به وجود خدا در درون خود
آگاهن@@د و میتوانن@@@د از ای@@ن چش@@مه برداش@@ت كنن@@@د و از آن زن@@دگی
كنند.
اینطور به نظر میاید كه آنه@ا زن@@دگی خ@ارق الع@اده دارن@@د ام@ا هی@@چ
چیز غی@ر ط@@بیعی اینج@ا نیس@@ت ،ای@@ن تنه@@ا زن@دگی طب@@ق ق@@وانین م@@ن
است و استفاده از نیرویی كه در درون هر كسی اس@@ت آنط@@وریكه
باید استفاده شود.
هوا اینجاست كه تنفس شود ،ولی بستگی به تو دارد ک@@ه آن@@را ف@@رو
ب@@دهی .ب@@رق اینجاس@@ت ک@@ه از آن اس@@تفاده ش@@ود ،ام@@ا اول بای@@د س@@یم
كشی شود و سپس به کار آی@@د .و گرن@@ه ب@@ا اینك@@ه ب@@رق وج@@ود دارد،
قدرتش كه منتظر عمل است پنهان خواهد مان@@د .در م@@ورد نی@@روی
معنوی درون ت@@و ه@@م همینط@@ور اس@@ت .ای@@ن نی@@رو ه@@م اینجاس@@ت ك@@ه
اس@@تفاده ش@@ود .ام@@ا اگ@@ر خ@@ودت را "وص@@ل" نكن@@ی و ق@@درت آن@@را
"روشن" نكنی ،عمل نخواهد كرد.

 ٥مرداد
وق@@تی ك@@ه نخ@@واهی درس@@ی را ی@@اد بگی@@ری ،از طری@@ق دیگ@@ری آن
درس به ت@@و نش@@ان داده میش@@ود .همیش@@ه ی@@ك راه آس@@ان وج@@ود دارد،
اما اگر نخواهی آن@@را قب@@ول كن@@ی ،از راه مش@@كل ت@@ر و س@خت ت@@ری
یاد خواهی گرفت.
چ@را درس ه@ا را از طری@ق س@اده آن ی@@اد نگی@ری؟ چ@را مانن@@د بچ@ه
كوچكی نباشی ك@ه تش@نه تم@ام اتفاق@ات زن@@دگی اش اس@ت و ب@ه هم@@ه
چیز حواس جمع است ،و چرا با هر چی@@زی ب@@ه طری@@ق ط@@بیعی آن
ش@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@كوفا نش@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@وی؟
این برن@امه م@ن ب@رای ت@و اس@ت .پ@س چ@را وق@تی ك@ه لزوم@ی ن@@دارد
زن@@دگی را ب@@ر خ@@ودت س@@خت كن@@ی؟ ای@@ن تنه@@ا ب@@اعث عق@@ب افت@@ادن
پیشرفت تو میشود.
خواهی دید كه اگر یاد بگیری مرا در اول قرار ب@@دهی ،هم@@ه چی@@ز
كامل €در جای خود جا خواهد گرفت .وقتی ك@ه در زن@@دگی ،موف@ق
شدی خودآگاهت را بال ببری و در سطح معن@@وی آن@@را نگ@@ه داری
و آن@@را ب@@@ه س@@وی چیزه@@ایی ك@@ه اهمی@@ت دارن@@@د برگردان@@ی ،آنگ@@اه
تغیی@@@رات بزرگ@@@ی اتف@@@اق خواهن@@@د افت@@@اد و زن@@@دگی برای@@@ت ب@@@دون
هیچگونه سختی خواهد گذشت.
زندگی خیلی ساده است .چرا آنرا مشكل كنی؟

 ٦مرداد
همواره نیایش كن! ك@@ه زن@@دگیت هم@@واره نیایش@@ی از عش@@ق باش@@د و
پ@@ر از انج@@ام ش@@كر گ@@زاری .زن@@دگی بینه@@ایت خ@@وب اس@@ت ،ام@@ا ب@@ه
خاطر داشته باش كه آنچیزی است كه تو با آن انجام می دهی.
پ@@س اگ@@ر منف@@ی باش@@ی ،ب@@ه خ@@ودت منف@@ی را ج@@ذب میكن@@ی ،و اب@@ری
سیاه سرت را خواهد پوش@@اند و ت@@و را از ای@@ن م@@وهبت ج@@دا خواه@@د
كرد.
اگر همواره مثبت باشی ،اگر خ@@وبی را در هم@@ه چی@@ز و هم@@ه ك@@س
ببینی ،در تمام اطرافت و در تو آسمانی آبی و آفتاب خواهد بود.
زندگیت را از عشق ،ایمان ،امیدواری و كمال پر كن.
یاد بگیر كه زندگی را دوست داشته باشی ،چرا كه وق@@تی اینط@@ور
باشی ،زندگیت در واقع نیایشی همیشگی است.
دع@@ا ،یگ@@انگی درون@@ی ات ب@@ا م@@ن اس@@ت ،مانن@@د زم@@انیكه ب@@ا ه@@م راه
میرویم و صحبت میكنیم ،همانطوریكه در اول اینطور بودیم.
دعا ،غذای جان و روان اس@ت .دع@ا ،احتی@اجی ق@وی و درون@ی در
هر انسان است .این احتیاج درونی را احساس كن و به آن ج@@واب
بده!

 ٧مرداد
وقتی من به ت@@و میگ@@ویم ك@@ه برن@@امه ع@الی م@@ن ق@@دم ب@@ه ق@@دم گس@@ترده
میش@@ود ،ممك@@ن اس@@ت فک@@ر كن@@ی ك@@ه میگ@@ویم ب@@ه "آرام@@ی" گس@@ترده
میش@@ود .ام@@ا عزی@@ز م@@ن ،هی@@چ چی@@زی از ای@@ن پ@@س ب@@ه آرام@@ی اتف@@اق
نخواهد افتاد .همه چیز سریعتر میشود.
اما با ای@@ن ح@ال ی@@ك گس@@تردگی خواه@@د ب@@ود ،چ@را ك@@ه هم@@ه چی@ز در
زمان درست خود اتفاق خواهد افتاد.
ی هی@@چ چی@@زی
قب@@ول ك@@ن و س@@عی نداش@@ته ب@@اش ك@@ه از ق@@رار گی@@ر ‰
جلوگیری كنی چون از سرعت وقوع آن میترسی.
برنامه ریزی من عالی است .چرا آنرا قبول نكنی؟
كه در تو مقاومتی وجود نداشته باش@@د ،بلك@@ه آزادی و ش@@ادی كام@@ل
را پیدا كن در حالیكه برنامه گسترده میشود.
این برنامه واقعا  €شگفت انگیز است و تو جزء آن هستی .ت@@و نق@@ش
خ@ودت را در ای@ن برن@امه داری ،ب@رای همی@ن ه@م مه@م اس@ت نق@ش
خ@ودت را همی@@ن الن پی@@دا كن@@ی .ح@@تی ی@@ك روز دیگ@@ر ه@م ت@@ا نق@@ش
خود را پیدا نکردهای ،بیهوده راه نرو .
وقتی كه در آرامش و سكوت وق@ت ص@رف ك@ردی ،آنگ@اه خ@واهی
فهمید كه نقش بخصوص تو چیست.

 ٨مرداد
همواره برای همه چی@ز ش@@كر گ@زار ب@@اش .چیزه@ای زی@ادی وج@@ود
دارن@@د ك@@ه میت@@وانی ق@@دردان آنه@@ا باش@@ی ،چش@@مانت را ب@@از ك@@ن و
اطرافت را نگاه كن ،و ببین ك@@ه چق@در مت@@برك هس@تی! اگ@ر اینك@ار
را انجام بدهی ،از احساس قدردانی ل@بریز میش@وی و تم@ام زن@@دگی
برایت معنی جدیدی پیدا خواهد كرد.
اطرافیانت برایت ارزش بیشتری پیدا خواهن@@د ك@@رد چ@را ك@ه قلب@@ت
مملو از عشق برای آنه@@ا خواه@@د ب@@ود ،و چ@@ون تفه@م و درك عمی@@ق
ت@@ری نس@@بت ب@@ه آنه@@ا خ@@واهی داش@@ت .پ@@ر از ق@@دردانی ب@@رای آنه@@ا
خواهی شد ،برای عشقشان و برای رفاقتشان ،و فق@@ط ب@@رای اینك@@ه
خودشان هستند.
چشمانت بر تمام زیبایی و تمام هماهنگی اطرافت و به شگفتیهای
طبیعت باز خواهد شد .با چش@@مانی ك@@ه واقع@ا  €میبینن@@د نگ@@اه خ@@واهی
ك@@رد .ب@@ا گوش@@هایی ك@@ه واقع@ا  €میش@@نوند خ@@واهی ش@@نید ،و ب@@ا كلم@@ات
عشق و تفاهم حرف خواهی زد.
زندگی ب@رای ت@و خ@وش آین@@د خواه@@د ب@@ود ،چ@را ك@@ه هی@@چ چی@زی را
مانن@@د ح@@ق خ@ودت ب@@ر نخ@@واهی داش@@ت ،بلك@@ه از هم@@ه چی@@ز ق@@دردان
خواهی بود و قادر به دیدن دست من در هر چیز خواهی بود.

 ٩مرداد
فكرهای مثبت ،سازنده و با محبت ،قدرت زیادی در خ@@ود دارن@@د،
خیلی بیشتر از آنچه ك@ه فك@رش را میكن@@ی ،چ@را ك@ه فكره@ا ق@درت
هستند .پس هر گونه فكر منفی را از خودت طرد كن.
همیشه طرف خ@وب زن@دگی را نگ@اه ك@@ن ،چ@را ك@ه ه@ر چ@ه بیش@تر
ش@@ادی و عش@@ق باش@@ی ،بیش@@تر ش@@ادی و مه@@ر را ب@@ه خ@@ودت ج@@ذب
میكنی.
تم@@ام اطرافی@@انت را دوس@@ت داش@@ته ب@@اش ،چ@@ون خ@@واهی دی@@@د ك@@ه
بالخره همه به عشق جواب میدهند.
بچ@@ه ه@@ا و حیوان@@ات ف@@ورا €ج@@واب میدهن@@@د چ@@ون م@@وانعی جل@@وی
راهشان نیست .آنها جریان عش@@ق را ح@@س میكنن@@د ،و چ@@ون ش@@كاك
نیستند ،آن را قبول میكنند و به سادگی به آن جواب میدهند و آن@@را
شادمانه پس میدهند.
در حالیكه اكثرا €بزرگتره@@ا ش@@كاك هس@@تند و فک@@ر میكنن@@د كلك@@ی در
ك@@ار اس@@ت .هیچ@@وقت اج@@ازه ن@@ده ك@@ه ای@@ن ح@@الت قلب@@ت را ب@@ه روی
احدی ببندد .وقتی كه نیتت پاك و واقعی است ،بگذار كه عش@@ق ب@@ا
تمام قدرتش جاری باشد تا جایی كه تمام موانع از بین بروند.
عشق كلید زندگی است .این كلید را تو در درونت داری.

تصویر مرداد
مزرعه ای از ذرت رسیده و آماده برداشت به من نشان داده شد.

شنیدم:
زمان و فصلی مناسب برای هر چیز وجود دارد.
هیچ@@وقت ك@@اری را ك@@ه می@@دانی ام@@روز بای@@د انج@@ام ب@@دهی ب@@ه ف@@ردا
نینداز ،بلكه ب@@ا رون@@د ه@@ر زن@@دگی ج@@اری ب@@اش و ك@@امل €در آرام@@ش
باش.

 ١٠مرداد
خودت را با من در آرامش و سكوت هماهنگ ساز.
چطور میتوانی انتظار داشته باشی ك@@ه ص@@دای كوچ@@ك و آرام م@@را
بشنوی اگر كه درونی آشفته داشته باشی و آنقدر گرفتار كه وق@@تی
برای گوش دادن پیدا نكنی؟
اگر یاد بگیری كه آرام باش@ی ،موف@ق خ@واهی ش@د ،مه@م نیس@ت ك@ه
چه كاری انجام می دهی یا اینكه كجا هستی.
خواهی توانست خودت را در لباس صلح و آرامش بپوشانی و آن
مركز آرامشی را كه هیچ چیزی نمی تواند ب@@ر ه@@م زن@@د پی@@دا كن@@ی.
آنوقت ،مرا در قلب خودت خواهی یافت .آنگاه به یگانگی با م@@ن،
با چشمه تمام خلقیت ،خواهی رسید.
و در این حالت صلح و یگانگی تو كامل €مس@@لط ب@@ر ه@@ر وض@@عیتی
خواهی بود و دقیقا  €خواهی دانست كه چه کاری را انج@@ام ب@@دهی و
چطوری آن@@را انج@ام ب@دهی .ای@ن چی@زی اس@ت ك@ه از ه@ر كس@ی ب@@ر
میآید و فقط به تعداد معدودی تعلق ندارد.
پس چرا همین الن كامل €راحت و آرام نباشی؟

 ١١مرداد
یاد بگیر كه مستقیما  €با اله@@ام ،عم@@ل كن@ی .و ك@@اری را انج@ام ب@@دهی
كه قلبت به تو پیشنهاد میكند و نه فقط ك@اری را ك@@ه تفك@رت ب@ه ت@@و
میگوید كه عاقلنه و خردمندانه است!
بعضی كارهایی كه فقط از عش@ق سرچش@مه میگیرن@@د ممك@@ن اس@ت
از دید دیگران به نظر اشتباه و یا حتی دیوانگی بیاید ،اما این مهم
نیست .
وقتی كه عمیقا  €احس@اس میكن@@ی ك@ه بای@@د عمل@ی را انج@ام ب@@دهی ،آن
را انجام بده و وقتت را برای چون و چرای آن هدر نده.
این حركت كوچك مهرانگیز میتواند خیلی اثر بگذارد .البته ممكن
است نتیجه آن همان اول دیده نشود.
وقتت را برای به دنبال نتیجه گشتن هدر نده ،كاری را كه می@@دانی
باید انجام بدهی انجام بده و بقیه را به من بسپار.
ممكن است كه خیلی طول بكشد تا ای@@ن ب@@ذر عش@@ق در قل@@بی س@خت
و سرد جوانه بزند ،اما یكبار كه ای@@ن ب@@ذر كاش@@ته ش@@د ،دی@@ر ی@@ا زود
خودش را نشان خواهد داد.
تنها كاری كه تو باید انجام بدهی این است ك@@ه نق@@ش خ@@ودت را در
ایمان نگه داری و بدانی كه همه چیز خیلی ،خیلی درست است.

 12مرداد
وقتی كه دری بسته میش@@ود ،در دیگ@@ری ب@@از میش@@ود ،منتظ@@ر ب@@اش
كه این در جدید شگفتیها و زیبایی های بزرگ@@تری را ب@@ه ت@@و نش@ان
بده@@د! همیش@@ه انتظ@@ار داش@@ته ب@@اش ك@@ه ه@@ر وض@@عیتی به@@ترین را
بوجود آورد ،و ببین كه بهترین از هر وضعیت به وجود میاید.
هیچ@@وقت م@@ایوس و ن@@ا امی@@د نش@@و وق@@تی ك@@ه دری ب@@ه روی@@ت بس@@ته
میشود .فقط آگاه ب@اش ك@@ه هم@@ه چی@@ز ب@ا ه@م دس@ت اندرکارن@@د ب@رای
خ@@وبی كس@@انیكه م@@را واقع @ا  €دوس@@ت دارن@@د و در ص@@ف اول ق@@رار
میدهند.
احساس ك@@ن ك@@ه بزگ@@تر و گس@@ترده میش@@وی زم@@انیكه از ه@@ر تجرب@@ه
عبور میكنی و ب@@ه دنب@@ال دلی@@ل آن میگ@@ردی .از ه@@ر تجرب@@ه درس@@ی
یاد بگیر ،و مص@مم ب@اش ك@@ه هی@چ اش@تباهی را  2ب@ار تك@رار نكن@ی
اگر كه به نظر اشتباهی ازت@و س@ر زده اس@ت ،چ@را ك@ه اگ@ر اج@ازه
ندهی كه از پا درت آورد ،خیلی چیزها میتواند از آن بوجود آید.
تمام رفتارت در مقابل زندگی خیل@@ی مه@@م اس@@ت ،در ن@@تیجه مت@@وجه
باش كه زندگی آن چیزی است كه تو با آن انجام می دهی.
از زندگی ات ،زندگی ای ش@@گفت انگی@@ز و ش@@اد بس@از ،زن@@دگی ای
كه در آن هر چیزی در هر زمانی ممكن است اتفاق بیفتد چرا ك@@ه
اراده مرا انجام می دهی!

 ١٣مرداد
چ@@را ه@@ر روز را ب@@ا هماهن@@گ ك@@ردن خ@@ودت ب@@ا به@@ترینی ك@@ه در
درون@@@ت اس@@ت ش@@روع نكن@@@ی؟ و س@@پس آن@@را ب@@ا خ@@ودت در هم@@@ه
كارهایت در طی روز به همراه داشته باش.
اجازه بده كه آرامش و مهر در ت@@و و از طری@@ق ت@@و آزادان@@ه بس@@وی
تمام كسانیكه با آنها برخورد میكنی جریان داشته باشد.
یگ@@انگی و كم@@ال م@@را در تم@@ام همنوع@@انت ب@@بین و ب@@رای آن وق@@ت
بگذار.
وقتی كه توانستی اینكار را انجام بدهی ،تم@ام ایرادهایش@ان از بی@ن
خواه@@د رف@@ت ،و آنه@@ا را در ن@@ور كم@@ال خ@@واهی دی@@د ،چ@@را ك@@ه ب@@ا
چشمان من نگاه خواهی ك@@رد و م@@ن فق@ط كم@@ال را در هم@@ه چی@ز و
همه كس میبینیم.
م@@را منعك@@س ك@@ن .ب@@ا م@@ن یك@@ی ب@@اش! خودآگ@@اهت كم@@ال و یگ@@انگی
باشد! بدان كه من در تو و از طریق تو عمل میكنم و ه@ر ك@دام از
فكره@@ا و اعم@@الت را راهنم@@ایی میكن@@م ،همینط@@ور ك@@ه هم@@اهنگی،
زیب@@@ایی ،ق@@@انون و نظ@@@م وارد زن@@@دگیت م@@@ی ش@@@وند ،ناهم@@@اهنگی و
شلوغی از پنجره بیرون میروند.
تا زمانیكه در این ترتی@@ب ذهن@@ی بم@@انی ،هم@@ه چی@@ز ب@@ه خ@وبی پی@@ش
میرود.

 ١٤مرداد
انتظاراتت را بال نگه دار ،هر چقدر بالتر بهتر .در هیچك@@دام از
كارهایت بی سلیقه و عجول نباش .باید كم@@ال همیش@@ه ه@@دف باش@@د.
ممكن است كه به نظر دست نیافتنی باشد ،اما ب@@ه س@@مت آن ب@@رو و
به نزدیك شدن به آن ادامه بده.
هیچ@@وقت ب@@ه چی@@زی ك@@ه ب@@دون عش@@ق و ایم@@ان انج@@ام ش@@ده و ك@@اری
معمولی است راضی نشو .هر كاری را كه انجام م@@ی ده@@ی  -ه@@ر
چه هست – را برای شكوه و جلل م@@ن انج@ام ب@ده ،چ@را ك@ه وق@تی
ك@@ه ه@@دفت انج@@ام ه@@ر ك@@اری ب@@رای م@@ن باش@@د ،ب@@الترین ه@@دف را
داری ،و در اینص@@ورت راض@@ی نخ@@واهی ب@@ود مگ@@ر اینك@@ه به@@ترین
خودت را عرضه كنی.
در تمام مراحل خدمت شادی حقیقی را پیدا خواهی كرد.
به یاد داشته باش كه در مراتب زیادی ،از پایین به ب@@ال ،از م@@ادی
تا معنوی ،تو میتوانی بدهی.
در هر مرتبه ای كه باشد ،با رضایت کامل بده ،و متوجه خ@@واهی
شد كه آنچه را كه می دهی به تو بر می گردد.

 ١٥مرداد
آرام باش و گی@@رای زن@@دگی .ه@@ر چق@@در ك@@ه بت@@وانی آرام ت@@ر باش@@ی،
گیرات@@ر خ@@واهی ب@@ود ،چ@@را ك@@ه فق@@ط در آرام@@ش اس@@ت ك@@ه میت@@وانی
صدای كوچك و آرام مرا بشنوی.
در آرامش اس@ت ك@ه ب@ه ش@گفتی ه@ای م@@ن در اط@راف خ@ودت آگ@اه
میشوی نسبت .به چیزهای مهم زن@@دگی حس@@اس میش@@وی و در ای@@ن
حالت حساسیت درها میتوانند كامل €باز شوند و هر چی@@زی ممك@@ن
است اتفاق بیفتد.
تو بای@@د در جس@تجوی اوق@ات ص@لح و آرام@ش باش@ی و آنه@ا را پی@@دا
كنی ،مهم نیست كه آدمی گرفتار هستی .چرا كه ای@@ن زمانه@@ا لزم
نیست كه زیاد طولنی باشند.
خواهی دید كه این چند لحظه گفتگ@وی س@اكت ب@ا م@@ن در كاره@ایی
كه انج@ام م@ی ده@ی معج@زه خواهن@@د ك@@رد ،ب@@ه ج@ای آنك@@ه سراس@یمه
خ@ودت را در برن@@امه ای بین@@دازی و ی@ا اینك@@ه ك@اری را فق@ط ب@رای
اینك@@ه لزم اس@@ت انج@@ام ب@@دهی ،رفت@@ارت در مقاب@@ل ه@@ر آنچ@@ه ك@@ه
شروع میكنی رفتاری متبرك و پر از شكر خواهد بود.
و چ@@ون رفت@@ارت و ط@@رز برخ@@وردت درس@@ت هس@@تند ،آنگ@@اه فق@@ط
"بهترین" نتیجه آن خواهد ب@@ود و ت@@برك را ب@@رای تم@@ام كس@@انیكه ب@@ا
آن برخورد میكنند خواهد آورد.

 ١٦مرداد
در روشنایی قدم بردار ،و هیچوقت ن@@ترس ك@@ه ن@@ور حقیق@@ت ت@@و را
كامل €روشن کند ! وقتی ك@@ه چی@زی ب@@رای پنه@@ان ك@@ردن ن@@داری ،و
از چیزی خجالت زده نیستی ،مانن@@د بچ@@ه ك@وچكی میم@@انی ك@ه آزاد
است ،هیچگونه محدودیتی ندارد و با شادی واقعی ح@@رف خ@@ودش
را میزن@@د او از ش@@ادی ل@@بریز اس@@ت و ای@@ن ش@@ادی مس@@ری اس@@ت و
میتابد بر هر كسی كه با او برخورد میكند.
ش@@ادی نم@@ی توان@@د پنه@@ان و ی@@ا زن@@دانی ش@@ود .ب@@ه ه@@زار و ی@@ك ش@@کل
خودش را نشان میدهد :با یك نگاه ،ی@@ك كلم@@ه ،ی@@ك حرك@@ت .ش@@ادی
انس@@انها را ب@@ه خ@@ود ج@@ذب میكن@@د ،چ@@را ك@@ه هم@@ه ب@@ه اف@@رادی ک@@ه
روحش@@ان ش@@اد باش@@د ج@@واب میدهن@@د و میخواهن@@د ك@@ه هم@@راه آنه@@ا
باشند .شادی ،مثل آهنربایی كه آهن را جذب میكند ،انسانها را ب@@ه
اط@@راف خ@@ود ج@@ذب میكن@@د ،و ب@@ر عك@@س ن@@اراحتی و منف@@ی گرای@@ی
انسانها را طرد میكنند.
وقتی میدانی كه كار درست را انجام می ده@@ی و در ج@@ای درس@@ت
خود قرار داری ،آنگاه تابان از ش@@ادی و آزادی هس@@تی .هم@@ه چی@ز
به هماهنگی برایت جاری است و در جای خود قرار میگیرد.
تو به@@ترین را ب@@ه خ@ودت ج@@ذب میكن@@ی و ك@ار دیگ@@ری نم@@ی ت@@وانی
انجام دهی چرا كه همنوعان با هم جمع می شوند.

 ١٧مرداد
اگر یاد بگی@@ری ك@@ه اراده م@@را انج@@ام ب@@دهی و راه م@@را دنب@@ال كن@@ی،
آنگ@@اه ش@@روع خ@@واهی ك@@رد ب@@ه فهمی@@دن اینك@@ه آرام@@ش و هم@@اهنگی
درون@@@ی یعن@@@ی چ@@@ه .قلب@@@ت از عش@@@ق ل@@@بریز خواه@@@د ش@@@د ،فهم@@@ت
گسترش خواهد یافت ،دیگران را بهتر درك خواهی كرد و ب@@ازتر
خواهی بود ،و به روشنی خ@واهی دی@@د ك@@ه خیل@ی از راهه@ا ب@@ه م@@ن
منتهی می شوند .یاد خواهی گرفت كه زندگی كنی و اجازه ب@@دهی
كه دیگران زندگی كنند و دیگر فکر نخواهی كرد ك@@ه تنه@@ا راه ت@@و
راه درست است.
دیگر هیچوقت ،در هیچ موضوعی ،یكدنده نخواهی بود ،بلك@@ه در
آرامش و با اطمینان راه خ@ودت را ط@ی خ@واهی ك@@رد و ك@اری را
انجام خواهی داد كه به نظرت برای تو درست است.
دیگر سعی در عوض كردن بقیه نخواهی داشت .بلكه یاد خ@@واهی
گرف@@ت ك@@ه ط@@وری زن@@دگی كن@@ی ك@@ه بقی@@ه بخواهن@@د بدانن@@د ك@@ه چ@@ه
چیزی داری كه آنها ندارند.
هیچ@@وقت فرام@@وش نك@@ن ك@@ه به@@ترین راه درس دادن ،نش@@ان دادن
ط@@رز زن@@دگی خ@@ودت اس@@ت! اگ@@ر فق@@ط ك@@ارت انج@@ام اراده م@@ن در
آرامش باشد ،خیلی بیشتر بر بشریت اثر خواهد داشت تا اینك@@ه از
بالی بام ها نطق كنی و فراموش كنی كه حرفهایی را كه خ@@ودت
میزنی به اجرا بگذاری.

 ١٨مرداد
همواره نگاه مثبت را بر همه چیز انتخاب كن و هر گونه دلتنگ@@ی
و منفی گرایی را طرد كن.
اطرافت پر از انسانهای جالب و چیزها و تجربیات ش@گفت انگی@ز
اس@@@ت .چ@@@را خ@@@ودت را ب@@@ر روی اینه@@@ا متمرك@@@ز نكن@@@ی ،و تم@@@ام
چیزهای ناراحت كننده و بد و سخت را رها نسازی؟
تو با رفتار و نگ@@اهت ،به@@ترین و ی@@ا ب@@دترین زن@@دگی را ب@ه خ@@ودت
ج@@ذب میكن@@ی .پ@@س اگ@@ر اتفاق@@ات ،زن@@دگی و ی@@ا دیگ@@ران را مته@@م
بدبختی های خ@ود میس@@ازی ،در خ@ودت نگ@اه ك@ن ت@ا ب@@بینی ك@ه چ@ه
كاری میتوانی انجام دهی تا رفتارت را عوض كنی.
اگر شروع به اینكار كنی ،ك@@م ك@@م مت@@وجه تغییرات@@ی خ@@واهی ش@@د و
ش@@روع ب@@ه درك ای@@ن میكن@@ی ك@@ه چق@@در عمیق@ا  €مت@@برك هس@@تی و چ@@ه
اندازه زندگی شگفت انگیز است .چ@@ه ش@@ادی و برك@@تی اس@@ت زن@@ده
بودن ،جایی كه هستی ب@@ودن ،ك@@اری را ك@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی انج@@ام
دادن و پیرامونی پر از چیزها و انسانهای شگفت انگیز داشتن.
از همین الن شروع به جستجوی آنها كن.
آنه@@ا همی@@ن ج@@ا نزدی@@ك ت@@و هس@@تند ،احتی@@اجی نخواه@@د ب@@ود ك@@ه خیل@@ی
دور را جستجو كنی.

 ١٩مرداد
آیا میخواهی كاری برای بهبود وضعیت دنیا انجام بدهی؟
پس در خودت نگاه كن ،چرا كه فراموش نكن هم@@ه چی@@ز در خ@@ود
شروع میشود .اگر تو خودآگاهت را به عشق ،صلح ،هماهنگی و
یگانگی تغییر دهی ،خودآگاه تمام دنیا تغییر پی@@دا خواه@@د ك@@رد .ام@ا
معمول €اول كار زیاد خوش آیند نیست .تو در درونت گوشه ه@@ای
سیاهی را پیدا خواهی كرد كه باید تمیز بشوند.
خواهی دید كه دلیلت همیشه از والترین سرچشمه نمی گیرن@@د و
خواس@@ته ه@ا و ناخواس@ته ه@ایت از آنچ@ه ك@@ه فک@ر میكن@@ی پ@@ر رن@گ
ترند.
خ@واهی دی@@د ك@@ه زی@اد تبعی@@ض ب@ه خ@رج م@ی ده@ی ج@ایی ك@ه اص@ل€
تبعیض@@ی نبای@@د باش@@د ،چ@@را ك@@ه هم@@ه ب@@ه در چش@@م م@@ن یك@@ی هس@@تند.
خواهی دید كه مهرت به بقیه آنچه كه باید باشد نیست.
وضعیتت را روشن ب@@بین و مص@مم ب@اش ك@ه ك@اری انج@ام ب@دهی و
همین الن شروع به انجام آن كن.
وقتی بهتر از این نیست .من اینجا هستم ك@ه ب@ه ت@@و كم@ك كن@م .م@را
صدا بزن و بگذار تا هر قدمت را راهنمایی كنم!

 ٢٠مرداد
آیا با هر زن@@دگی هماهن@گ هس@تی؟ آی@ا احس@اس میكن@@ی ك@@ه ب@ا تم@@ام
انس@@انهای اطراف@@ت یك@@ی هس@@تی؟ آی@@ا در آرام@@ش هس@@تی؟ آی@@ا ج@@زء
شلوغی و هرج و مرج دنیا هستی ،یا اینكه زن@@دگی ات قس@@متی از
جواب به مشكلت دنیا است؟
در ح@@ال حاض@@ر نم@@ی ت@@وان بی@@ن  2ص@@ندلی نشس@@ت .ی@@ا ت@@و ب@@رای
روشنایی كار میكنی ،یا نه ،انتخاب در دست خودت است.
تو یا با من هستی ،یا بر ضد من.
ایمان و اطمینانت نمی توانند کمرنگ ی@@ا ب@@دون پش@@توانه باش@@ند .ی@@ا
باید مطمئن باشند ،یا اینكه اصل €نباشند.
م@@ن احتی@@اج دارم ك@@ه ت@@و ش@@عله ور باش@@ی ،آتش@@ی از عش@@ق ب@@ه م@@ن،
كامل وقف من و برنامه من ،آم@@اده انج@@ام اراده م@@ن ب@@ه ه@@ر قیم@@تی
كه باشد.
من همه چیز را میخواهم ،و تنها وقتی كه همه چیز داده شده باشد
است كه تو همه چیز را دریافت خواهی كرد.
هیچ ی@@ک از خواس@@ته ه@@ایت رد نخواهن@@د ش@@د و خ@@واهی فهمی@@د ه@@ر
چه كه دارم مال تو است.

 ٢١مرداد
وقتی كه آرام نباشی ،نم@@ی ت@@وانی تم@@ام كاره@@ایی را ك@@ه بای@@د انج@@ام
بدهی .وقت بگذار كه تنها باشی ،و كاری س@@اده انج@@ام ب@@ده ،ك@@اری
كه برایت خ@@وش آین@@د باش@@د و خ@@ودت انتخ@اب ك@@رده باش@ی ،ام@@ا ن@@ه
كاری كه دیگری به تو پیشنهاد كرده باشد.
آنگ@@اه همینط@@ور ك@@ه ك@@ارت را ادام@@ه م@@ی ده@@ی ،خ@@واهی دی@@د ك@@ه
میت@@وانی هم@@ه چی@@ز را ب@@ا نگ@@اه دیگ@@ری و ب@@ا ط@@رز فك@@ر ب@@التری
ببینی .آنگاه سنگینی برداشته خواهد شد و مت@@وجه خ@@واهی ش@@د ك@@ه
میتوانی خیلی كارهای بیشتری انجام بدهی.
همچنین سعی نكن كه زیادی دور دس@@ت را نگ@@اه كن@@ی ،ای@@ن ح@@الت
میتواند باعث تشنج و ناراحتی گردد.
تو فقط میتوانی قدم ب@@ه ق@دم جل@و ب@روی ،پ@س همینط@ور عم@ل ك@@ن،
ی@@ك ق@@دم ب@@ردار و ق@@دم بع@@دی خ@@ود ب@@ه خ@@ود در زم@@ان درس@@ت خ@@ود
خواهد آمد.
اجازه بده كه زندگی ش@كوفا ش@ود و س@عی در دس@تكاری آن نداش@@ته
باش .ناراحت و ناخوش نشو وقتی ك@@ه مس@@ائل آنط@@وریكه دقیق@ا  €ت@@و
میخواهی پیش نم@@ی رون@@د ،بلك@@ه جس@@تجو و پی@@دا ك@@ن برن@@امه ای را
ك@@ه زی@@ر بن@@ای هم@@ه اتفاق@@ات اس@@ت و مت@@وجه ش@@و ك@@ه هم@@ه چی@@ز ب@@ه
خوبی پیش میرود.

 ٢٢مرداد
یاد بگیر كه به بقیه فكر كنی ،با آنها تقس@@یم كن@@ی و ط@@وری ب@@ا آنه@@ا
برخورد كنی كه میخواهی با تو برخورد كنند.
فهمی@@@دن را ی@@اد بگی@@ر ،و ك@@امل €وارد زن@@@دگی و قلبش@@ان ش@@و ،ب@@ر
رویش@@ان عش@@ق و تف@@اهم را واری@@ز ك@@ن و ب@@ه ای@@ن ش@@کل ه@@ر گ@@ونه
انتقاد ،محاكمه و محكومیت را طرد كن .بفهم ك@@ه عش@ق ه@ر گ@@ونه
ناراحتی و تنفر را دگرگون میكند ،و تفاهم قلبهای بس@@ته و س@@رد و
بدون احساس را باز میكند.
در زندگیت این كلمات را اجرا كن "بر ضد بدی مقابله نكن ،بلكه
بوسیله خوبی بر آن پیروز شو".
گفتن@@ش از انج@@ام دادن آن آس@@ان ت@@ر اس@@ت ،ام@@ا ت@@ا وق@@تی ك@@ه اینك@@ار
انج@@ام و زن@@دگی نش@@ود ،ب@@رای بش@@ریت ص@@لح و اراده نی@@ك وج@@ود
نخواهد داشت.
ای@@ن كلم@@ات در هم@@ه زمانه@@ا ش@@نیده ،خوان@@ده و گفت@@ه ش@@ده ان@@د ،ام@@ا
زن@@دگی نش@@ده ان@@@د و ب@@رای همی@@@ن ه@@م هس@@ت ك@@ه در دنی@@@ا جن@@گ،
ویران@@ی ،ب@@دی و تنف@@ر وج@@ود دارد .و ای@@ن ادام@@ه خواه@@د داش@@ت ت@@ا
زمانیكه بشریت ی@@اد بگی@@رد واقع@ا  €زن@@دگی كن@@د و فق@@ط در م@@ورد آن
صحبت نكند .تا زمانیكه بشریت یاد بگیرد ك@@ه ای@@ن كلم@@ات ش@@گفت
انگیز را هر روز زندگی كند.

 ٢٣مرداد
همانطوریكه تو با هنرها و استعدادهای خ@ودت ب@@ه "تم@@ام" خ@@دمت
میكن@@ی ،هم@@انطور ه@@م ه@@ر قس@@مت "پ@@ازل" زن@@دگی عم@@ل میكن@@د و
مجم@@@@وع اینه@@@ا کم@@@@ال را ش@@@کل میده@@@د .هنره@@@ا و اس@@@@تعدادهای
مخصوص تو كدام ها هستند؟ چرا آنها را تقسیم نكن@@ی بج@@ای آنك@@ه
پنهانشان كنی؟ چرا كه همه آنها لزم هستند.
تو میتوانی فكر كنی كه هنرهای زی@@ادی داری و ی@@ا ك@@م و ی@@ا اینك@@ه
هیچ چیزی برای عرضه کردن نداری ،اما این ح@@الت آخ@@ر ممك@@ن
نیس@@ت .ت@@و چی@@ز منحص@@ر ب@@ه ف@@ردی داری ،چی@@زی ب@@رای دادن ك@@ه
هیچ كس دیگر نمی توان@@د آن@@را بده@@د ،و ای@@ن چی@ز بخص@وص لزم
است ،و فقط به تو بستگی دارد كه آنرا پیدا كنی و بدهی.
همه چیز لزم است تا "کل" كامل باشد.
هر كدام از پیچ و مهره های كوچك یك ساعت لزم هستند.
ه@@ر عض@@و ب@@دن ،ه@@ر ك@@دام از س@@لولهای ری@@ز ب@@دن و ه@@ر ك@@دام از
اتمهایش برای تشكیل بدنی كامل لزم هستند.
وقتی كه توانس@@تی خ@ودت را ج@زئی از تم@@امی ب@@بینی ،آنگ@اه دیگ@@ر
نمی خواهی جلوی آنچه را برای دادن داری بگیری.

 ٢٤مرداد
اگ@@ر برای@@ت س@@خت اس@@ت ك@@ه همنوع@@انت را دوس@@ت داش@@ته باش@@ی،
خودت را مجبور نكن ،چ@را ك@@ه نم@ی ت@وانی خ@ودت را مجب@ور ب@@ه
دوست داشتن كسی بكنی .اما اگر به دنبال م@@ن و كم@@ك م@ن باش@ی،
من این تخم عشق را در قلبت خواهم گذاشت.
سپس تنها كاری كه تو بای@@د انج@ام ده@ی ای@ن اس@ت ك@ه ب@@ه آرام@ی و
لطافت به آن برسی و بدون تلش به رشد آن نگاه كنی.
با نیروی اراده سعی در دوست داش@@تن كس@ی ك@@ردن ،جنگ@ی اس@ت
از پیش باخته .خواهی دید ،همانطور آنها كه شبیه هم هستند با هم
جم@@ع م@@ی ش@@وند ،ت@@و ه@@م طبیعت @ا  €بیش@@ر بط@@رف بعض@@ی ه@@ا كش@@یده
میشوی و آسان تر میتوانید در هم حل شوید ،اما نگران نباش.
به تدریج معنی عشق همگانی را كش@ف خ@واهی ك@رد و همینط@@ور
كه رشد معنوی ات ادامه پی@@دا میكن@@د ،میفهم@ی ك@ه عش@ق اله@ی م@@ن
یعنی چه.
بگذار ب@@دون هیچگ@@ونه تلش@@ی از ط@رف ت@@و خ@ودش گس@@ترش پی@@دا
كن@@د ،تنه@@ا خواس@@ت درون@@ی و عمیق@@ی از ج@@انب ت@@و ب@@رای بیش@@تر
دوست داشتن كافی است.

 ٢٥مرداد
ط@@رز رفت@@ارت ارزش@@ی حی@@اتی دارد ،خیل@@@ی بیش@@تر از آنچ@@ه ك@@@ه
فكرش را میكنی.
در نتیجه اگر نمی توانی ك@@اری را ب@@ا رفت@@ار درس@@ت انج@@ام ب@@دهی،
بهتر است كه اصل €آن را انجام ندهی تا اینك@@ه بت@@وانی رفت@@ارت را
عوض كنی.
از كاری كه انجام می ده@ی واقع@ا  €ل@ذت ب@@بر و مت@وجه ش@و ك@ه ای@ن
كار ،هر چه كه هست ،برای روند كلی اهمیت دارد .هیچ@@وقت از
قبول مسئولیت نترس ،بلكه در عی@@ن ح@ال در ‰خ@ رد و چه@ار چ@وب
رشد كن .بدان كه هیچوقت بیشتر از اندازه تحملت به تو داده نمی
شود.
مهم است كه هر مسئولیت به تو كمك كن@@د ت@@ا كم@@ی بیش@@تر گس@@ترده
شوی و رشد كن@@ی .ه@@دف مس@@ئولیتها س@@ختی دادن و س@@نگین ک@@ردن
تو نیست بلکه کمک به رشد تو است .از آنه@@ا ن@@اراحت نش@@و بلك@@ه
نسبت به آنها قدردان ب@اش .ب@@دان ك@ه آنه@ا ب@ه ت@و مح@ول نم@ی ش@@دند
اگر كه من حس نمی كردم كه تو میتوانی از پس آنها بر آیی.
در هر لحظه كمك مرا جس@جتو ك@ن .م@ن كم@@ك و راهنم@ای همیش@ه
آماده تو هستم.
مرا صدا بزن!

 ٢٦مرداد
یاد بگیر كه نرم و انعطاف پذیر باشی .و در عین ح@@ال همیش@@ه از
طری@@ق دانش@@ی درون@@ی و محك@@م عم@@ل ك@@ن ت@@ا در بن@@د وض@@عیت و
اتفاقات خارجی نباشی.
متوجه شو كه زندگی ات و ط@@رز زن@@دگی ات انعكاس@ی از زن@@دگی
درونی ات هستند .اگر تو درونا  €در آرامش باشی ،ای@@ن آرام@@ش را
به بیرون منعكس میكنی ،چرا كه اگر قلبت از عشق ل@@بریز باش@@د،
ت@@و چ@@اره ای ن@@داری بج@@ز اینك@@ه ای@@ن عش@@ق را ب@@ه بی@@رون منعك@@س
كنی.
تو نمی توانی آنچه را كه در درون تو اس@@ت پنه@@ان كن@@ی ،چ@را ك@@ه
وضعیت بیرونی ات آینده ای از وضعیت درونی ات می باشد.
وق@@تی را ك@@ه در ص@@لح و آرام@@ش میگ@@ذرانی هیچ@@وقت ه@@در نم@@ی
رود.
برای هر كسی لزم است كه زمانی پیدا كند تا در آرام@ش باش@@د و
در مورد آنچه كه در درون او است فك@@ر كن@@د ،در م@@ورد آنچ@@ه ك@@ه
در زن@@دگی مه@@م اس@@ت فك@@ر كن@@@د ،در م@@ورد آنچ@@ه ك@@ه زن@@@دگی را
میسازد فكر كند ،یعنی راه های روان.
مس@@ئله ای نیس@@ت اگ@@ر در روز وق@@ت کم@@ی داری ،ای@@ن زمانه@@ای
آرامش حیاتی هستند و ستون فقرات زندگی ات را تشكیل میدهند.

 ٢٧مرداد
آنقدر نگران خودت نباش تا جایی كه از كنار شگفتی های زندگی
ب@@@دون دیدنش@@@ان بگ@@@ذری .زیب@@@ایی ه@@@ا و ش@@@گفتی ه@@@ای زن@@@دگی را
زن@@دگی ك@@ن .ب@@ا چش@@مان ك@@امل €ب@@از ق@@دم ب@@زن و از زیب@@ایی ه@@ای
اطرافت كامل €لذت ببر.
كه هر لحظه پر از عشق و قدر دانی باشد.
وق@@تی ك@@ه اتف@@اقی ناهماهن@@گ پی@@ش میآی@@د ،ب@@دون تام@@ل ،اطراف@@ت را
نگاه كن و ببین ك@@ه چط@@ور ای@@ن اتف@@اق میتوان@@د ب@@ه اتف@@اقی هماهن@@گ
تبدیل شود.
اینك@@@ار را س@@ریع انج@@ام ب@@@ده ،چ@@را ك@@ه فكره@@ای منف@@ی و مخ@@رب
میتوانند مانند علفهای هرز در باغچه به سرعت رشد كنند ،و اگر
به آنها اجازه داده شود وض@عیت را در دس@ت خ@ود بگیرن@د و تم@ام
گیاهان لطیف را خفه می كنند.
ی@@اد بگی@@ر ك@@ه تفكرات@@ت را مه@@ار كن@@ی ت@@ا فق@@ط فكره@@ایت زیب@@ایی،
هماهنگی و عشق باشند.
یكب@@ار ك@@ه فكره@@ای مثب@@ت ت@@و خ@@وب ج@@ا افتادن@@د ،در ه@@ر وض@@عیتی
طبیعتا  €بدنبال "بهترین" خواهی ب@@ود .فق@@ط در ای@@ن زم@@ان اس@@ت ك@@ه
میتوانی با خیال راحت آسوده باش@ی و وارد ش@ادی و آزادی روان
شوی!

 ٢٨مرداد
چرا از همین الن شروع نكنی تا الهام و راهنمایی معن@@وی ات را
مستقیما  €دریافت كنی و نه از طریق دیگری؟
آیا نمی بینی كه تو در خودت تمام خرد ،دانش و درک را داری؟
احتیاجی نیس@ت ك@@ه در بی@@رون ب@@ه دنب@@ال آنه@@ا بگ@ردی ،یعن@@ی اینك@@ه
بای@@د وق@@ت بگ@@ذاری ت@@ا در آرامش@@ی آنه@@ا را در درون خ@@ودت پی@@دا
كنی.
هیچ چیزی ب@@ا اهمی@ت ت@@ر و ش@گفت انگی@@ز ت@ر از تم@اس مس@@تقیم ب@@ا
من ،با چشمه تمام خلقت نیست .یعنی اینكه تو بای@@د وق@@ت آن@@را پی@@دا
كنی ،و در صورت لزوم این وقت را بوجود آوری ،تا این تم@@اس
را پیدا كنی.
تو باید به جایی برسی ك@@ه هم@@واره از م@@ن و وج@@ود اله@@ی م@@ن آگ@@اه
باشی ،تا جایی كه بخواهی مرا در تمام زندگیت همراه كن@@ی ،و ب@ا
من همواره قدم بزن@@ی و ص@@حبت كن@@ی ،هم@@ه چی@@ز را ب@@ا م@@ن تقس@@یم
كنی ،همه پیروزی ها و حتی شكست هایت را.
وقتی كه عشق جاری بود و ب@ا م@ن یك@@ی ش@@دی ،آنگ@اه بی@ش از ه@ر
چیز خواسته ات شریك بودن در هر چیزی با من خواهد بود.

 ٢٩مرداد
ه@@ر كس@@ی بای@@د انض@@باط را ی@@اد بگی@@رد .و ه@@ر چ@@ه س@@ریعتر آس@@انتر
خواه@@د ب@@ود .در ش@@روع ممك@@ن اس@@ت ك@@ه ای@@ن درس برای@@ت مش@@كل
باشد و احتیاج به تلشی واقعی داش@@ته باش@@د ،چ@ون بای@@د خ@ودت را
مجبور ب@ه انج@ام كاره@ایی كن@ی ك@ه م@@ن كوچ@@ك ت@و ب@ا آنه@ا مخ@الف
است.
تو باید یاد بگیری كه به خودت "نه" بگویی ،هر چق@در ب@ا خ@ودت
محكم تر باشی ،سریعتر آرامش در درونت حكومت خواهد كرد.
خوب است كه هر از گاهی خ@@ودت را بس@@نجی و ب@@بینی ك@@ه ت@@ا چ@@ه
اندازه با خودت ضعیف هستی و با ضعف هایت همراه.
یعنی اینك@@ه ت@و بای@د بس@یار رو راس@ت باش@ی و ب@رای خ@ودت به@انه
نتراشی .ممكن است ك@ه ب@ه ت@و كم@ك كن@@د ك@ه نكت@@ه ه@ایی را ك@ه ب@ه
نظرت میاید باید در خودت تغیی@@ر ده@@ی بنویس@@ی ت@@ا آنه@@ا را جل@@وی
چشم داشته باشی .آنگاه كاری برای تغییر آنها انجام بده.
اگ@@ر خ@ودت را ق@ادر ب@@ه پی@@روز ش@@دن ب@@ر بعض@ی از ض@@عف ه@ایت
نمی بین@@ی ،مه@@م نیس@@ت ،م@@ن از ت@@و نم@@ی خ@واهم ك@@ه تنه@@ا اینك@@ار را
انجام بدهی.
من همواره اینجا هستم كه كمكت كنم .چرا مرا صدا نزنی؟

 ٣٠مرداد
برای همه كس تا به حال پیش آمده كه به خ@اطر اتف@اقی و ی@ا عم@@ل
فرد دیگری ،كامل €از خود بیخود ش@@ود و تع@@ادل خ@ود را از دس@ت
بدهد .ممكن است بجای اینك@@ه ف@ورا €ب@@ه مق@ابله ب@ا آن برآی@ی ،اج@ازه
داده باشی که ای@@ن اتف@اق ب@@ر ت@@و چی@@ره ش@@ود و تم@@ام ط@@رز دی@@دت را
خراب كند و بیهوده زندانی ات سازد.
ای@@ن ح@@الت ح@تی ممك@@ن اس@@ت وق@@تی پی@@ش آی@@د ك@@ه ت@@و روزت را ب@@ا
بهترین فكرها و قلبی سرشار از عشق برای همگ@@ان و مص@@مم ب@@ه
دیدن بهترین در همه چیز شروع كرده باشی .دفعه دیگری كه یك
ناهماهنگی پیش آمد ،به اتفاقی كه در حال افت@@ادن اس@@ت ت@@وجه ك@@ن
و فورا €خودآگاهت را بال ببر .مرا صدا بزن!
تفك@@رت را در م@@ن ق@@رار ب@@ده ت@@ا ج@ایی ك@@ه ك@@امل €از م@@ن و حض@@ور
الهی من آگاه شوی .آنگاه ببین كه چه فرقی برای تو میكند.
اگر تو بتوانی تفكرت را بطرف من و عش@@ق اله@@ی م@@ن برگردان@@ی
زمانیكه در وضعیتی منفی هس@تی ،آنگ@اه هم@@ه چی@ز میتوان@@د تغیی@@ر
كند.
این را دفعه دیگر بخاطر داشته باش.
امتحانش كن و ببین كه چگونه تاثیر میگذارد!

 ٣١مرداد
هر كجا كه باشی و ه@@ر ك@@اری ك@@ه انج@@ام ب@@دهی ،م@@ن ب@@ا ت@@و هس@@تم،
همیشه.
ام@@ا اگ@@ر از ای@@ن واقع@ا  €آگ@@اه نباش@@ی ،زن@@دگی را مانن@@د نابین@@ایی ط@@ی
میكنی و از زیبایی ها و شگفتیهای اطرافت ناآگاهی و در تاریكی
برای پیدا كردن راهت دست و پا میزنی.
و وق@@تی ك@@ه آگ@@اه باش@@ی ،چش@@مانی ب@@رای دی@@دن و گوش@@هایی ب@@رای
شنیدن داری .تم@ام چیزه@ای كوچ@ك زن@@دگی معن@@ی جدی@@د و عمیق@@ی
پیدا میكنند.
دیگ@@ر هی@@چ چی@@زی را بیه@@وده نم@@ی پن@@داری بلك@@ه مت@@وجه برن@@امه و
ق زندگی ات میشوی و شادی و ر•شدی واقع@@ی
دلیلی برای هر اتفا ‰
در هر چیزی كه برایت اتفاق می افتد پیدا میكنی.
با چشمان روان میبینی ،چیزهای مهم زندگی را میفهمی و میبینی
كه زندگی لبریز از شادی و شادمانی است.
كم كم متوجه میشوی كه هیچ چیزی و هیچ اتفاقی بی دلیل نیست.
دست مرا در همه چیز میشناس@@ی و قلب@@ت پ@@ر از عش@@ق و ق@@دردانی
است.

اول شهریور
بگذار كه قدرت روان در تو و از طریق ت@@و ج@@اری باش@@د .خ@@ودت
را نسبت به این قدرت بینهایت ب@@از بگ@@ذار و مت@@وجه ش@@و ك@@ه رم@@ز
واقعی آن در تماس مستقیم با من بودن است و از سرچش@@مه اب@@دی
و بینهایت برداشت كردن.
این چشمه همواره اینجاست تا تمام كس@@انیكه آم@@اده اس@@تفاده درس@@ت
از آن هستند برای خوبی همگان ،از آن استفاده كنند.
ت@@و بای@@د آم@@اده باش@@ی ،ت@@و بای@@د قب@@ل از اینك@@ه بت@@وانی دری@@افت كن@@ی،
درخواست كنی.
این به تو قبل از اینكه آماده آن باشی تحمیل نخواهد شد.
آیا میتوانی قبول كنی كه با من همه چی@@ز امك@@ان دارد؟ این@@را مانن@@د
حقیقتی قبول داری یا اینكه باز هم اج@@ازه م@@ی ده@@ی ك@@ه تردی@@دها و
ترس ها كمال زندگیت را بر هم زنند؟
در هر زندگی روند كم@@الی وج@@ود دارد ،و وق@@تی ك@@ه خ@@ودت را ب@@ا
آن هماهنگ میسازی ،بدون هیچ تلشی با آن ج@@اری هس@@تی و در
آن شادی و والیی را پی@@دا میكن@@ی .پ@@س چ@را خ@ودت را هماهن@@گ
نسازی و كامل €از زندگی لذت نبری؟

 ٢شهریور
در قلب@@ت نگ@@اه ك@@ن .آی@@ا در ت@@و چش@@مه ای از ج@@دایی و نف@@اق وج@@ود
دارد؟ آی@@ا اش@@تباهاتی و ی@@ا حس@@ادت و انگی@@زه ه@@ایی و ی@@ا ه@@ر چی@@ز
منفی وجود دارد كه بتواند جلوی تو را بگیرد؟
میبایست خودت را راست و درست و رو در رو نگاه كنی .آنگ@@اه
بدون تردی@@د خ@واهی دانس@ت ك@ه آی@ا ت@و آن ریگ@ی هس@تی ك@ه انج@ام
برنامه كامل مرا عق@@ب م@@ی ان@@دازد ی@ا ن@@ه .اگ@ر خ@@ودت را ن@@اراحت
احس@اس میكن@@ی و مت@وجه میش@وی ك@ه در ح@ال به@انه آوردن ب@رای
كاره@@ا و فكره@@ایت هس@@تی ،میت@@وانی مطمئن باش@@ی ك@@ه چی@@زی در
درونت احتیاج به عوض شدن دارد.
اگر آنرا شناسایی كردی ،به آن اجازه نده ك@@ه ن@@اراحتت كن@@د ،بلك@@ه
به سرعت شروع به تغییر طرز دیدت كن.
من همواره برای كمك به تو آماده هستم .مرا صدا بزن ،و م@@ن ب@@ه
تو كمك خواهم كرد تا بر هر چیزیك@@ه ب@@ه نظ@ر س@@د راه@@ت اس@ت و
نمی گذارد كه حس كنی با تمامی یكی هستی ،پیروز شوی.

 ٣شهریور
هیچوقت فکر نك@@ن ك@@ه چی@زی ب@@رای ه@@دیه دادن ن@داری .ت@@و بس@یار
برای هدیه دادن داری و خواهی دید ك@ه ه@ر چ@ه ب@@ه آن كم@تر فك@ر
كنی بهتر عمل میكند.
هر چه بیشتر به بقی@@ه فك@@ر كن@@ی و ب@@رای آنه@@ا زن@@دگی كن@@ی ،بیش@@تر
میتوانی خودت را در خدمت به آنه@@ا فرام@@وش كن@@ی و هی@@چ فك@@ری
در قبال آن برای خودت نداشته باشی ،بیشتر شاد خواهی بود.
هیچوقت از یك دست نده و از دست دیگر پس بگیر!
وقتی كه چیزی می ده@@ی ،ه@@ر چ@@ه ك@@ه باش@@د ،آن را مج@@انی ب@@ده ت@@ا
آنكه بتوانند از آن كامل €آزادانه استفاده كنند.
وقتی كه می دهی ،فراوان بده ،آزادانه و از ص@@میم قل@@ب ،و س@@پس
فراموش@@ش ك@@ن .ای@@ن ق@@انون ب@@رای تم@@ام ه@@دیه ه@@ا اس@@ت ،در تم@@ام
مراحل ،مادی و معنوی.
همواره وقتی كه می دهی دست و دل باز ب@اش و هیچ@وقت ن@ترس
كه خودت كم بیاوری ،چون در اینصورت واقعا  €نداده ای.
با دادن واقعی ،هیچوقت كم نخواهی آورد.

 ٤شهریور
ت@@و ك@@ار بزرگ@@ی ب@@رای انج@@ام داری .ك@@ار ب@@دون س@@رو ص@@دای ب@@ه
وجود آوردن عشق بیشتر در دنیا.
مانن@@د م@@ایه خمی@@ر ن@@ان ك@@ه ك@@ار خ@@ود را در آرام@@ش و ب@@دون ص@@دا
انجام میدهد ،با اینكه بدون او نان تكه ای سخت بیش نخواهد بود.
پ@@س كس@انیرا ك@@ه ب@ا آنه@ا هس@تی دوس@ت داش@@ته ب@@اش ،ك@@اری را ك@@ه
انج@@ام م@@ی ده@@ی دوس@@ت داش@@ته ب@@اش ،محی@@ط زن@@دگیت را دوس@@ت
داشته باش ،و كسانیرا كه ب@@ه نظ@ر دش@منانت هس@@تند دوس@ت داش@@ته
باش.
موهبت بیشتری است دوست داشتن كسانی كه ب@ه نظ@ر نم@ی ت@@وان
آنه@@ا را دوس@@ت داش@@ت .احتی@@اج عش@@ق ه@@ر نف@@ر را احس@@اس ك@@ن و
بگذار كه جریانی بشوی كه عشق بتواند از طریق آن جاری ش@@ود
و به این احتیاج جواب دهد!
اگر هر كسی یاد بگیرد كه به اسم عشق دوست داشته باشد ،آنگ@@اه
س@@نگینی دنی@@ا ك@@م میش@@ود ،چ@@را ك@@ه عش@@ق در ج@@ایی ك@@ه س@@نگینی و
تاریكی باشد راحتی و سبكی میاورد.
عشق در هر نفر ش@روع میش@@ود ،پ@@س در قل@ب خ@ودت نگ@اه ك@@ن و
آنرا بیرون بیاور .و آزادانه و با شادی واقعی آنرا به بقیه بده!

 ٥شهریور
برای هر چی@زی ش@كر گ@زار ب@اش .قلب@ت را ك@امل €ب@از نگ@ه دار و
بگذار كه احساس قدردانی ات در حركتی بینهایت جاری باشد.
آنقدر چیزها برای شكر كردن وجود دارد! قدردانی دعوتت میكند
ك@@ه ب@@ه م@@ن و ش@@گفتی ه@@ای م@@ن ب@@ا چش@@مانی ب@@از نگ@@اه كن@@ی .ب@@دین
ترتیب هیچ چیزی را از دست نمی دهی و مرا در ه@@ر چی@@زی ك@@ه
در انجام است میبینی.
تو میدانی كه انگیزه و برن@@امه ای پش@@ت زن@@دگی ت@@و اس@@ت ،می@@دانی
كه هیچ چیزی بی دلیل اتف@@اق نم@@ی افت@@د .ه@@ر تم@@اس درس@@ت اس@@ت،
هر عمل راهنمایی میشود .تو باید ایمانی ضد ضربه داش@@ته باش@@ی
تا بتوانی بدین ترتیب زندگی كنی ،باید مطمئن باش@@ی ك@@ه زن@@دگیت
بوسیله من راهنمایی میشود .یعن@@ی اینك@@ه قب@@ل از ه@@ر چی@ز ت@@و بای@@د
هم@@ه چی@@زت را ب@@ه م@ن بس@@پاری ت@ا م@@ن آنط@ور ک@@ه میخ@واهم از آن
استفاده کنم.
و تو فقط زمانی میتوانی اینرا انجام بدهی كه یاد گرفته باشی م@@را
از صمیم قلب و ب@@ا تم@ام هوش@ت و ب@@ا تم@ام وج@@ودت دوس@ت داش@@ته
باشی ،چونكه بدون عشق نمی توانی این قدمها را برداری و نم@@ی
توانی اینطور زندگی كنی.
پس قلبت را باز كن و دوست داشته باش!

 ٦شهریور
یادگیریقرار دادن چیزهای مهم در اول اهمیتی حیاتی دارد ،چ@@ون
فقط در اینصورت است كه همه چیز بطور كامل انجام میگیرد.
قلبت را نگاه كن و ببین كه چه چیزی را اول ق@@رار م@@ی ده@@ی .آی@@ا
خ@@ودت و خ@@وش آین@@د خ@@ودت را اول ق@@رار م@@ی ده@@ی؟ ی@@ا ك@@ارت و
محیط@@ت را؟ آی@@ا از اینك@@@ه زن@@@دگیت را ك@@@امل €ناآگ@@@اه از م@@@ن ط@@ی
میكنی و مطمئن هستی كه هیچگونه احتیاجی ب@@ه كم@@ك م@@ن ن@@داری
راضی هستی؟
تو كامل €آزادی ک@@ه ط@@رز رفت@@اری را ك@@ه میخ@@واهی انتخ@@اب كن@@ی.
هیچك@@س جل@ویت را نخواه@@د گرف@ت .ام@ا بای@@د آم@اده باش@ی ت@ا نتای@@ج
آنرا هم قبول كنی وقتی كه چیزها خوب پیش نمی روند !
بخاطر داشته باش كه وقتی میدانی كه چه كاری درست است و با
این حال كاری را كه دلت می خواه@@د انج@ام م@ی ده@@ی ،مس@ئولیتت
بزرگتر است چون "ندانستن" را نم@@ی ت@وانی دلی@@ل بی@اوری .به@@انه
اینكه آنقدر كار هست كه نمی تواند به همه چی@@ز رس@@ید قاب@@ل قب@@ول
نیست و هیچوقت نباید استفاده شود.
من به تو میگویم وقتی ک@@ه چیزه@@ای اساس@@ی را اول ق@@رار ب@@دهی،
وقت برای همه کار هست.

 ٧شهریور
در این زندگی معنوی تو باید سهم خودت را انجام بدهی.
م@@ن همیش@@ه ب@@رای كم@@ك ب@@ه كس@@انیكه خودش@@ان را ی@@اری میدهن@@@د
حاضر هستم ،اما تو باید خود قدم اول را برداری.
اگر همه كارها را برای@@ت انج@@ام بدهن@@د هیچ@@وقت درس@@هایت را ی@@اد
نخواهی گرفت .ت@@و نم@@ی ت@@وانی بچ@@ه ای را ب@@زرگ كن@@ی اگ@@ر هم@@ه
كاره@@@ا را برای@@@ش انج@@@ام ب@@@دهی .بای@@@د اج@@@ازه ب@@@دهی ك@@@ه خ@@@ودش
كارهایش را پی@@ش ب@@برد .مه@@م نیس@@ت اگ@@ر اعم@@الش •كن@@د و ی@@ا پ@@ر از
تردید باشند ،تو باید بسیار صبور باشی و عقب بایستی.
م@@ن ب@@ا ص@@بری بینه@@ایت و محب@@تی ف@@راوان بای@@د ك@@ه عق@@ب بایس@@تم و
مشاهده كنم كه چطور كارت را پیش میبری و اشتباهاتی را انجام
می دهی.
اما همیشه بخاطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه ت@@و از اش@تباهاتت درس خ@واهی
گرفت ،هیچ چیزی بی دلیل انجام نمی شود .هم@@واره ت@@و درس@@های
جدیدی را فرا میگیری و در این راه معنوی پیش میروی.
هر قدم ،هر چقدر هم كوچك ،ت@@و را ب@@ه ه@@دفت نزدیك@@تر میس@@ازد :
انجام یگانگی ات با من .ت@@ا ج@@ایی ك@@ه ب@الخره مت@@وجه میش@@وی ك@@ه
جدایی وجود ندارد ،كه همه چی@@ز یك@@ی اس@@ت ،و ت@@و ج@@زئی از ای@@ن
زندگی یگانه و نورانی هستی.

 ٨شهریور
آیا بعضی وقتها از خودت میپرسی كه اینج@@ا چك@@ار میكن@@ی و چ@@را
اینجا هستی؟ آیا بعضی وقتها فكرت را تردیدهایی پر میكنند؟
در درون قلب@@@ت جس@@@تجو ك@@@ن و آنگ@@@اه ص@@ادقانه ب@@@ه ای@@@ن پرسش@@@ها
جواب بده .سپس اگر به نظرت رسید كه مانند كسانیكه تا ب@@ا چش@@م
خ@@@ود ندی@@@ده ان@@@د تردی@@@د داری ،وق@@@ت بگ@@@ذار ت@@@ا آرام ش@@@وی و ب@@@ا
روش@@نایی درون@@ی ات ج@@ای درس@@ت خ@@ود را در ای@@ن برن@@امه وس@@یع
پیدا كنی.
من میتوانم ب@ه ت@@و اطمین@@ان ب@دهم ك@ه ب@ی دلی@ل در ج@ایی ك@@ه هس@تی
ق@@رار نگرفت@@ه ای .ممك@@ن اس@@ت ك@@ه زن@@دگی س@ختی را گذران@@ده ای،
ممك@@ن اس@@ت ك@@ه امتحان@@ات زی@@ادی را گذران@@ده ای و ح@@تی در آت@@ش
فرورفته باشی.
اما میتوانی مطمئن باش@ی ك@@ه دلیل@@ی ب@@رای هم@@ه اینه@@ا هس@@ت ،و آن
این است كه تم@ام بیخ@@ود بس@@وزد و چی@@زی بج@ز طلی ن@اب نمان@@د،
یعنی چیزی بجز " من در درون هستم" نمان@@د ت@@ا اینك@@ه م@@ن بت@@وانم
از طریق این " من هستم" عمل كنم تا شگفتی ها و ش@@كوهم را ب@@ه
چشمان همگان نشان دهم.

 ٩شهریور
ب@@@رای فراگی@@@ری ق@@@وانین خلق@@@ت ،درس@@@های حی@@@اتی مهم@@@ی وج@@@ود
دارند  :صبر و پشتكار.
تو باید فرمانبرداری ناگفته را یاد بگیری و انگیزه دنباله روی از
راهنمایی های مرا داشته باشی ،هر چق@در ه@م ك@@ه ب@ه نظ@ر دی@@وانه
وار بیایند.
فقط وقتی كه ای@@ن ق@@وانین را ی@@اد گرف@@تی و در زن@@دگی ات ب@@ه اج@@را
گذاش@@@تی اس@@@ت ك@@@ه ش@@@گفت انگی@@@ز تری@@@ن اتفاق@@@ات را در زن@@@دگیت
خواهی دید و در واقع قوانین مرا مشاهده و زندگی خواهی كرد.
همیشه بخاطر داشته باش كه ت@@و بای@@د ك@@اری انج@@ام ب@@دهی ،ت@@و بای@@د
یك زندگی واقعی داشته باشی و نه تنها تمام وقتت را ص@رف دع@ا
كردن بكنی ب@ا امی@@د اینك@ه اتف@اقی خواه@@د افت@اد .دع@ا لزم اس@ت ام@ا
كافی نیست.
تو باید یاد بگیری كه یك زندگی واقعی داشته باش@@ی ت@@ا اینك@@ه هم@@ه
بتوانن@@د آن@را ببینن@@د .از ایم@@ان ص@حبت ك@@ردن ك@افی نیس@@ت .ت@و بای@@د
طوری زن@دگی كن@ی ت@ا تم@ام اطرافی@انت ببین@@د ك@@ه ب@ا ایم@ان زن@@دگی
كردن یعنی چه و برای این تو باید ایمان و تم@@ام اطمین@@انت را در
من ،در خدایت ،در خدای درونت قرار بدهی.

تصویر شهریور
چاهی عمیق و تاریك به م@ن نش@ان داده ش@د .در ب@الی آن س@طل و
طنابی وجود داشت.
دی@@دم ك@@ه س@@طل را ب@@ا طن@@اب پ@@ایین فرس@@تادند و وق@@تی ك@@ه آن@@را ب@@ال
كشیدند و به روشنایی رسید ،پر از آبی پاك و زلل بود.

شنیدم:
در عمق هر انس@@ان ،پ@@اكی روح وج@@ود دارد .وق@@ت بگ@@ذار پی@@دایش
كنی و آنگاه آنرا بیرون بیاور.

 ١٠شهریور
تو میتوانی در ارتفاعات بلن@@د ب@ا قل@بی پ@ر از س@رود و ق@@دردانی در
پرواز باشی؛ اما باید به مانند پرنده کوچکی از زمی@@ن بلن@@د ش@@وی،
این سعی مخصوص را باید انجام بدهی .لزوما  €کار س@@ختی نیس@@ت
و میتواند تلشی شادمان با قلبی سبک باشد.
چ@@را ب@@ر روی زمی@@ن میخک@@وب باش@@ی در ح@@الیکه ب@@ا عم@@ل ک@@ردن
میت@@وانی ک@@امل €زن@@دگیت را ع@@وض کن@@ی ؟ اه@@دافت بلن@@د پروازان@@ه
باشند! هر چه والتر بهتر .در انتظ@ار ش@گفت انگیزتری@@ن اتفاق@ات
باش ،نه در آینده ،بلکه همین الن.
با قدمهایی مساوی و محک@م ب@ه پی@@ش ب@رو و درون@ا  €ب@@دان و مطمئن
باش که به هر هدفی که برای خودت تعیین کردی خ@@واهی رس@@ید.
چرا که امروز چند عم@ل مثب@ت انج@ام ن@@دهی ؟ چ@را ک@@ه ش@روع ب@ه
چرخاندن چرخها نکنی ؟
وقتی که سهم خ@@ودت را انج@@ام دادی ،تم@@ام کمک@@ی را ک@@ه بخ@@واهی
دریافت خواهی کرد ،اما نه قبل از آن .به امکان خودت در انج@@ام
هر کاری اطمینان داشته باش چرا که وجودت را از من برداش@@ت
میکنی.
وق@@تی ک@@ه ایم@@ان و اطمین@@انت در م@@ن اس@@ت ه@@ر ک@@اری را میت@@وانی
انجام دهی !

 ١١شهریور
اگر میخواهی كه صلح و هماهنگی را وارد دنی@@ا كن@@ی ،ش@@روع ب@@ه
پیدا كردن صلح و هماهنگی در قلب خودت كن.
از صلح حرف زدن وقت تلف كردن است.
ت@@و بای@@د ای@@ن آگ@@اهی ص@@لح را ك@@ه هیچك@@س و هی@@چ چی@@زی ق@@ادر ب@@ه
برهم زدن آن نیست ،جستجو و پیدا كنی .در این حالت آگاهی ،تو
مفی@@@د خ@@@واهی ب@@@ود و ق@@@ادر ب@@@ه كم@@@ك ك@@@ردن در آوردن ص@@@لح و
هماهنگی در زندگی خیلی ها.
اول خ@@ود آگاه@@انه از وج@@ود ص@@لح و هم@@اهنگی در زن@@دگی خ@@ودت
آگ@@اه ب@@@اش ،و آنگ@@اه مانن@@@د س@@@نگی ك@@@ه در آب پرت@@اب ش@@@ده باش@@@د،
موجه@@ای آن گس@@ترش م@@ی یابن@@د ،ب@@ا زن@@دگی خیل@@ی ه@@ا تم@@اس پی@@دا
میكنند و آنها را تغییر میدهند.
آنچیزی را كه كاشته ای دستگیرت میشود!
اگ@@@ر ك@@@ه نف@@@اق و ناهم@@@اهنگی كش@@@ت كن@@@ی ،نف@@@اق و ناهم@@@اهنگی
محص@@@ولت خواه@@@د ب@@@ود ،در ص@@@ورتیكه اگ@@@ر ص@@@لح و هم@@@اهنگی
بک@@اری ،آنگ@@اه محص@@ول بزرگ@@ی از ص@@لح و هم@@اهنگی خواه@@د
داشت ،و نه تنها برای خودت ،بلكه برای تمام كسانیكه ب@@ا آنه@@ا در
تماس هستی.

 ١٢شهریور
هدیه بده و همچنان به هدیه دادن ادامه بده .هیچوقت سعی در نگه
داشتن چیزی نكن .حواست باشد كه هر چی@@زی هم@@واره و آزادان@@ه
ج@اری باش@@د .ه@ر آن چ@ه ك@@ه داری را از اس@@تعداد ،عش@@ق ،پ@ول ی@ا
دارای@@ی ،در جری@@ان و حرك@@ت بگ@@ذار .اگ@@ر اینك@@ار را انج@@ام ب@@دهی
خواهی دید كه آنها هزار برابر افزایش م@@ی یابن@@د .نی@@روی زن@@دگی
در بدنت نم@@ی توان@@د نگ@@ه داش@@ته ش@@ود ،او بای@@د هم@@واره در حرك@@ت
باشد ،و فقط در اینصورت است كه نی@روی زن@دگی جدی@@دتر ،ت@ازه
تر و حتی بزرگتری میتواتد وارد ت@@و ش@@ود ،و فق@@ط در اینص@@ورت
است كه تو میتوانی انسانی پ@@ر از زن@@دگی ش@@وی .ب@@رای هم@@ه چی@@ز
ه@@م همینط@@ور اس@@ت ،هم@@ه چی@@ز را در حرك@@ت بگ@@ذار و هیچ@@وقت
جریان را نگه ندار.
زن@@دگی را ب@@بین ك@@ه چگ@@ونه ب@@رای ت@@و بط@@ور كام@@ل ش@@كوفا میش@@ود.
ب@@بین ك@@ه چگ@@ونه ه@@ر ك@@دام از احتیاج@@اتت در زم@@ان درس@@ت خ@@ود
ج@@@واب میگیرن@@@د! در انتظ@@@ار ای@@@ن ب@@@اش و نگ@@@ذار ك@@@ه هیچگ@@@ونه
تردیدی وارد آگاهیت شود .برای هر چیزی مثب@@ت ب@اش ،ه@ر چ@ه
ك@@ه وض@@عیت ظ@@اهری خ@@ارج باش@@د مه@@م نیس@@ت .احس@@اس ك@@ن ك@@ه
فكره@ای پس@ت از بی@@ن میرون@@د و ب@@ا فكره@ایی بزرگ@@تر و زیب@اتری
جایگزین می شوند.
ایمانی كامل داشته باش كه هم@@ه چی@ز بس@@یار بس@@یار خ@@وب اس@ت و
هر چیزی به درستی پیش میرود چرا كه هم@@ه چی@@ز در دس@@ت م@@ن
است!

 ١٣شهریور
همیشه جلوی دیدت منظره كمال ،هماهنگی و زیب@@ایی را نگ@@ه دار
و آنها را در همه چیز و همه كس ببین.
بگ@@ذار ك@@ه عش@@ق مانن@@د آب از ت@@و ل@بریز باش@@د و بط@@ور مس@اوی ب@@ه
طرف همه جاری باش@@د .در ت@و تبعیض@@ی وج@ود نداش@@ته باش@@د چ@را
كه همه از من سر منش@@اء گرفت@@ه ان@@د و تم@@ام دنی@@ا فق@@ط ی@@ك خ@@انواده
است.
عش@@ق همگ@@انی در ه@@ر كس@@ی ش@@روع میش@@ود و ب@@ه بی@@رون راه پی@@دا
میكن@@د .اگ@@ر ه@@ر كس@@ی مت@@وجه ای@@ن بش@@ود و بگ@@ذارد ك@@ه ای@@ن عش@@ق
آزادانه جاری باشد ،تغییرات بزرگی در دنی@@ا بوج@@ود خواه@@د آم@@د،
چرا ك@@ه عش@ق اس@ت ك@ه تم@ام تنف@ر ،حس@ادت ،ح@@رص ،و انتق@اد را
دگرگون میسازد .اینها دلیل جنگ ،ویرانی و مرگ هستند.
عشق زندگی را بوجود میاورد ،زن@@دگی اب@@دی را ،زن@@دگی ف@راوان
را .عش@@ق ب@@ا خ@@ود ص@@لح ،ش@@ادی و خوش@@حالی و رض@@ایتی ب@@ا دوام
میاورد .و مهم تر از همه با خود یگانگی و هماهنگی میاورد.
پس اگر در بیراهه ها گشته ای و گم شده ای ،بر روی راه عشقی
كه مستقیم به من میاید برگرد ،آنگاه مرا پی@@دا خ@@واهی ك@@رد ك@@ه در
درون خودت منتظرت هستم.

 ١٤شهریور
اگر تصمیم بگی@ری ك@@ه اراده م@را انج@ام ب@دهی و راه م@را ب@ه پی@@ش
بروی ،باید كه آنرا از صمیم قلب انجام ب@@دهی ،ه@@ر چ@@ه ك@@ه ن@@تیجه
آن باشد.
بای@@د س@@خت را همانن@@د آس@@ان قب@@ول كن@@ی وق@@تی ك@@ه درس حی@@اتی
اطاعت فوری اراده مرا فرا میگیری.
فق@ط وق@تی ك@ه هم@ه چی@ز را ب@دهی اس@ت ك@ه هم@@ه چی@ز را دری@افت
خواهی كرد .در این زندگی معنوی نمی توانی به@@ترین قس@@متها را
جدا كنی و بقیه را كنار بگذاری ،یا همه چی@ز ی@ا هی@چ چی@ز .خیل@ی
ه@@@ا میخواهن@@@د قس@@@متهایی از ای@@@ن زن@@@دگی را ك@@@ه خوشش@@@ان میآی@@@د
انتخاب كنند و آن قسمتهایی را ك@@ه هماهن@@گ خواس@@ته ه@@ای اص@لی
شان نیست نادیده بگیرند .اینطور عم@ل ك@ردن ی@@ك زن@دگی معن@وی
داش@@@تن نیس@@@ت بلك@@@ه ج@@@دا ك@@@ردن و انتخ@@@اب كاره@@@ایی اس@@@ت ك@@@ه
میخواهی انجام بدهی و نه چیزی كه من از تو میخواهم.
تو نمی توانی انتظار اینرا داشته باشی كه هم@@ه چی@@ز برای@@ت رون@@د
خوبی داشته باشد اگر كه چنین رفتاری داشته باشی .قبل از اینك@@ه
من بتوانم در تو و از طریق تو معجزه و ش@@گفتی بی@@افرینم احتی@@اج
به تسلیم كامل و وقف كامل تو دارم.
حال كه میدانی ،چرا كاری در این راه انجام ندهی؟

 ١٥شهریور
ه@@ر روز را ب@@ه ن@@وبت زن@@دگی ك@@ن ،س@@عی نك@@ن ك@@ه ب@@ا برن@@امه ه@@ای
بسیار برای ف@@ردا ب@@ه جل@و بش@@تابی ،چ@را ك@@ه ممك@@ن اس@ت هیچ@وقت
فردا نیاید.
ك@@امل €از ام@@روز ل@@ذت ب@@بر و آنط@@ور از آن اس@@تفاده ك@@ن مث@@ل اینك@@ه
روز آخرتو است .تم@ام كاره@ای زیب@ایی را ك@ه ب@@ه آنه@ا فك@ر ك@رده
ای انج@@ام ب@@ده ،ن@@ه ب@@ا ب@@ی خی@@الی و ح@@واس پرت@@ی ،بلك@@ه ب@@ا ش@@ادی
واقعی .مانند بچه كوچكی باش ك@ه برن@امه ای ب@رای ف@ردا ن@@دارد و
دیروز را فراموش كرده است ،طوری زندگی كن مثل اینك@@ه تنه@@ا
زمان مهم همین الن است.
الن ،شگفت انگیز ترین زمانی است ك@@ه هیچ@@وقت زن@@دگی نك@@رده
ای ،پس ثانیه ای از آن را از دست نده.
ب@@ا حواس@ی جم@@ع زن@@دگی ك@@ن ،ه@@ر لحظ@@ه هم@@ه چی@@ز میتوان@@د اتف@@اق
بیفتد! اگر اینطور زندگی كنی ،نسبت به هر اتف@اقی حاض@ر و ب@@از
خواهی بود .تغییرات خواهن@@د آم@@د ،و س@@ریع خواهن@@د آم@@د .و آنگ@@اه
كه یكی پس از دیگری م@ی آین@@د ،قلب@ت را در ق@@دردانی عمی@ق ب@ال
ببر.
همواره بهترین را در هر تغییری كه پیش می آید ببین.

 ١٦شهریور
دفعه دیگری كه با كاری كه خوش آیندت نیس@@ت برخ@@ورد ک@@ردی،
قب@@ل از اینك@@ه ح@@تی ش@@روع كن@@ی ،وق@@ت بگ@@ذار ت@@ا ط@@رز دی@@دنت را
نس@بت ب@ه آن ع@وض كن@ی .فک@ر ك@ن ك@ه آن@را ب@رای م@@ن انج@ام م@ی
ده@@ی ،و اگ@@ر عش@@قت ب@@ه م@@ن آن@@ی باش@@د ك@@ه میبای@@د ،ش@@ادی و ل@@ذتی
واقعی در انجام ه@ر ك@اری ب@ه نح@و احس@ن خ@واهی داش@ت .و ت@ازه
متوجه خواهی شد كه وقت زیادی برای انجام كاری كه باید بشود
را داری.
هیچوقت وقتت را برای متقاعد كردن خ@@ودت ك@@ه وق@@ت ن@@داری ،و
زیادی سرت شلوغ است هدر نده .فقط ب@@ه س@@ادگی ب@@ه پی@@ش ب@@رو و
كاری را كه لزم است انجام بده .بگذار كه زندگی بدون تص@@ادف
و عجله جاری باشد.
وقتی ك@ه روزت را ب@@ه ش@کل درس@ت ش@روع كن@@ی ،ب@ا قل@بی پ@ر از
عشق و قدردانی و ب@@ا احس@@اس اینك@@ه روزی ش@گفت خواه@@د ب@@ود و
همه چیز به طرز عالی سر جای خود ق@رار خواه@@د گرف@ت ،آنگ@اه
همه اینها را به سوی خودت خواهی آورد.

 ١٧شهریور
اجازه بده كه من در تو و از طریق تو عمل كنم .بگ@@ذار ك@@ه عش@@ق
و نور من آزادانه در تو و از طریق تو تا درون دنیا جاری باشد.
متوجه شو كه حال مانند شروع است ،زمانیكه ما با هم میرف@@تیم و
صحبت میكردیم ،متوجه شو كه تو چرخ كامل را طی كرده ای و
باز هم برگشته ای تا با من ،با معشوق یكی باشی.
خوابش را نبین! خواسته ات نباشد كه اینطور باشد ،فقط ب@@دان ك@@ه
الن اینطور است و دیگر جدایی وجود ندارد.
دیگر لزم نیست كه در صحرا گم و تنها سرگردان باشی و ندانی
به كدام طرف رو گردانی.
ببین که هر كدام از قدمهایت بوسیله م@@ن راهنم@@ایی میش@@ود ،و ه@@ر
چق@@در ك@@ه از م@@ن و حض@@ور اله@@ی م@@ن آگ@@اه ت@@ر میش@@وی ،دیگ@@ر
هیچوقت راهت را گم نخواهی كرد.
پس ت@@ا اب@@د ش@كر گ@زار ب@اش و بگ@@ذار ك@@ه قلب@ت آنق@در از ش@ادی و
ق@@دردانی پ@@ر باش@@د ك@@ه ه@@ر لحظ@@ه ه@@ر ك@@دام از نف@@س ه@@ایت بگوی@@د:
"مرسی محبوب من"!

 ١٨شهریور
وق@@تی ك@@ه كس@@ی فک@@ر این@@را دارد ك@@ه ح@@داكثر ممك@@ن را از زن@@دگی
بگی@@@رد ب@@@دون آنك@@@ه چی@@@زی بده@@@د ،او نخواه@@@د توانس@@@ت ش@@@ادی و
خوشحالی واقعی و ماندنی را بدست آورد ،چرا كه ب@@ا فك@@ر ك@@ردن
ب@@ه بقی@@ه و ب@@ا زن@@دگی ك@@ردن ب@@رای بقی@@ه اس@@ت ك@@ه میت@@وان ش@@ادی و
رضایتی درونی و عمیق را پیدا كرد.
هیچكس نمی تواند برای خودش زندگی كند و شاد باشد.
هر وقتی كه در زندگیت در خودت احساس ناراحتی و نارضایتی
ك@ردی ،میت@@وانی مطمئن باش@ی ك@@ه بخ@اطر ای@@ن اس@ت ك@ه دیگ@ر ب@@ه
دیگ@@ران فك@@ر نم@@ی كن@@ی وب@@ه ش@@دت در خ@@ود خ@@ودت رفت@@ه ای .راه
تغییر این اس@@ت ك@@ه ش@@روع ب@@ه فك@@ر ك@@ردن ب@@ه ف@@رد دیگ@@ری كن@@ی و
ك@@اری ب@@رای او انج@@ام ده@@ی بط@@وریكه خ@@ودت را ك@@امل €فرام@@وش
كنی.
آنق@@در انس@@انها در احتی@@اج هس@@تند ك@@ه همیش@@ه میش@@ود ك@@اری ب@@رای
دیگری انجام داد .پ@س چ@را چش@مانت را ب@از نكن@@ی ،چ@را قلب@ت را
باز نكنی و اجازه ندهی كه نور راه را ب@@ه ت@@و نش@ان بده@@د و عش@@ق
اعمالت را راهنمایی كند؟
كه عشق من پرت كند و در برت گیرد .كامل €در ص@@لح و آرام@@ش
باش!

 ١٩شهریور
وقتی كه بذری را در زمین میكاری ،ممكن است ك@ه ش@@بیه ب@ه ه@ر
دان@@@ۀ دیگ@@@ر باش@@@د ،قه@@@وه ای و خش@@@ك و ب@@@ه ظ@@@اهر ب@@@دون نی@@@روی
زندگی.
اما با این حال تو آنرا با اطمین@@ان در زمی@@ن میگ@@ذاری و در زم@@ان
معی@@ن خ@@ود ،او ش@@روع ب@@ه رش@@د میكن@@د .او میدان@@د ك@@ه چ@@ه گی@@اهی
خواهد شد.
تو فقط نسبت به نوشته روی كیسه میدانی كه چه گیاهی است ،اما
اطمینان داری كه گیاه مورد نظر از این دان@@ه بی@@رون خواه@@د آم@@د،
و همین هم خواه@د ش@د .وق@تی ك@ه ت@@و فكره@ای درس@ت را در ذه@ن
خود میكاری ،باید كامل €در اطمینان باشی و ب@@دانی ك@@ه فق@@ط كم@@ال
از این فكرها بیرون خواهد آمد.
به مرور ك@@ه اطمین@@انت ق@@وی و ض@@د ض@@ربه میش@@ود ،ای@@ن فكره@@ای
سازنده شروع به رشد و گسترش میكنند .به این ترتیب تو قادر به
هر كاری هستی.
این قدرت درونی هر كسی است كه كار را انجام میدهد .این "من
هستم" درون تو است.

 ٢٠شهریور
ت@@@ا زم@@@انیكه چیزه@@ایی را ك@@@ه ی@@@اد میگی@@@ری ب@@@ه تجرب@@@ه نگ@@@ذاری،
نخواهی فهمید كه آیا اینها برای تو كاری است یا ن@@ه .ممك@@ن اس@@ت
كه برای بقیه كاری باشد ،اما برای تو چطور ؟
ب@@ه خ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه ت@@و نم@@ی ت@@وانی وارد تجربی@@ات معن@@وی
درونی فرد دیگری شوی .البت@@ه كم@@ك كنن@@ده اس@@ت ك@@ه درب@@اره آنه@@ا
مطالبی بخ@وانی ،بش@نوی و ص@حبت كن@ی .ام@ا بس@تگی ب@ه ت@@و دارد
ك@@ه آنه@@ا را در زن@@دگی خ@@ودت تجرب@@ه كن@@ی ،اگ@@ر ك@@ه میخ@@واهی از
روان و از ایمان زندگی كنی.
هیچك@@س نم@@ی توان@@د ك@@اری كن@@د ك@@ه ت@@و اینگ@@ونه زن@@دگی كن@@ی .ه@@ر
كسی كامل €آزاد است كه خود انتخاب كند .چه انتخ@@ابی ك@@رده ای؟
راح@@ت تكی@@@ه ب@@@دهی و ب@@اقی عم@@رت را ب@@@ه گ@@وش دادن تجربی@@ات
دیگران بگذرانی؟
یا اینكه از همین الن شروع به زندگی ای كامل €وقف شده به م@@ن
كن@@@ی و تم@@@ام درس@@@های ش@@گفتی را ك@@@ه ف@@@را گرفت@@@ه ای ب@@@ه تجرب@@@ه
بگذاری تا ببینی كه كارآیی آنها چگونه است؟

 ٢١شهریور
ب@@رای خیل@@ی ه@@ا س@@خت اس@@ت ك@@ه ارتب@@اط محب@@ت خ@@ود را ب@@ا تم@@ام
انسانها قبول كنند .این جدایی منشا تمام بدبختیها و جنگ های دنیا
است.
جایی كه باید شروع كرد ت@@ا چیزه@@ا را س@@ر ج@ای خ@@ود گذاش@@ت در
خود تو است ،و در ارتب@@اط ه@@ای شخص@@ی ات ب@@ا تم@@ام كس@@انیكه ب@@ا
آنها تماس داری.
از انتقاد كردن و متهم كردن كسانیكه با آنها در دنی@@ا تف@@اهم ن@@داری
دست بردار .منزل خودت را نظم بده!
تو به اندازه كافی با خودت ك@@ار داری ك@@ه لزم نیس@@ت همنوع@@انت
را تكه تكه كنی و به دنبال تمام اشتباهات و گناهانشان بگردی.
وق@@@تی ك@@@ه قب@@@ول ك@@@ردی ك@@@ه خ@@@ودت را رو در رو نگ@@@اه كن@@@ی و
چیزه@@@ای درون@@@ت را در ج@@@ای درس@@@ت خ@@@ود ق@@@رار ده@@@ی ،آنگ@@@اه
میتوانی تنها با الگو بودن به همنوعانت كمك كنی ،و نه ب@@ا انتق@@اد،
نه بدون درک کردن و نه با سرزنش.
برادران همنوعت را همانطور كه م@@ن ت@@و را دوس@@ت دارم دوس@ت
داشته باش! كمكشان كن ،تبركشان بده ،تشویقش@@ان ك@@ن و به@@ترین
را در آنها ببین.

 ٢٢شهریور
با اطمینانی درونی بدان كه من هیچوقت بیشتر از ظرفیتت ب@@ه ت@@و
بار نخواهم داد و تو هیچوقت در حمل آن تنها نخواهی ب@@ود ،چ@@را
كه من با تو هستم ،همیشه .پس همه كار را با هم انجام بدهیم!
ه@@@ر وق@@@ت ك@@@ه ت@@@و واقع@@@ا  €از ای@@@ن پش@@@تیبانی آگ@@@اهی ی@@@افتی ،دیگ@@@ر
هیچوقت احساس زیادی مسئولیت را نخواهی كرد ،هر چق@@در ه@@م
كه مسئولیتهایت بزرگ باشند.
من احتیاج به كسانی دارم كه مسئولیت قبول كنند و در مقابل آنه@@ا
فرار نكنند ،چرا كه من باید از طریق كس@@انی عم@@ل كن@@م ك@@ه ك@@امل€
وق@@ف ش@@ده ان@@د و حاض@@ر هس@@تند ك@@ه خودش@@ان را در خ@@دمت م@@ن و
همنوعانشان فراموش كنند.
آیا تو آماده اینكار هستی؟
این زندگی احتیاج به محك@@م ب@@ودن و ك@@امل €ف@@داكار ب@@ودن دارد .آی@@ا
در كارت برای م@@ن پش@@تكار داری؟ آی@ا از كوچك@@ترین زمزم@@ه م@ن
اطاعت میکنی ؟
ح@@ال حتم@ا  €مت@@وجه ش@@ده ای ك@@ه تم@@ام چیزه@@ا تنه@@ا وق@@تی ب@@ه به@@ترین
وج@@ه ج@@ای میگیرن@@د ك@@ه ت@@و م@@را واقع @ا  €دوس@@ت داش@@ته باش@@ی و در
مرحله اول قرار بدهی.

 ٢٣شهریور
در هم@@@ه چی@@ز تع@@@ادل باش@@د! س@@خت ك@@ار ك@@@ن ،ام@@ا ی@@@اد بگی@@ر ك@@@ه
"سخت" هم ب@ازی كن@@ی و ك@اری را ك@@ه واقع@ا  €دوس@ت داری انج@ام
ب@@@@@@@دهی ،ح@@@@@@ال ای@@@@@@@ن ك@@@@@@@ار ه@@@@@@@ر چ@@@@@@@ه ك@@@@@@@ه هس@@@@@@ت باش@@@@@@@د.
مه@@م نیس@@ت ك@@ه ل@@ذت ه@@ایت س@@اده و ی@@ا عجی@@ب باش@@ند اگ@@ر در آنه@@ا
شادی واقعی ای را پی@@دا میكن@ی .وق@تی ك@اری را ك@@ه دوس@ت داری
انج@@ام م@@ی ده@@ی ،اگ@@ر ه@@م ك@@ار س@@ختی باش@@د ،احس@@اس خس@@تگی
نخ@@واهی ك@@رد بلك@@ه س@@رزنده خ@@واهی ش@@د و ب@@التر ق@@رار خ@@واهی
گرفت.
ك@@@ار ،هیچ@@@وقت نبای@@@د برای@@@ت دش@@@وار و س@@@خت باش@@@د ،و اینط@@@ور
نخواهد بود اگر كه نسبت به آن رفتارت درس@ت باش@@د و از ك@اری
كه انجام می دهی لذت ببری .زمانیكه در زندگی ات تعادل داش@@ته
باشی ،كمال آنرا پیدا خواهی ك@رد و ن@ه در ك@ار و ن@ه در تفریح@ت
زیاده روی نخ@واهی ك@رد .ه@ر ك@دام از ای@@ن زی@اده روی ه@ا مض@ر
اس@@ت .هیچ@@وقت ل@@ذت ه@@ایت را ب@@ا ل@@ذت ه@@ای ف@@رد دیگ@@ری مقایس@@ه
نكن ،چیزی كه تو دوست داری ممكن اس@ت ب@@رای دیگ@@ران ج@الب
نباشد.
كاری را كه دوست داری انجام بده و بگذار ك@ه دیگ@ران ه@م آنچ@ه
را كه دوست دارند دنبال كنند.
زندگی كن و بگذار دیگران هم زندگی كنند !

 ٢٤شهریور
همیش@@ه بخ@@اطر داش@@ته ب@@اش :وق@@تی ك@@ه چی@@زی را ب@@ه ان@@دازه ك@@افی
بخ@@واهی میت@@وانی آن@@را بوج@@ود آوری .اگ@@ر یگ@@انگی و همگ@@انی را
خواستار باشی ،آنها میتوانند متعلق به ت@@و گردن@@د اگ@@ر ك@@ه ت@@و هم@@ه
چیز را بدهی تا بیایند.
عشق تو و خواست عمیق ت@@و ب@@رای یك@@ی ش@@دن ب@@ا م@@ن هم@@دیگر را
مانند شب و روز دنب@@ال میكنن@@د ،و هی@@چ چی@زی نم@@ی توان@@د جل@وی
آنرا بگیرد.
این چیزی است كه در عمق روان هر كسی میگذرد ،و یكب@@ار ك@@ه
بذر این خواسته كاشته شد ،رشد میكند و رشد میكند.
بزرگترین خواسته ات چیست؟ آی@ا میخ@واهی هم@@ه چی@@ز را ب@@ه م@@ن
ب@@دهی؟ آی@@ا ای@@ن خواس@@ته را داری ك@@ه تم@@ام خواس@@ته ه@@ای كوچ@@ك
شخصی ات را كه میتوانند جدایی ایجاد كنند رها كنی؟
فق@@ط ب@ه ت@@و بس@@تگی دارد ك@@ه تص@@میم خ@ودت را بگی@ری و خواس@ته
قلبت را بشناسی .بر روی هیچكس دیگری حساب نك@@ن ك@@ه ب@@ه ت@@و
بگوید كه آن چیست .ای@@ن ك@@اری اس@ت ك@@ه خ@@ودت ب@@دون هیچگ@@ونه
كمك خارجی باید انجام بدهی.
من اینجا هستم كه به تو كمك كنم .كمك مرا در هر لحظه بخواه !

 ٢٥شهریور
زندگی پر و لبریز از تازگی است ،اما برای اینكه ای@@ن ت@@ازگی ه@@ا
جای ورود داشته باشد لزم است كه قدیمی جارو شود.
روند نظافت با خالی ك@@ردن میتوان@@د خیل@ی دردن@@اك باش@د ،چ@را ك@@ه
وقتی از قدیمی خالی میشوی ،ممک@@ن اس@ت احس@اس كن@@ی ك@ه هی@@چ
چی@@زی ن@@داری ت@@ا ب @ا آن خ@@ودت را نگ@@ه داری و تنه@@ا و ب@@ی چی@@ز
هستی.
ممكن است احس@@اس كن@@ی ك@@ه زن@@دگی خ@@الی و م@@رده اس@@ت و ب@@دون
معنی و بخواهی كه از نا امیدی دستها را به آسمان دراز كنی.
متوجه باش كه اگر در چنین مسیری هس@@تی ،یعن@@ی اینك@@ه در ح@@ال
خ@@الی ش@@دن از ق@@دیمی هس@@تی ت@@ا اینك@@ه بت@@وانی دوب@@اره از جدی@@د پ@@ر
شوی.
هیچوقت امیدت را از دس@@ت ن@@ده ،بلك@@ه محك@@م ب@@اش ت@@ا اینك@@ه ك@@امل€
خ@@@الی و تمی@@@ز ش@@@وی .آنگ@@@اه میت@@@وانی در ت@@@ازگی روان و حقیق@@@ت
دوباره شروع كنی.
آنگ@@اه میت@@وانی مانن@@د بچ@@ه ك@@وچكی ش@@وی و ك@@امل €از ش@@گفتی ای@@ن
زندگی جدید كه كم كم پرت میسازد لذت ببری.

 ٢٦شهریور
من عشق هستم!
ب@رای ش@@ناختن م@@ن بای@@د در قلب@ت عش@ق داش@@ته باش@ی و گرن@@ه نم@@ی
توانی مرا بشناسی .همواره عشق را آزادانه جاری كن .ی@@اد بگی@@ر
که كاری را كه انجام م@@ی ده@@ی محیط@@ت را دوس@@ت داش@@ته باش@@ی،
تم@ام اطرافی@انت را دوس@ت داش@@ته باش@ی .دوس@ت ب@@دار و هیچ@وقت
قیم@@ت آن@@را حس@@اب نك@@ن ،هیچ@@وقت در انتظ@@ار پ@@اداش نب@@اش .ت@@و
هیچوقت نمی توانی زیادی عشق ب@@دهی ،پ@@س ن@@ترس و س@@عی نك@@ن
جلوی جریان عشق را بگیری حتی اگر دست رد به تو بزنند.
اگر چنین شود ،آسان است كه قلبت را ببن@@دی و از ت@رس مج@روح
شدن کن@@ار بگی@@ری .اینك@@ار را نك@@ن .چ@را ك@@ه ب@اعث س@خت ش@@دن و
عبوس شدنت میشود و در این حالت هیچوقت قادر به كمك كردن
به فرد دیگری نخواهی بود چون هیچكس بطرف شخصی با قلبی
سخت و بدون عشق كشیده نمی شود.
خرد و فهم را با همكاری عشق استفاده كن و به اینصورت تع@@ادل
كامل را حفظ خواهی ك@@رد .اولی@@ن درس زن@@دگی فراگی@@ری دوس@@ت
داشتن است.
وقتت را تلف نكن و این درس را زود یاد بگیر.

 ٢٧شهریور
آیا زندگی ات خوب پیش میرود؟ آیا از كاری ك@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی
راض@@ی هس@@تی؟ خ@@ودت را در دنی@@ا در آرام@@ش احس@@اس میكن@@ی ی@@ا
اینكه زندگی ات پر از بال و پایین است؟ آیا از طرز زندگی و از
كارت ناراحتی؟ آیا برایت سخت است كه ب@ا اطرافی@انت هماهن@گ
باشی ؟ آیا اطرافیان و وضعیت را مقصر ن@@اراحتی خ@@ود می@@دانی؟
آیا فکر میكنی كه اگر جای دیگری بودی ،همه چیز درست میبود
و تو در آرامش میبودی؟
وقتی كه كامل €در درونت در آرامش باشی ،مه@@م نخواه@@د ب@@ود ك@@ه
كجا هس@@تی ،ب@@ا چ@@ه کس@ی هس@@تی و چ@ه ك@@ار معم@@ولی ی@@ا پی@@ش و پ@ا
افتاده ای را انجام می دهی .در اینصورت هیچ چی@@زی نم@@ی توان@@د
نگران و نامتعادلت كند ،چرا كه تو كامل €در درون@@ت در تع@@ادل و
هماهنگی هستی.
بجای جنگیدن با اتفاقات زندگی ،یاد بگیر كه با آنه@@ا هم@@راه ش@@وی
و بدین صورت در درون خودت این صلح و درک عمی@@ق را پی@@دا
كنی.

 ٢٨شهریور
م@@ن سرچش@@مه ه@@ر زن@@دگی هس@@تم! ه@@ر وق@@ت ك@@ه خ@@ودت را ب@@ا م@@ن
هماهنگ سازی همه چیز خوب پیش میرود.
خیلی ها از خودشان میپرسند ك@@ه چ@@را زن@@دگی پ@@ر از پ@@ایین و ب@@ال
است و خیلی چیزها بد میگذرد ،و بلفاصله آماده اند تا هم@@ه چی@ز
و همه كس را ،بجز خودشان ،سرزنش كنند.
اگر وقت بگذاری ت@@ا ب@@بینی ك@@ه چ@را ب@@ا زن@@دگی ناهم@@اهنگی ،اك@@ثرا€
متوجه خواهی شد كه برای این است ك@@ه چیزه@@ای اساس@@ی را اول
ق@@رار نم@@ی ده@@ی و وق@@تی ب@@رای پی@@دا ك@@ردن س@@كوت در ص@@لح و
آرامش اختصاص نم@ی ده@ی ،در ص@@ورتیكه ای@ن چی@زی اس@ت ك@ه
من از تو انتظار دارم .
ای@@ن احتی@@اج ب@@ه زم@@ان دارد ،احتی@@اج ب@@ه ص@@بور ب@@ودن و ایم@@ان و
اعتقاد داشتن دارد .یعنی اینكه تو باید یاد بگیری كه آرام باشی.
م@@ن میخ@@واهم ك@@ه ی@@اد بگی@@ری ك@@ه ج@@واب مش@@كلتت را تنه@@ا ب@@ا م@@ن
جستجو كنی .من میخواهم كه تو بتوانی كامل €و برای هر چیز بر
من تكیه كنی ،تا متوجه شوی كه نیروی@@ت ،خ@@رد و فهم@@ت هم@@ه از
من میایند.

 ٢٩شهریور
وقتی احساس كردی كه به آخر خط رسیده ای و دیگر ق@@دمی نم@@ی
توانی پی@@ش ب@@بری ،ی@ا وق@تی ك@@ه زن@@دگی برای@ت ب@@ی معن@ی ب@@ه نظ@ر
آمد ،بهترین موقع برای شروعی دوب@@اره اس@@ت ! ای@@ن ك@@اری اس@@ت
كه هر كس میتواند انجام بدهد اگر بخواهد و اگر بتوان@@د قب@ول كن@@د
كه زندگی اش شكستی بیش نیست زمانی كه بخواهد آنرا خ@@ود ب@@ه
تنهایی در دست بگیرد .این ك@@ار را ه@@ر كس@@ی میتوان@@د انج@@ام بده@@د
اگ@@ر ب@@ه آن تمای@@ل داش@@ته باش@@د ك@@ه زن@@دگی اش را ب@@ه م@@ن بده@@د و
بگذارد من آنرا هدایت كنم.
هم@@واره ب@@رای ای@@ن روز جدی@@د ،ای@@ن راه جدی@@د و ای@@ن امك@@ان جدی@@د
شروعی دوباره شكر گزار باش متوجه شو ك@@ه م@@ن ب@@ه ت@@و احتی@@اج
دارم اما وقتی كه تو در حالتی منف@@ی باش@@ی خ@@ودت را از م@@ن دور
كرده ای.
مرا صدا بزن و من به تو جواب خواهم داد.
من در سختی ها ب@ا ت@و خ@واهم ب@ود .م@ن ت@و را بلن@@د خ@واهم ك@رد و
قدمهایت را در راه درست خواهم گذاشت و هر ك@@دام از ق@@دمهایت
را هدایت خواهم كرد.
من با تو هستم ،همیشه.

 ٣٠شهریور
برنامه من برای تو كامل است و دقیقا  €در زمان درست خود ج@@ای
خواهد گرفت .هیچوقت سعی نك@@ن ك@@ه مس@ائل را س@@ریعتر س@ازی،
بلكه مشاهده كن كه چگونه شكوفا می شوند و پیشرفت میكنند.
اگر زندگی به نظرت خیلی آرام میچرخد ،بی صبری نكن.
یاد بگیر كه مرا در ایمان و اطمینانی كامل خدمت كنی و بدان كه
ه@@ر چی@@زی در زم@@ان معی@@ن خ@@ود انج@@ام میش@@ود ،چ@@را ك@@ه حقیقت @ا €
زمانی درست و فصلی درست برای هر چیزی وجود دارد.
بیاد بیاور كه نمی توانی فصل های سال یا حرك@@ت آس@@مان و دری@@ا
را تغییر دهی .كهكشان در دست من است و هی@@چ ك@@س نم@ی توان@@د
آسیبی به آن برساند.
در ایمان و اطمینانی كامل به پیش برو و بگ@@ذار ك@@ه ش@@گفتی ه@@ا و
شكوه من گس@ترش یابن@د .از هی@@چ چی@زی ن@@ترس بلك@@ه ق@وی ب@اش و
شجاع.
وق@@تی ك@@ه ك@@امل €در درون@@ت در آرام@@ش ب@@ودی ،آنگ@@اه میت@@وانی در
مقابل كشمكش ها و تشنج های خارجی مقاومت كنی.
پس بگذار كه صلح من و عشق من تورا پ@@ر كن@@د و در برگیرن@@د و
كامل €در آرامش باش زمانیكه اراده مرا انجام می دهی.

 ٣١شهریور
وقت@@ت را ب@@رای فك@@ر و حرفه@@ای بیه@@وده تل@@ف نك@@ن .از ه@@ر لحظ@@ه
برای فكر و گفتاری مهربان ،مثبت و سازنده استفاده كن.
متوجه باش كه افکاری كه شکل می دهی میتوانند كمك كنن@@د و ی@@ا
خراب سازند ،پس سوار فكرها و گفتارت باش و نه برده آنها.
چ@@را ك@@امل €از زن@@دگی ل@@ذت ن@@بری؟ تنه@@ا زم@@انی میت@@وانی ک@@امل €از
زندگی لذت ببری كه "به@ترین" خ@ودت را در زم@ان ،در گفت@ار و
در عمل بدهی.
چش@@مانت را ب@@از ك@@ن ،قلب@@ت را ب@@از ك@@ن ،و "به@@ترین" را در هم@@ه
ك@@س و هم@@ه چی@@ز ،در اطراف@@ت ب@@بین و ح@@س ك@@ن .اگ@@ر ب@@رای پی@@دا
ك@@@ردن به@@@ترین مش@@@كل داری ،آنق@@@در ب@@@ه دنب@@@ال آن بگ@@@رد ت@@@ا آنك@@@ه
پیدایش كنی ،او اینجا منتظرت است.
ش@@گفتی ه@@ای فراوان@ی در دنی@@ا موج@@ود اس@@ت .چ@@را وق@@ت نگ@@ذاری
برای اینكه خودت را روی آنها متمركز كنی و با آنها زن@@دگیت را
پر سازی تا چیزهایی كه ناخوش@@ایند و ناس@@ازگار هس@@تند ج@@ایی در
آن پیدا نكنند؟
زندگی آن چیزی است كه تو با آن انج@@ام م@@ی ده@@ی .ت@@و ب@@ا زن@@دگی
خودت چه میكنی؟

اول مهر
اگ@@ر فق@@ط ت@@وپ و راك@@ت را در دس@@ت بگی@@ری و ب@@ی حرک@@ت باش@@ی
نم@ی ت@@وانی تنی@@س ب@ازی كن@ی .بای@@د راك@ت را بلن@@د كن@@ی و ب@@ه ت@@وپ
ضربه بزنی .باید كه عمل كنی.
ایمان هم همینطور است .باید كاری انجام بدهی تا به خودت ثابت
كنی كه با ایمان زندگی كردن عملی است.
ه@@ر چ@@ه بیش@@تر امتح@@ان كن@@ی و ب@@بینی ك@@ه ك@@اری اس@@ت ،مطمئن ت@@ر
میش@@وی ،ت@@ا ج@@ایی ك@@ه ه@@ر ك@@اری را ب@@دون تردی@@د ،ب@@ا ایم@@ان انج@@ام
بدهی ،چرا كه میدانی ما آن كار را با هم انجام میدهیم.
وقتی كه حاضر به اینكار باشی هر چیزی ممكن است.
قبل از با اطمینان رفتن در آبه@@ای عمی@@ق م@ی بای@@د ك@@ه ب@@ه مه@@ارت
شناگری خودت ایمان داشته باشی وگرن@@ه غ@@رق خ@@واهی ش@@د .بای@@د
امكان زن@دگی ب@ا ایم@ان را ب@اور داش@ته باش@ی قب@ل از اینك@@ه بت@وانی
آنرا انجام بدهی.
ایمان ،ایمان میاورد.
چطور میتوانی بگ@@ویی ك@@ه میت@@وانی ب@@ه م@@ن اطمین@@ان كن@@ی اگ@ر ك@@ه
امتحان نكرده باشی تا ببینی كه واقعا  €اینطور است یا نه؟

 ٢مهر
دوران مهم@@ی اس@@ت و لزم اس@@ت ك@@ه ه@@ر كس@@ی در ج@@ای خ@@ودش
قرار داشته باشد .مانند" پازل" وسیعی اس@@ت ،ه@@ر قس@@مت كوچ@@ك
در آن جای مشخصی دارد.
آیا تو در جای درست خود قرار داری ؟ فقط تو اینرا میدانی.
آیا احساس میكنی كه كامل €در همه چیز حل شده ای و هی@@چ گ@@ونه
ناراحتی و ناهماهنگی بوجود نمی آوری ؟
صلح ،هماهنگی و آرامش باید در تو باش@@ند ت@@ا ت@@و را بس@@ازند و ب@@ا
چیزی كه آماده جایگیری است همراه سازند .در نتیجه لزم است
كه تو آرام باشی و ای@@ن ص@لح درون@@ی را پی@@دا كن@@ی ت@@ا هی@@چ چی@@ز و
هیچ كس نتواند آنرا بر هم زند.
مانن@@@د لنگ@@ری محك@@م و ث@@ابت ب@@اش بط@@وریكه هیچگ@@ونه طوف@@انی
ناراحتت نكند و نتواند جایت را عوض كند.
خودت را محكم نگهدار و بدان كه همه چیز بس@@یار بس@@یار درس@@ت
است و همه چیز طبق برنامه عالی من پیش میرود.
قلب@@ت تردی@@د نكن@@د ،تم@@ام ایم@@ان ،تم@@ام اطمین@@ان و امنی@@ت را در م@@ن
قرار بده !

 ٣مهر
به همان صورتی كه یاد میگیری كه بدهی ،دریافت خواهی كرد،
قلبت را باز كن و هر چقدر كه میتوانی از استعدادهایی كه ب@@ه ت@@و
داده ش@@ده اس@@ت ه@@دیه ك@@ن .عش@@قت را ب@@ده ،خ@@رد و فهم@@ت را ب@@ده.
مادی و معنوی بده ،در واقع ،بده ،بده ،و به دادن ادامه بده ،ب@@دون
هیچگونه فكر برای خودت ،بدون هیچ فكری برای چی@@زی ك@@ه در
عوض به دست خواهی آورد.
وقتی كه می دهی ،از صمیم قلب و شادمانه بده ،آنگاه خواهی دید
كه همین دادن با خود شادی و خوشحالی ای ناگفته میاورد.
هر كسی چیزی برای دادن دارد ،پ@@س آنچ@@ه را ك@@ه ت@@و ب@@رای دادن
داری پیدا كن و آنرا اهدا كن .هیچوقت فراموش نكن ك@@ه در ه@@دیه
دادن مراحل مختلف@ی اس@ت .فق@ط آنچی@زی را ك@ه آس@ان اس@ت ن@ده،
بلكه آنچه را كه برایت سخت است را هم اهدا كن ،و در این ح@@ال
بزرگ و شكوفا شو چرا كه فقط "به@@ترین" از آنچ@@ه ك@@ه م@@ی ده@@ی
نتیجه خواهد داد.

 ٤مهر
آرام بگیر و بدان كه برای هر چیزی فرصت هست.
هر كسی به همان اندازه وقت دارد ،اما طرز اس@@تفاده از آن اس@@ت
ك@@ه مه@@م اس@@ت .آی@@ا از آن ك@@امل €اس@@تفاده میكن@@ی و از ه@@ر لحظ@@ه آن
ل@@ذت می@@بری ؟ ی@@ا اینك@@ه آن@@را ب@@ا نگذاش@@تن چیزه@@ای مه@@م در س@@طح
اول ،هدر می دهی؟
از ب@@رده زم@@ان ب@@ودن دس@@ت ب@@ردار .چ@@را آن@@را ب@@ه خ@@دمت خ@@ودت
درنیاوردی؟ بدین صورت او تو را در دس@ت نخواه@د داش@ت بلك@ه
تو بر او سوار خواهی بود.
قبول كن كه نمی توانی بیش از یك كار در آن واح@@د انج@@ام ب@@دهی،
آن را خوب انجام بده و سپس سراغ بعدی برو.
هیچ@@وقت س@@عی نك@@ن ك@@ه زی@@ادی دور را نگ@@اه كن@@ی .در ه@@ر لحظ@@ه
جای زندگی كردن فقط همان لحظه است.
اگر سعی كنی كه مسائل را تا زمانه@@ای خیل@@ی دور برن@@امه ری@@زی
كنی ،ممكن است اگر آنطور كه تصور میكردی پیش ن@@رود خیل@@ی
مایوس شوی .تغیی@@رات زی@@ادی میتوان@د پی@@ش آی@@د و ت@@و نم@@ی ت@@وانی
همه آنها را در برنامه خود پیش بین@@ی كن@@ی .به@@تر اس@@ت ك@@ه ك@@امل€
زمان حاضر را زن@@دگی كن@@ی و بگ@@ذاری ك@@ه آین@@ده ك@ار خ@@ودش را
انجام دهد.

 ٥مهر
وق@@ت و نیروی@@ت را در حس@@رت ج@@ای دیگ@@ر ب@@ودن و ك@@ار دیگ@@ر
كردن به هدر نده .وضعیتت را قب@@ول ك@@ن و مت@@وجه ش@@و ك@@ه ج@@ایی
هستی و ك@@اری را انج@@ام م@ی ده@@ی ک@@ه ب@@رای مقص@@ود بخصوص@ی
است.
متوجه ش@و ك@@ه هی@چ چی@@زی ب@ی دلی@@ل نیس@@ت ،ت@@و چیزه@ایی را بای@@د
یاد بگیری ،و وضعیتی را كه زندگی میكنی برای ای@@ن ب@@ه ت@@و داده
شده كه این درسها را هر چه زودتر یادبگیری تا اینكه بت@@وانی در
این راه معنوی به پیش و بالتر بروی.
تو كه حتما  €نمی خ@@واهی در رد چرخه@@ا ب@@ر روی ج@@اده گی@@ر كن@@ی،
هر چقدر ه@م ك@@ه ب@ه نظ@ر مطمئن و ام@ن بیای@د .فك@ر ك@@ن ك@ه چق@در
زندگی بی مزه خواهد بود اگر كه انتخابت این باشد.
زندگی پر از چیزهای جالب است وق@@تی ك@@ه بخ@@واهی ب@@دون ت@@رس
در ناشناخته قدم بگذاری و ق@@دم بع@@دی را ب@@ا راهنم@@ایی و همراه@@ی
من ،با ایمان و اطمینانی كامل برداری.
نترس.
من همیشه با تو هستم.

 ٦مهر
همیشه بخاطر داشته باش@@د ك@@ه ب@@ا تغیی@@ر كام@@ل قل@@ب ،فك@@ر و روان،
میت@@وانی ك@@اری ب@@رای وض@@عیت دنی@@ا انج@@ام ب@@دهی .وق@@تی ك@@ه این@@را
فهمیدی ،مسئولیتهای خ@ودت را قب@ول ك@ردی و ك@اری در ای@@ن راه
انجام دادی ،آنگاه تغیی@رات پی@@ش خواهن@@د آم@@د ،اول كوچ@ك ش@روع
خواهند شد و گسترش خواهن@@د ی@@افت ت@@ا اینك@@ه هم@@ه چی@@ز را در ب@@ر
گیرند.
ب@@بین ك@@ه چق@@در ش@@گفت انگی@@ز و تش@@ویق كنن@@ده اس@@ت ك@@ه ب@@دانی ت@@و
میت@@وانی ب@@ا تغیی@@ر درون@@ی خ@@ودت و منعك@@س ك@@ردن ای@@ن تغیی@@ر در
بیرون از خودت وضعیت دنیا را بهبود بخشی.
متبرك هس@@تند كس@@انیكه داوطل@@ب راه درس@@ت هس@@تند و ب@@از هس@@تند،
كس@@@انیكه احتی@@@اج ب@@@ه تغیی@@@ر را میبینن@@@د و ك@@@اری ب@@@رای آن انج@@@ام
میدهن@@د! آنه@@ا مانن@@د م@@ایه ای هس@@تند ك@@ه ب@@ه خمی@@ر امك@@ان ن@@ان ش@@دن
میدهند .بدون مایه ،نان درست نمی شود .ب@@دون تغیی@@ر ،هم@@ه چی@@ز
بدون حركت میماند ،میگذرد و می میرد.
پس تغییر كن و با شادی و قدردانی ای واقعی شكوفا شو ،و ش@@كر
گزار باش كه امكان تغییر داری و همین الن عمل كن.

 ٧مهر
این حرف را بارها شنیده ای " :زندگی آن چی@@زی اس@ت ك@@ه ت@@و ب@@ا
آن انجام می دهی" ،اما تو با آن چه كرده ای؟
نم@@ی بین@@ی ك@@ه ت@@و هس@@تی ك@@ه زن@@دگی ات را كن@@ترل میكن@@ی ،ش@@ادی
ات ،موفقیت ،خوشحالی و ناراحتی ات را؟
زندگی میتواند شگفت انگیز ،هیجان انگیز و ب@@ی نظی@@ر باش@@د ،ام@@ا
فقط به تو بستگی دارد كه آنرا با امید داشتن به "بهترین" اینگونه
بسازی.
هر روز را به نوبت زندگی كن و آنرا كامل زندگی كن.
وقت@@@ت را در نگران@@@ی ف@@@ردا و اتفاق@@@اتش تل@@@ف نك@@@ن ،و از اینك@@@ه
احساس میكنی كه نمی توانی به همه چیز برسی مایوس نشو.
هم@@@واره ط@@@رف خ@@@وب زن@@@دگی را نگ@@@اه ك@@@ن و در "ح@@@ال همیش@@@ه
حاض@@ر" ب@@ر روی آن متمرك@@ز ش@@و .اینك@@ه دی@@روز خ@@وب نگذش@@ت
معنایش این نیست كه امروز هم همان است .دی@@روز را پش@@ت س@@ر
بگذار .از آن درس بگیر اما نگذار كه امروزت را خراب كند.
امروز در مقابل تو است ،پاك و بدون لك .چ@@ه ك@@ار ب@@ا آن خ@@واهی
كرد؟

 ٨مهر
مهم است كه در زندگی هدفی داشته باشی و هم@@واره ب@@ه س@@وی آن
ب@@روی .ب@@بین ك@@ه نقش@@ه و برن@@امه ای واقع@@ی در زن@@دگی ات وج@@ود
دارد ،حتی اگر آنرا همیشه به روشنی مشاهده نمی كنی.
وقتی از ك@وه پ@@ایین می@@ایی و ی@@ا وق@تی ك@@ه راه پ@@ر پی@@چ و خ@م اس@ت.
همیشه نمی توانی تمام راه را ببینی.
خواهی دید كه هر از گ@اهی تجرب@ه ای معن@وی زیب@ایی ب@ه ت@و داده
خواه@@د ش@@د ك@@ه از قس@@متهای س@@خت راه ه@@ر چ@@ه ك@@ه باش@@د عب@@ورت
میدهد و به تو امكان ادامه راه را میدهد .بال نشانه بگیر .ه@@ر چ@@ه
بالتر ،بهتر!
در اینصورت می بایست كه به پیش@@رفت ك@@ردن ،ب@@زرگ و ش@@كوفا
ش@@دن ادام@@ه ب@@دهی ت@@ا ب@@ه آن برس@@ی .هیچ@@وقت نم@@ی ت@@وانی راح@@ت
بنش@@ینی و از خ@@ودت راض@@ی باش@@ی ،نم@@ی ت@@وانی هیچ@@وقت ب@@دون
حركت بمانی.
هم@@واره در تلش ب@@رای ب@@التر رفت@@ن و ب@@ه پل@@ه بع@@دی رس@@یدن در
نردبان زندگی هستی و میدانی كه هر پله تو را به هدفت ،هر چ@@ه
قدر هم كه هدفی دور باشد ،نزدیك میكند.
پس همواره ادامه بده و هیچوقت رها نكن !

تصویر مهر

ریزش پاییزی برگهای یك درخت ،و سپس درختی بدون برگ به
من نشان داده شد.

شنیدم:
نگ@ران نب@اش .نی@روی زن@@دگی در درون اس@ت و ای@ن نی@رو دوب@اره
نمایان خواهد شد .بدان كه قدیمی باید بمی@@رد ت@@ا جدی@@د بتوان@@د متول@@د
شود.

 ٩مهر
یاد بگیر كه كامل €مثبت باشی و در هر ك@@دام از كاره@@ایت انتظ@@ار
"بهترین" را داشته باش.
بدان كه قادر آن هستی و آنرا به بهترین وجه انج@@ام خ@@واهی داد و
هیچ چیز بی دلیل و بدون سلیقه در كارت و یا زندگی ات نخواهد
بود .كارهایت را فقط برای من و شكوه من انجام ب@@ده ت@@ا هم@@ه آنه@@ا
را ب@@ا عش@@ق ،یعن@@ی بط@@ور ع@@الی انج@@ام داده باش@@ی .ای@@ن روش در
مورد ظاهر و رفتارت هم صادق است.
وق@@تی ك@@ه هم@@ه كاره@@ایت را ب@@رای م@@ن انج@@ام ب@@دهی و بزرگ@@ترین
خواس@@@ته ات بخ@@@اطر عش@@@قت ب@@@ه م@@@ن ،انج@@ام اراده م@@@ن باش@@@د ،در
اینصورت میخواهی كه همه چیز را خوب انجام بدهی.
همیش@@ه میخ@@واهی ك@@ه به@@@ترین ظ@@اهر را داش@@ته باش@@ی و به@@ترین
خودت را عرض@@ه كن@@ی و هیچ@@وقت ب@@ه كم@@تر از ای@@ن راض@@ی نم@@ی
شوی.
لزم اس@@ت ك@@ه ه@@ر از گ@@اهی وق@@ت بگ@@ذاری ت@@ا ب@@بینی ك@@ه در چ@@ه
چیزهایی احتیاج به تغییر داری ،و آنگاه آماده انجام آن باشی.
عوض شدن را یاد بگیر و سریع عوض شو ،و ب@@دان ك@ه در واق@@ع
هر تغییری خوب است.

 ١٠مهر
هر كسی چیزی برای تقسیم کردن دارد .استعدادها و دارایی های
زیادی در رده های مختلفی وجود دارند.
ممكن است ك@ه ت@@و دارای@ی ه@ای م@ادی نداش@@ته باش@ی ،ام@ا میت@وانی
مطمئن باشی كه استعدادهای دیگری ،هر چه كه باشد ،را داری.
آنها را ب@رای خ@ودت نگ@ه ن@@دار ،بلك@@ه انگی@@زه آن@@را داش@ته ب@@اش ك@@ه
آنها را در روشنایی بیاوری و نمایان كن@@ی ،س@@پس از آنه@@ا اس@@تفاده
كن ،نه برای خود نمایی بلكه برای ش@كوه و جلل م@ن .مال@ك هی@@چ
چیز نب@اش ،بلك@@ه از ه@ر آنچ@ه ك@@ه داری ك@امل €اس@@تفاده ك@@ن و ل@@ذت
ببر .تو چه چیزی برای دادن داری؟
اگر نمی دانی ،وقت بگذار تا آنرا پیدا كنی.
از صمیم قلب و با شادی بده ،و ش@@كر گ@@زار ب@@اش ك@@ه چی@@زی ،ه@@ر
چ@@ه هس@@ت ،ب@@رای دادن داری .وق@@تی ك@@ه تص@@میم گرف@@تی اینط@@ور
زن@@دگی كن@@ی ،یعن@@ی ك@@امل €وق@@ف ش@@ده ب@@ه م@@ن و ك@@ار م@@ن ،دیگ@@ر
نخواهی توانست به هیچ چیزی وابسته باشی.
بدان كه هر چه داری متعلق به من است ،و در ن@@تیجه اینج@@ا اس@@ت
كه با تمام تقسیم شود.

 ١١مهر
ت@@و مس@@ئولیت بزرگ@@ی در دس@@ت داری زی@@را ك@@ه م@@ن ب@@ر ت@@و تم@@ام
خوبیهایم را جاری میكنم.
ق@@دمهایت در راه عص@@ر جدی@@د ق@@رار داده ش@@ده ان@@د و ت@@و هم@@واره
بیشتر و بیشتر وارد آن میشوی و كم كم جزئی از آن میگردی.
دیگر اگر كاری را كه باید انجام بدهی پش@@ت گ@@وش ان@@دازی ،نم@@ی
ت@@وانی به@@انه ندانس@@تن و مت@@وجه نب@@ودن را بی@@اوری ،چ@@را ك@@ه ت@@و
مس@@ئول ه@@ر ك@@دام از اعم@@الت هس@@تی .ت@@و می@@دانی چگ@@ونه فكره@@ا و
اعمالت را مهار كنی ،پس اینكار را انجام بده!
هیچ@وقت س@عی نك@@ن در پش@ت ن@@ادانی خ@ودت را پنه@@ان كن@@ی ،بلك@@ه
بدان ك@ه ت@و در درون@ت تم@ام خ@رد ،دان@ش و فه@م را داری و ك@افی
است كه هر زمان از این مخزن بی نهایت بهره بگیری.
همواره شكر گزار باش كه حقیقت را می@@دانی و اینك@@ه ای@@ن حقیق@@ت
است كه به تو امكان انجام چیزی را كه از ت@@و خواس@@ته ش@@ده اس@@ت
میدهد.
كامل €در آرامش باش!

 ١٢مهر
چطور میتوانی انتظار داشته باش@@ی ك@@ه ی@@ك زن@@دگی معن@@وی عمی@@ق
را تجرب@@ه كن@@ی اگ@@ر ك@@ه حاض@@ر نباش@@ی تلش@@ی در ای@@ن راه انج@@ام
بدهی؟
ت@@@و ك@@@ه نم@@@ی ت@@@وانی از طری@@@ق تجربی@@@ات ،ش@@@كوه و پیروزیه@@@ای
دیگ@@ران ،از طری@@ق یگ@@انگی دیگ@@ران ب@@ا م@@ن ،زن@@دگی كن@@ی .ای@@ن
چیزی است كه باید خودت جستجو و پیدا كنی.
از همین الن شروع كن به اینکه خودت فكر كنی ،و روی پاهای
خودت بایستی و دیگر بر فرد دیگری متكی نباشی.
اگر كسی مدتی در زندگی خود ب@ر عص@ایی متك@ی باش@د و انگی@زه
آنرا نداشته باشد كه عصا را رها كند و سعی كند كه ب@@دون آن راه
ب@@رود ،آنگ@@اه تم@@ام زن@@دگی عص@@ا ب@@ه دس@@ت خواه@@د مان@@د و امك@@ان
استفاده از پاهای خودش را از دست میدهد.
برای همین است كه برای ت@@و حی@@اتی اس@@ت ك@@ه در زن@@دگی معن@@وی
ات بر روی پاه@ای خ@ودت بایس@@تی و اله@امت را از درون خ@ودت
دریافت كنی ،نه از خارج.
ه@@ر كس@@ی آن@@را بط@@ور مختلف@@ی دری@@افت خواه@@د ك@@رد .م@@دلی پی@@ش
ساخته وجود ندارد .ط@رز دری@افت خ@ودت را پی@@دا ك@ن و از همی@@ن
الن آنرا زندگی كن.

 ١٣مهر
با زندگیت چه میكن@@ی؟ آی@@ا از س@@رگردان ب@@ودن خوش@@حالی ؟ آی@@ا از
اینكه هر كاری كه میخواهی انجام می دهی ،آنطوریكه میخ@@واهی
زن@@دگی میكن@@ی و هی@@چ فك@@ری ب@@رای هیچك@@س بج@@ز خ@@ودت ن@@داری
راضی هستی؟
البته كه آزادی اینطور زن@@دگی كن@@ی .تع@@داد خیل@@ی زی@@ادی از م@@ردم
اینطور زن@@دگی میكنن@@د و از خودش@@ان میپرس@@ند ك@@ه چ@@را ب@@دبخت و
ناراضی هستند.
فق@@ط زم@@انیكه ی@@اد بگی@@ری خ@@ودت را فرام@@وش كن@@ی و ب@@رای بقی@@ه
زن@@@دگی كن@@@ی اس@@@ت ك@@@ه آرام@@@ش اص@@@لی قل@@@ب و ش@@@ادی حقیق@@@ی را
خواهی یافت.
من اینجا هستم كه راه را به تو نشان بدهم ،اما به ت@@و بس@تگی دارد
كه این راه را بروی یا نه .هیچكس دیگری ای@@ن راه را نم@@ی توان@@د
برای تو طی كند ،هیچكس دیگری نمی تواند زندگی تو را برای@ت
زندگی كند .ی@@اد بگی@@ر ك@ه ب@@دهی و ن@@ه اینک@@ه فق@@ط هم@واره بگی@ری.
چرا در یك سطح ندهی و در سطح دیگر دریافت نكنی؟
زن@@@دگی دو راه@@@ی اس@@@ت ،هم@@@واره در آن دادن و دری@@@افت ك@@@ردن
وج@@@ود دارد .ت@@@و نم@@@ی ت@@@وانی من@@@زوی زن@@@دگی كن@@@ی و ش@@@ادی و
رضایتی واقعی در زندگی پیدا كنی .برای "تمام" زندگی ك@@ن ،ب@@ه
تمام بده و تمام باش.

 ١٤مهر
ت@@و میت@@وانی از ام@@روز آنچ@@ه را ك@@ه میخ@@واهی بس@@ازی .در هم@@ان
لحظه ای كه بیدار میشوی میتوانی تصمیم بگی@@ری ك@@ه چ@@ه روزی
ای@@ن روز ب@@رای ت@@و خواه@@د ب@@ود .میتوان@@د ش@@گفت انگیزتری@@ن و پ@@ر
الهام ترین روزی باشد كه میتوانی مجسم كنی ،ام@ا ب@@ه ت@@و بس@@تگی
دارد .تو آزادی كه انتخاب خودت را انجام دهی.
پس چرا برای باز كردن قلبت شروع به قدردانی نكنی؟ هر چقدر
بیشتر ق@دردان باش@ی بیش@@تر نس@بت ب@ه اتفاق@ات ش@گفت انگی@زی ك@@ه
این روز میتواند برایت بیاورد باز هستی.
عش@@ق ،س@@رود و ق@@دردانی دره@@ا را ب@@زرگ ب@@از میكنن@@د و ب@@ه ن@@ور
امكان سرازیر شدن و نمایان كردن هر چه كه در زن@دگی به@@ترین
است را میدهند.
مصمم باش كه امروز تا حداكثر مثب@@ت باش@@ی ،در انتظ@@ار به@@ترین
باشی و آنرا به خودت جذب كن@@ی .ایم@@ان و اطمین@@انی كام@@ل داش@@ته
باش كه میتوانی اینرا انجام بدهی ،و خواهی كرد.
در امكانت به انجام اینك@@ار تردی@@دی نداش@@ته ب@@اش .فق@@ط ب@@دان ك@@ه ب@ا
من همه چیز ممكن است و ب@@دان ک@@ه ت@@و هم@@ه ك@ار را ب@ا م@@ن انج@ام
می دهی.

 ١٥مهر
انگیزه انجام اراده مرا داری ،یا اینكه هنوز میترسی كه قیم@@ت آن
زی@@اد باش@@د؟ ب@@ه خ@@اطر داش@@ته ب@@اش ك@@ه م@@ن واقع@@ا  €هم@@ه چی@@ز را
میخواهم ،در نتیجه هیچ چیزی را نمی توانی نگه داری.
فقط وقتی كه همه چیز را آزادانه و ب@ا عش@ق ب@دهی اس@ت ك@ه هم@@ه
چیز به تو پس داده خواهد شد.
آیا این فداكاری به نظرت زیادی بزرگ میاید؟
وق@@تی ك@@ه چی@@زی ب@@ا عش@@ق داده میش@@ود دیگ@@ر حرف@@ی از ف@@داكاری
نیست بلكه حرف شادی ،خوشحالی و لذت واقعی است.
چ@@را تردی@@د كن@@ی؟ وق@@تی ك@@ه هم@@ه چی@@ز آزادان@@ه داده ش@@ود و هی@@چ
مالكیتی نداشته باشی ،آنگ@اه هم@ه چی@ز م@@ال ت@@و اس@ت .هی@@چ چی@زی
ب@@رای از دس@@ت دادن ن@@داری و هم@@ه چی@@ز را ب@@رای بدس@@ت آوردن
داری و تم@@ام دنی@@ا پی@@ش پ@@ایت اس@@ت .می@@دانی ك@@ه ه@@ر چی@@زی را ك@@ه
داری از من ،سرچشمه همه چیز ،میاید ،و همه چی@@ز اینجاس@@ت ت@@ا
زمان لزم از آن بهره برداری شود.
در نتیجه تو میتوانی از انب@@ار ث@@روت ف@@راوان و بینه@@ایت م@@ن به@@ره
ب@@رداری كن@@ی ،آنه@@ا وج@@ود دارن@@د ب@@رای تم@@ام كس@@انیكه م@@را دوس@@ت
دارند و در سطح اول قرار میدهند.

 ١٦مهر
یك نگاه بیشتر نداشته باش و خودت را كامل و مانند و مش@ابه م@ن
مجسم كن .هیچوقت خودت را كوچك نش@@مار و ب@@ه مص@@یبت ب@@رای
خودت فكر نكن.
فكرهایت را بال ب@@بر و بس@یار در م@ورد خ@ودت مثب@ت ب@اش .اگ@ر
اشتباه كردی ،یاد بگیر كه خودت را ببخشی و سپس به پیش و ب@@ه
بال بروی.
من هیچ احتیاجی ندارم كه تو خودت را تنبیه كن@@ی ی@@ا اینك@@ه پ@@ر از
نگرانی و سرافكندگی و سرگردان باشی .نم@@ی بین@@ی ك@@ه وق@@تی ك@@ه
در این حالت هستی به من پشت ك@@رده ای و م@@ن نم@@ی ت@@وانم از ت@@و
استفاده كنم؟
باز باش ،از اشتباهاتت درس بگی@@ر .ك@@امل €خ@ودت را در عش@@ق و
خدمت به همنوعانت فراموش كن .تا شروع به فكر كردن به بقی@@ه
كنی ،خودت را فراموش خواهی كرد.
خدمت ،شفا دهنده ،متعادل كننده و ثبات دهنده بزرگ@ی اس@ت .پ@س
به@@ترین چی@@زی را ك@@ه داری پی@@دا ك@@ن ،ك@@اری را ك@@ه در آن خ@@بره
هستی پیدا كن ،و وقتی كه آنرا پیدا كردی ب@@ه پی@@ش ب@@رو و آن@@را از
صمیم قلب هدیه كن.
همیشه به پیش برو ،هیچوقت به عقب برنگرد.

 ١٧مهر
هر كسی به دنبال بهترین در زندگی است!
بهترین اینجا در انتظار ت@@و اس@@ت ،وق@@تی ك@@ه آم@@اده قب@@ول ك@@ردن آن
باشی.
اما باید بخواهی آنرا از صمیم قلب و با ش@@ادی واقع@@ی قب@@ول كن@@ی،
و هیچگ@@ونه احس@اس نكن@@ی ك@ه شایس@ته آن نیس@@تی ی@ا اینك@@ه آم@ادگی
آنرا نداری .اگر چنین رفتاری داش@@ته باش@ی جل@وی می@@راث واقع@@ی
ات را میگیری و نم@@ی گ@@ذاری ك@@ه ب@@ه س@@وی ت@@و ج@@اری ش@@ود .پ@@س
حواست باشد كه هیچ چیزی در تو م@@انع آن نش@@ود .م@@ن زن@@دگی را
ه@@دیه میكن@@م ،زن@@دگی ف@@راوان را .م@@ن زیب@@ایی ،هم@@اهنگی ،ص@لح و
عشق را هدیه میكنم.
راهه@@@ای روان م@@@ال ت@@@و هس@@@تند .آنه@@@ا را دنب@@@ال ك@@@ن ،در كم@@@ال
هماهنگی با قوانین من زن@دگی ك@@ن و ب@@بین ك@@ه هم@ه چی@ز ب@ه كم@ال
جای میگیرد.
كه در تو تشنج و فشار نباشد!
فق@@ط ب@@ه س@@ادگی آنچ@@ه را ك@@ه متعل@@ق ب@@ه ت@@و اس@@ت ب@@ا قل@@بی ل@@بریز و
قدردان قب@@ول ك@@ن و هیچ@وقت فرام@@وش نك@@ن ك@@ه عش@@ق و ق@@دردانی
ات را برای تمام چیزهایی كه به تو داده میشود به زبان بیاوری.

 ١٨مهر
آنچیزی كه در درون تو است به بیرون منعكس میشود.
وق@@تی ك@@ه در ت@@و نظ@@م ،هم@@اهنگی ،زیب@@ایی و ص@@لح باش@@د ،آنه@@ا در
تمام چیزهایی كه انجام می ده@@ی ،میگ@@ویی و فك@@ر میكن@@ی منعك@@س
می شوند.
اگر هم در تو هرج و مرج ،بی نظمی و ناهماهنگی باشد ،آنها را
نمی توانی پنهان كنی و در هر صورت آنها در تمام زندگی ات و
طرز زندگی كردنت منعكس خواهند شد.
وقتی كه تغییری بوجود میاید ،باید كه از درون بیای@@د و ب@@ه بی@رون
برود .در ای@@ن ح@@الت ای@@ن تغیی@@ر دوام خواه@@د داش@@ت و هی@@چ چی@@زی
آنرا نامتعادل نخواهد كرد.
آسوده ننشین به انتظار اینكه زندگی ات عوض شود ،بلك@ه ش@@روع
به فعالیت كن و كاری در این راه انجام بده.
میت@@وانی از همی@@ن الن ب@@ر روی ح@@الت درون@@ی خ@@ودت ك@@ار كن@@ی.
احتی@@اجی نیس@@ت ك@@ه ص@@بر كن@@ی ت@@ا ف@@رد دیگ@@ری ع@@وض ش@@ود ،ت@@و
میت@@وانی تغیی@@ر خ@@ودت را ب@@دون تام@@ل ایج@@اد كن@@ی .هم@@واره ش@@كر
گزار ب@اش ك@ه امك@@ان این@را داری ك@@ه ب@@دون هی@@چ م@انعی اینك@@ار را
انجام بدهی .اگر چیزی مانع تو شود ،بدان كه ای@@ن م@انع در درون
تو است و تو كسی هستی كه میتوانی آنرا از سر راه برداری.

 ١٩مهر
میوه روان شادی است .پس در زندگی ات بیش@تر ش@ادی ،ب@ازی و
خنده باشد .خیلی مهم است كه تعادل و اندازه درست در ه@@ر چی@@ز
باشد تا بتوانی كامل €از زندگی استفاده كنی.
ممكن است كه كاری را كه انجام می دهی دوس@@ت داش@@ته باش@@ی و
فکز كنی كه احتیاج به تغییر نداری ،اما ،هر از گاهی ،تو احتیاج
داری ك@@ه ای@@ن رون@@د را قط@@ع كن@@ی و ك@@اری ك@@امل €متف@@اوت انج@@ام
بدهی تا چرخش زندگی ات را عوض كنی.
خواهی دید كه اگر اینكار را انجام بدهی ،میتوانی كامل €تازه و ب@@ا
نیرو ولذتی دوباره به كاری كه لزم است برگردی.
زندگی هیچوقت نباید یك بار سنگین باشد! تو اینجا نیستی كه زیر
سنگینی دنیا خمیده شوی ،تو اینجا هستی كه تا ح@داكثر از زن@@دگی
بهره بگیری و هر لحظه آنرا دوس@ت ب@@داری ،چ@را ك@ه زن@دگی ای
متعادل داری و همواره در دادن و دریافت كردن هستی.

 ٢٠مهر
آیا میتوانی حقیقتا  €دوست داشته باشی اگر كه همواره در مشكلت
و امتحان باشی و فکر كنی كه هم@@ه چی@@ز و هم@@ه ك@@س ب@@ر ض@@د ت@@و
هستند؟
وقتی كه همه چیز خوب پی@ش می@@رود ،دوس@ت داش@تن ك@ار راح@تی
است.
زم@@انیكه در گرفت@@اری هس@@تی میخ@@واهی قلب@@ت را ببن@@دی و جری@@ان
عشق را قطع كنی ،اما این زم@انی اس@ت ك@ه احتی@اج ب@@ه عش@ق ب@از
هم بیشتر است.
وقتی كه میتوانی حتی در زم@@ان گرفتاریه@@ا ب@@از ه@@م دوس@@ت داش@@ته
باشی ،مطمئن ب@اش ك@ه ای@ن عش@ق اله@ی م@@ن اس@ت ك@ه در ت@و و از
طری@@@ق ت@@@و جری@@@ان دارد ،و مطمئن ب@@@اش ك@@@ه ای@@@ن عش@@@ق ب@@@اور
نكردنی ،پیروز خواهد شد.
عشق لطیف است ،اما قوی و ب@@ا پش@@تكار نی@@ز هس@@ت .مانن@@د آب در
سخت ترین قل@ب ه@ا ب@رای خ@ود راه ب@از میكن@د .پ@س هیچ@وقت ی@ك
"نه" را بعنوان جواب قبول نكن!
دوست داشته باش ،به دوست داشتن ادام@@ه ب@@ده و ب@@بین ك@@ه راه ب@@از
میشود!

 ٢١مهر
همواره برای هدیه های خوب و كاملی كه من بر تو واریز میكن@@م
شكر گزار باش .متوجه ش@@و ك@@ه ت@@و همیش@@ه و ه@@ر وق@@ت چی@@زی را
كه احتیاج داری به دست میاوری .من قبل از اینكه حتی تو از آن
صحبت كنی تمام احتیاجاتت را می شناسم.
تو برای تمام چیزهایی كه م@@ن ب@@ه ت@@و می@@دهم م@@دیر ع@@املی هس@@تی،
پس مدیر عامل خوبی باش! سعی در م@@الكیت هی@@چ چی@@زی نداش@@ته
باش ،اما از هر چه كه داری خردمندانه و ب@@ا فه@@م ف@@راوان اس@@تفاده
كن.
تو بدون هیچ وارد این دنیا شده ای و بدون هیچ چیزی ه@@م از ای@@ن
دنیا خواهی رفت .هر چه را كه داری م@@ن ب@@رای آن ب@@ه ت@@و داده ام
كه تا زمانیكه در این دنیا هستی از آنها كامل €استفاده كنی.
چرا از ه@@ر چی@@زی ل@@ذت ن@@بری و ب@@رای تم@@ام چیزه@@ا ش@@كر نكن@@ی؟
ولی سعی در به بند كشیدن آنها نداشته باش!
ه@@@ر چی@@@زی آزادان@@@ه ب@@@ه ت@@@و داده ش@@@ده ،ت@@@و ه@@@م آزادان@@@ه آن@@@را ب@@@ه
اطرافیانت بده! هر آنچ@ه را ك@@ه داری ب@ا دیگ@@ران تقس@یم ك@@ن ت@ا ب@@ه
این ترتیب باز هم چیزهای بیشتری به دستت برسند.
ب@@دان ك@@ه تم@@ام احتیاج@@اتت بط@@ور زیب@@ایی ج@@واب میگیرن@@د زم@@انیكه
طبق قوانین من زندگی کنی !

 ٢٢مهر
امك@@ان حس@اب ك@@ردن ب@@ر روی كس@@ی اص@@ل مس@@ئولیت اس@@ت .یعن@@ی
اینك@@ه ت@و همیش@ه در زم@ان درس@ت در ج@ای درس@ت ق@رار داری و
كاری را ك@@ه می@@دانی بای@@د انج@ام ش@@ود انج@ام م@@ی ده@ی .و هیچ@وقت
ك@@اری را ك@@ه می@@@دانی بای@@@د ام@@روز انج@@ام ش@@ود ب@@رای ف@@ردا نم@@ی
گذاری.
وقتی كه كاری را شروع میكنی ،هرقدر موان@@ع س@ر راه@@ت باش@@د،
آن را تا به آخر میرس@انی .هیچ@وقت از موان@@ع م@ایوس نم@@ی ش@وی
بلكه آنها را مانند قدمهایی به جلو و مانند امتحاناتی میبینی.
ت@@و مانن@@د ص@@خره ای ثب@@ات داری ،چ@@را ك@@ه امنی@@ت و ثب@@اتت در ت@@و
هستند ،و محیط و اتفاق@@ات خ@@ارجی اث@@ری ب@@ر ت@@و نم@@ی گ@@ذارد .ه@ر
چه كه پیش آید ،یكروز حالت خوب و فردا بد حال نیستی.
اینها خصوصیات کسی است که كامل €قاب@@ل اطمین@@ان اس@@ت ،كس@@ی
ك@@ه میت@@وان ب@@ر روی او حس@@اب ك@@رد ،و کس@@ی ک@@ه ق@@وی و ش@@جاع
است.
همینطور كه بیشتر و بیشتر مسئولیت قبول میكنی و قابل اطمینان
هستی ،قوی@@تر و قوی@تر میش@@وی ت@ا ج@ایی ك@@ه هی@@چ چی@زی از عه@@ده
ات خارج نخواهد بود.

 ٢٣مهر
زندگی و كار كن ،اما فراموش نكن كه تفریح كنی و خ@وش باش@ی
و از زندگی لذت ببری .در هر چیزی احتیاج به تعادل است.
ك@@ار زی@@اد و كمب@@ود تفری@@ح زن@@دگی را نامتع@@ادل میكن@@د و ت@@و را ب@@ی
رنگ و پوچ میسازد .در جستجوی تعادل كامل در همه كاره@@ایت
باش و خواهی دید كه زندگی واقعا  €شاد است.
زندگی احتیاج به تغییر دارد ،پ@@س چ@@را تغیی@@ر نكن@@ی و چی@@ز ك@@امل€
متفاوتی را امتحان نكنی؟ نه به خاطر اینكه كار فعلی ات حوصله
ات را سر میبرد و یا اینكه میخواهی فرار كنی ،بلك@@ه ب@@رای اینك@@ه
متوجه شده ای كه احتیاج به تغییر داری.
وقتی كه توانستی این ك@@ار را ب@@دون هیچگ@@ونه احس@@اس گن@@اه انج@@ام
بدهی ،خواهی دید كه قادر هستی تمام كارهایت را با دی@@د دیگ@@ری
انجام بدهی و بعلوه این كارها را با لذتی واقعی انجام بدهی.
زن@@دگی ب@@ه چ@@ه درد میخ@@ورد اگ@@ر ك@@ه از آن ل@@ذت ن@@بری و در ه@@ر
كارت ،شغل یا تفریحت شاد نباشی؟

 ٢٤مهر
عشق و مهرت را به همه گسترش بده .نه فقط به كسانیكه دوستت
دارند بلكه به آنهایی كه از تو تنفر دارند و با اهانت از تو اس@@تفاده
میكنند.
اگر خودآگاهت را بال ببری و در سطح ب@@الیی بم@@انی ،هم@@ه چی@@ز
را از ب•ع@@@د دیگ@@@ری خ@@@واهی دی@@@د و مت@@@وجه خ@@@واهی ش@@@د ك@@@ه هی@@@چ
دشمنی نداری.
پس قلبت را سخت نساز و انگی@@زه "ج@@واب ب@@دی ر ب@@اا ب@@دی دادن"
نداشته باش وقتی كه زندگی به ظاهر بر علیه تو اس@@ت .فق@@ط ب@@دان
و قبول كن كه م@@ن ب@@ا ت@@و هس@@تم و ه@@دایت و راهنم@@ایی ات میكن@@م و
همه چیز بسیار درست است.
آنگاه بگذار كه همه چیز روند خودش را ط@@ی كن@@د و فق@@ط به@@ترین
را ببین كه در هر وضعیتی نتیجه میدهد.
فقط وقتی ك@@ه بخ@واهی ای@ن ك@ار را انج@ام ب@دهی اس@ت ك@@ه میت@وانی
شاهده نمایان شدن شكوه و جلل من شوی ،و میتوانی ب@@دون هی@@چ
تردی@@دی بفهم@@ی ك@@ه تنه@@ا ب@@ا نی@@روی خ@@ودت ق@@ادر ب@@ه انج@@ام چنی@@ن
شگفتی هایی نیستی.
در نتیجه قلبت را بال ببر و شكر و شكوه را از آن من بدان.

 ٢٥مهر
همه چیز جزئی از كمال "تمام" است ،همانطور كه هر چه كه تو
انجام م@ی ده@@ی ،میگ@ویی ،فك@ر میكن@@ی و احس@اس میكن@@ی ج@زء آن
است .پس هیچگ@@ونه خ@ودت را مح@@دود نك@@ن بلك@@ه احس@@اس ك@@ن ك@@ه
هم@@واره گس@@ترش م@@ی ی@@ابی و بیش@@تر و بیش@@تر چیزه@@ای جدی@@د را
میفهمی.
هیچ@@وقت ب@@ه آخ@@ر خ@@ط نخ@@واهی رس@@ید چ@@ون ح@@دی وج@@ود ن@@دارد.
زن@@دگی بینه@@ایت اس@@ت و ت@@و ج@@زئی از ای@@ن بینه@@ایت هس@@تی .ب@@دون
وقفه خودآگاهت را گسترش بده!
آن طرز فكر ماجراجوی@انه ك@ه ب@@ه ت@و امك@ان آن@را میده@@د ك@ه ب@@دون
ت@@رس و ب@@ا هیج@@ان و انتظ@@ار وارد ناش@@ناخته بش@@وی ،در ت@@و كج@@ا
است؟
اگر بر اساس عادت هر روزت پیش بروی به هی@@چ كج@@ا نخ@@واهی
رسید ،و نم@@ی ت@@وانی انتظ@@ار داش@@ته باش@@ی ك@@ه بط@@ور معن@@وی رش@@د
كنی.
ت@@و بای@@د بخ@@واهی ك@@ه ب@@ه پی@@ش ب@@روی ،و آنگ@@اه ك@@ه ای@@ن تص@@میم را
خودت گرفتی از همه طرف كمك دریافت خواهی كرد.
پس بیهوده وقت تلف نكن ،بلكه قدم اول را ب@@ه جل@@و ب@@ردار و پی@@ش
آمدن معجزه پشت معجزه را در زندگیت نگاه كن !

 ٢٦مهر
م@@ن پناهگ@@اه و ق@@درت ت@@و هس@@تم ،كمك@@ی بس@@یار آم@@اده در زمانه@@ای
ناراحتی و مشكل .یاد بگیر كه مرا صدا بزنی ،بر من تكی@@ه كن@@ی،
از من برداشت كنی و تمام ایمان و اطمینانت را ب@ر م@@ن بن@@ا كن@@ی،
و اگر اینط@ور عم@@ل كن@ی ه@@ر س@ختی و مش@كلی ك@@امل €ح@ل خواه@@د
شد.
ج@@وابی كام@@ل ب@@رای ه@@ر مش@@كل وج@@ود دارد .آن را جس@@تجو ك@@ن و
پی@@دایش خ@@واهی ك@@رد .وق@@ت را در ن@اله ك@@ردن ب@@ر روی مش@@كلتت
هدر نده ،بلكه خودت را از آنها بیرون بیاور !
شكر كن كه جواب اینجاس@ت ،نزدی@@ك اس@@ت ،اگ@ر ك@@ه خ@@ود آگ@اهت
را گس@@@ترش ب@@@دهی و ایم@@@ان داش@@@ته باش@@@ی ك@@@ه آن ج@@@واب واقع@@@ا €
اینجاست ،آماده اینك@@ه بك@ار آی@د زم@@انیكه ت@و بت@وانی فك@رت را آرام
كنی.
"با نو آوری تفكرت دگرگون شو".
ت@@و میت@@وانی ه@ر مش@@كلی را ح@ل كن@ی فق@ط ب@ا دانس@@تن اینك@@ه ج@واب
اینجاست وقتی كه آرام شوی و وقت ب@رای جس@تجو و پی@@دا ك@@ردن
آن بگذاری.
از بیهوده چرخیدن دست بردار .مرا صدا بزن!

 ٢٧مهر
اگر راهت را گم كرده ای ،باز ه@@م س@@ریع تری@@ن و س@@اده تری@@ن راه
این اس@ت ك@@ه خ@@ودت را آرام كن@@ی و در ص@@لح و آرام@@ش ب@@ه دنب@@ال
جه@@@ت خ@@@ود بگ@@@ردی .آی@@@ا میخ@@@واهی وق@@@ت بگ@@@ذاری و در درون
خ@@ودت جس@@تجو كن@@ی؟ ی@@ا اینك@@ه فك@@ر میكن@@ی ك@@ه اینك@@ار وق@@ت تل@@ف
كردن است و بهتر اس@ت ب@ه پی@ش ب@روی و ه@ر ك@اری را ك@ه لزم
است انجام دهی؟
هر كسی احتیاج به دانستن جه@@ت درس@@ت را دارد ،چ@@را ك@@ه ب@@دون
آن كامل €ممكن است در هرج و مرج زندگی گم شوی.
پس چرا هر روز وقت كوتاهی را با من نگذرانی تا جهت خودت
را مشخص كنی؟ اگ@ر ی@@اد بگی@ری اینك@ار را انج@ام ب@@دهی ،احتی@اج
عمیق@@ی را در خ@@ودت ب@@رای ه@@ر چ@@ه بیش@@تر ب@@ا م@@ن ب@@ودن در ای@@ن
حالت را خواهی یافت.
پس به هوش باش و به این احتیاجات عمیق درون@@ت ج@@واب ب@@ده و
هیچوقت آنها را با بیحوصلگی و به خی@ال اینک@ه وقت@ش را ن@داری
رد نکن.
من به تو میگویم كه برای همه چیز وقت هست !

 ٢٨مهر
مگر تو جزئی از "تمام" نیستی ؟ پ@س چ@را خ@ودت را ب@ا زن@@دگی
ای بی نظم و شلوغ از آن جدا میكنی ؟
با پر كردن روان@@ت ب@@ا فكره@ای زیب@@ا ،ب@@ا گفت@@ن حرفه@@ای زیب@ا و ب@@ا
انجام دادن كارهای زیبا ،تو ب@@ا تم@@ام ای@@ن ش@@گفتی ك@@ه كهكش@@ان م@@ن
است یكی میشوی ،و همه چیز بطور كاملی جا می افتد.
همانطور كه ه@@ر كس@@ی آرام@@ش و هم@@اهنگی درون@@ی را جس@@تجو و
پیدا خواهد كرد ،هم@انطور ص@لح و هم@@اهنگی در دنی@@ا پی@روز م@ی
شوند.
باید از جایی شروع شود ،چ@را در ت@@و ش@روع نش@ود ؟ مت@وجه ش@و
كه با انجام نقش خ@@ودت ت@@و میت@@وانی ب@@ه آوردن ص@@لح و هم@@اهنگی
در دنیا كمك كنی.
هر قطره كوچك آب است ك@@ه اقی@@انوس نیرومن@@د را میس@@ازد و ه@@ر
دانه ماسه است كه ساحل را تشكیل میدهد.
در نتیجه هر كس@ی ك@ه درون@ا  €در ص@لح باش@@د میتوان@@د ص@لح را در
جهان وارد كند .پس چرا سهم خودت را الن انجام ندهی؟
قلب@ت را ب@ال ب@بر و همیش@ه ق@در دان ب@اش ك@ه می@@دانی نقش@ی ب@رای
بازی كردن داری و آنگاه برو و آنرا انجام بده !

 ٢٩مهر
خودآگاهت را گسترش بده و بدان كه من همه چیز موج@@ود هس@@تم.
آنگاه به گسترش دادن خود آگاهت همینطور ادام@@ه ب@@ده و ب@@بین ك@@ه
همه چیز در "من هستم" موجود است.
احس@@اس ك@@ن ك@@ه ب@@زرگ میش@@وی و تم@@ام بن@@دهایی را ك@@ه زن@@دانی و
خف@@ه ات ك@@رده بودن@@د و جل@@وی رش@@د و گسترش@@ت را گرفت@@ه بودن@@د
پاره میكنی .درست مانند بذر ك@وچكی ك@ه در زمی@ن كاش@@ته ش@ده و
پوست محافظ خود را پاره میكند و شروع به رش@@د میكن@@د و تب@@دیل
به آنچه ك@@ه هس@ت میش@@ود ،ت@و ه@م اج@ازه ب@@ده ك@ه "م@@ن" واقع@ی ت@@و
رشد كند و شكوفا گردد و تبدیل به آنچ@@ه ك@@ه واقع@ا  €هس@@تی ش@@ود ،و
شگفتی همه اینها را مشاهده كن !
همینطور كه اینرا انجام می دهی ،بدان كه تو با هر زندگی ،ح@@ال
و برای همیشه ،یكی هس@@تی و دیگ@@ر هیچ@@وقت ممك@@ن نخواه@@د ب@@ود
از آن جدا شوی ،و بدان كه من در تو هستم و تو در "م@@ن هس@@تم"
هستی .تو قادر به هر كاری خواهی بود و خواهی فهمی@@د ك@@ه هی@@چ
چیز غیر ممكنی وجود ندارد چرا كه این "من هستم" در ت@@و و از
طریق تو كار میكند.
وقتی كه "من هستم" شناخته و قبول شود همه چیز ممكن است.

 ٣٠مهر
یك لحظه كاری را كه داری انجام می دهی متوقف كن و ببین ك@@ه
چه چیزی را در اول قرار می دهی .كارت است؟ زن@@دگی ك@@ردن
است؟ خواسته هایت هستند؟ هوس هایت هستند؟
اول به دنبال ملكوت من باش .تماس مستقیم را با م@@ن برق@@رار ك@@ن
و بقیه چیزها به علوه آن به تو داده خواهند شد.
نم@@ی بین@@ی ك@@ه یگ@انگی ات ب@ا م@@ن بیش@@تر از ه@@ر چی@ز دیگ@ر معن@@ی
دارد؟ چ@@را ك@@ه از ای@@ن تم@@اس اس@@ت ك@@ه ه@@ر چی@@ز دیگ@@ری ناش@@ی
میشود.
سهم خودت را انجام بده و چیزهای اساسی را اول قرار بده !
تو نمی توانی از چاه آب برداشت كنی ،اگ@@ر اول ب@@ه دنب@@ال س@@طلی
نگردی و آنرا در چاه پایین نبری ،پرش نکنی و بالیش نی@@اوری.
تو باید كاری انجام ب@@دهی ،ت@@و بای@@د تلش@ی كن@@ی و نق@@ش خ@ودت را
بازی كنی.
بالی چ@اه ایس@@تادن و آب را نگ@اه ك@@ردن ب@اعث ب@ال آم@@دن آن نم@@ی
شود .در زن@@دگی معن@وی ه@م همینط@ور اس@ت ،دور آن چرخی@@دن و
مشاهده اینكه دیگران یگانگی خودشان را با من پیدا میكنن@@د ب@@رای
تو هم این اثر را نخواهد داشت .ه@@ر كس@ی بای@@د جس@@تجوی خ@ودش
را انجام بدهد و كشف درون خود را انجام بدهد.

اول آبان
همیشه ،اگر بخواهی ،میتوانی چاره ای برای شرایطی كه برای@@ت
سخت و ناخوش آین@@د اس@@ت پی@@دا كن@@ی ،ب@@رای اینك@@ار م@@ی بای@@د وارد
سكوت شوی و م@را جس@تجو كن@ی ،و م@ن ه@ر وض@عیت را ب@ا ن@ور
حقیقت روشن خواهم كرد.
من به تو خواهم گف@ت ك@@ه چ@را در ج@ایی ك@@ه هس@تی ق@رار داری و
چرا كاری را كه مشغول آن هستی را انجام می دهی.
میت@@وانی مطمئن باش@@ی ك@@ه دلی@@ل بس@@یار درس@@تی ب@@رای آن هس@@ت و
درسهای حیاتی ای را باید یاد بگیری.
تا زمانیكه رفتارت را عوض نكنی و یاد نگی@@ری ك@@ه محیط@@ت را،
اطرافی@@انت را و ك@@اری را ك@@ه انج@@ام م@@ی ده@@ی را دوس@@ت داش@@ته
باشی ،باید در این وضعیت بمانی.
وقتی كه این درسها را یاد گرفتی و واقعا  €ك@@اری را ك@@ه انج@@ام م@@ی
ده@@ی دوس@ت داش@@تی و آن@@را واقع@ا  €ب@@رای م@@ن و راه م@@ن ،از ص@@میم
قلب انجام دادی ،آنگاه وضعیتت عوض خواهد شد.
نگاه كن كه عشق تمام درها را برایت باز میكند !

 ٢آبان
اگر چیزی دیروز درس@@ت ب@@ود ،دلی@@ل ب@@ر آن نیس@@ت ك@@ه ام@@روز ه@@م
درس@@ت اس@@ت .ب@@رای همی@@ن اس@@ت ك@@ه ت@@و بای@@د ه@@ر روز را ب@@رای
خ@@ودش زن@@دگی كن@@ی و در "زم@@ان ش@@گفت انگی@@ز ح@@ال حاض@@ر"
زن@@دگی كن@@ی ،چ@@را ك@@ه وق@@تی برای@@ت اینك@@ار ب@@دون هی@@چ نگران@@ی و
پی@@ش داوری ممك@@ن ش@@ود ،آنگ@@اه میت@@وانی ب@@دون مق@@اومت تغیی@@ر را
قبول كنی و زندگی به راحتی و لطافت جاری خواهد بود.
گفتن@@@ش از انج@@@ام دادن آن خیل@@@ی راح@@@ت ت@@@ر اس@@@ت ،مخصوص@@@ا €
زمانیكه احساس میکنی ك@@ه هم@@ه چی@@ز خ@@وب اس@@ت و در وض@@عیت
فعلی ات در امنیت هستی و در آن ریشه دوانده ای.
امنی@@@ت در م@@@ن باش@@@د و ن@@@ه در ش@@@رایطی ،نقش@@@ه ای ،شخص@@@ی ی@@@ا
چیزی ،چون چیزی كه امروز اینجاست ،ممك@@ن اس@ت ف@ردا ناپدی@@د
گردد.
اما من تا ابد اینجا هستم .پس مرا جستجو كن و مرا پی@@دا ك@@ن و از
هیچ چیزی نترس .بگذار كه تغییرات انجام گیرن@@د و ب@@دان ك@@ه ه@@ر
ك@@@دام از آنه@@@ا ب@@@رای "به@@@ترین" هس@@@تند و ب@@@رای رش@@@د و گس@@@ترش
"تمام" لزم میباشند.

 ٣آبان
هر چقدر خواست ها و اهدافت والتر باشند بهتر اس@@ت .هیچ@@وقت
هیچگونه خودت را محدود نكن .فقط بدان ك@@ه میت@@وانی ه@@ر ك@@اری
را كه تصمیم می گی@ری انج@ام ب@@دهی چ@ون كم@@ك و نیروی@ت را از
من میگیری و هیچگونه شكستی وجود ندارد.
هر چیزی كه •مه@@ر م@@را دارد طبیعت@ا  €موف@@ق میش@@ود و تنه@@ا به@@ترین
نتای@@@ج را خواه@@@د داد .در ن@@@تیجه روان@@@ت را وال نگه@@@دار ،ب@@@ا ه@@@ر
زندیگی خودت را هماهنگ كن و بهترین نتایج را مشاهده كن !
تو نمی توانی ب@@ر روی ای@ن نتای@@ج حس@اب كن@@ی اگ@ر ك@@ه ب@ا به@@ترین
خودت هماهن@@گ نباش@@ی و نت@@وانی اج@@ازه ب@@دهی ك@@ه آزادان@@ه ب@@ا ه@ر
اتفاقی از میان هر مانعی عبور داده شوی.
چیزهای زیادی در زندگی میتوانند مانع رسیدنت ب@@ه ه@@دف ش@وند.
همه آنها را كنار بزن و شكست را ،حتی یك ثانیه هم ،قبول نکن.
فقط بدان كه میتوانی موفق بشوی و موف@ق خ@واهی ش@د ،و در ه@ر
كاری كه پیش می گیری پیروزی را بدست میاوری.

 ٤آبان
یك راه درست نیست و بقیه اشتباه .كوهنوردان راه مس@تقیم ب@@ه قل@ه
را انتخاب میكنند و یا به دنبال راهی ساده تر میگردند .بستگی به
خودشان دارد.
ت@@و هس@@تی ك@@ه تص@@میم میگی@@ری ك@@دام راه معن@@وی ب@@رای ت@@و خ@@وب
است ،و آنگاه آنرا با تمام قلب دنبال كن.
كسانی هستند كه جستجو گرند و هنوز راه مخصوص خود را در
این زندگی پیدا نكرده اند .آنها راهی را انتخاب میكنند ،مدتی آنرا
دنبال میكنند و سپس متوجه می شوند كه این راه برای آنها نیس@@ت
و راه دیگری را در پیش میگیرند.
آنها همینطور ادامه میدهند ت@@ا اینك@@ه راه خ@@ود را پی@@دا كنن@@د .و آن@@را
پیدا خواهند كرد اگر كه جستجوهای خودشان را مدام ادامه بدهن@@د
و هیچ@@وقت دس@@ت برندارن@@د .ت@@و اگ@@ر راه درس@@ت خ@@ودت را پی@@دا
ك@@رده ای ،هم@@واره ب@@ه پی@@ش ب@@رو و وقت@@ت را ب@@رای ب@@ه عق@@ب نگ@@اه
كردن و یا انتقاد از كسانیكه هنوز در جستجو هستند تلف نكن.

 ٥آبان
ی@@ك ط@@رز فك@@ر جدی@@د مانن@@د ب@@ذری اس@@ت ك@@ه در گرم@@ای خ@@انه ات
كاشته شده .تا زم@@انیكه ای@@ن ب@@ذر ب@@ه ان@@دازه ك@@افی ق@@وی نش@@ده باش@@د،
نم@@ی ت@@وان آن@@را در بی@@رون ج@@ایی ك@@ه بای@@د نس@@بت ب@@ه محی@@ط خ@@ارج
مقاوم باشد ،كاشت.
ی@@ك ط@@رز فك@@ر جدی@@د ه@@م همینط@@ور اس@@ت ،نم@@ی ت@@وان آن@@را مانن@@د
خرگوش@@ی از كله ج@@ادویی درآورد .ب@@رای اینك@@ه ای@@ن ط@@رز فك@@ر
ج@ان بگی@@رد و ش@كل پی@@دا كن@@د احتی@اج ب@@ه زم@ان اس@ت .اول بای@@د ب@ر
روی تعدادی محدود امتحان شود و سپس به همه داده شود.
برای این هم احتیاج به عشق و صبر بزرگی است و همچنی@@ن ب@@ه
وقف بودن و فداكاری كردن.
این چیزی است كه در حال حاضر با عصر جدید در انجام اس@ت.
جدید است .ایده ها و طرز فكرهای زی@@ادی در ح@@ال ب@@ه دنی@@ا آم@@دن
هستند و هر كدام از آنها باید امتحان شوند ،فهمیده شوند و دوست
داشته شوند.
اگ@@ر ت@@و یك@@ی از پیش@@گامان عص@@ر جدی@@د هس@@تی ،بای@@د آم@@اده باش@@ی
بدون ترس به پیش بروی و آماده امتح@@ان ك@@ردن ت@@ازه تری@@ن ت@@ازه
ها باشی.

 ٦آبان
همه چیز با تجربه كردن پیشرفت میكند و بهبود می یابد .ه@@ر چ@@ه
بیشتر ی@اد میگی@ری ك@ه ی@@ك زن@دگی واقع@ی داش@ته باش@ی ،بیش@@تر او
ج@@زئی از ت@@و میگ@@ردد و بیش@@تر ت@@و میت@@وانی زن@@دگی كن@@ی .هیج@@ان
داشته باشی و وجودت در آن باشد.
تو نمی توانی در جا بزن@ی ،پ@س قب@ول ك@ن ك@ه آزادان@ه و ب@ا ش@ادی
رش@@@د كن@@@ی و ش@@@كوفا ش@@@وی .بن@@@دهایی ك@@@ه ت@@@و را در گذش@@@ته نگ@@@ه
میدارن@@د پ@@اره ك@@ن .از تم@@ام ترس@@هایی ك@@ه جل@@وی ش@@كوفایی ات را
گرفت@@ه ان@@د و چش@@مانت را بس@@ته ان@@د بط@@وریكه نم@@ی توانس@@تی ب@@ه
روشنی منظره شگفت روبرویت را ببینی ،بگذر.
نشان بده كه ایمان برای تو چه معنی دارد و منتظر باش آنچ@@ه ك@@ه
به ظاهر غیر ممكن است ممكن شود.
ملك@@وت را ب@@ر روی زمی@@ن پ@@ایین بی@@اور و ی@@اد بگی@@ر ك@@ه اراده م@@را
انجام بدهی و در راه من قدم بگذاری.
مه@م نیس@ت اگ@ر ق@دمهای اول@ت ض@عیف و ب@ا تردی@@د باش@@ند ،در ه@ر
صورت باید انجام بگیرند .مه@@م نیس@ت چن@@د دفع@@ه ب@ه زمی@@ن بیف@@تی.
فقط به سادگی بلند شو و باز هم و باز هم دوباره سعی كن.

 ٧آبان
همیشه به دنبال بهترین باش ،همیشه انتظار بهتر را داشته باش و
هیچوقت به كمتر راضی نشو .ممكن است كه برایت سخت باش@@د،
مخصوصا  €وقتی فکر میكنی كه به ته خ@@ط رس@@یده ای .در اینط@@ور
مواق@@ع ،خ@@ود آگ@@اهت را ب@@ال ب@@بر و هیچ@@وقت ،ح@@تی ی@@ك ث@@انیه ،ب@@ه
كمبود فكر نكن ،بلكه به فراوانی فكر كن.
فراوانی را ببین و برای تمام نعمتهای بینهایت و جاودان من شكر
گزار باش .چرا به دست دوم راضی باشی در ح@@الیكه به@@ترین در
انتظار این است كه تو او را انتخاب كنی و او تو را تبرك كند؟
وقتی موفق شوی بزرگ فكر كنی ،تم@@ام زن@@دگی و ط@@رز زن@@دگیت
در تو و در اطرافت شكوفا خواهند شد .به خ@@اطر بی@@اور ك@@ه هم@@ه
چیز در درون و با تو شروع میشود.
از همین الن شروع به تصحیح طرز فكرت كن .از درون جه@@ت
خودت را تصحیح كن و بگذار كه این در ت@و ب@@ه تدری@@ج ك@ار خ@@ود
را  ،مانند مایه در خمیر ،انجام بدهد.
همیشه دست مرا در همه چیز بشناس و همواره قدردان باش.
هیچ چیزی را از آن خودت ندان ،اما ببین كه تا چه اندازه مت@@برك
هستی.

 ٨آبان
یاد بگیر هر چ@ه را ك@@ه داری آزادان@@ه ب@دهی .و همچنی@@ن ی@اد بگی@@ر
ك@@ه آزادان@@ه ه@@ر چ@@ه را ك@@ه ب@@ه ت@@و داده میش@@ود قب@@ول كن@@ی و از آن
خردمندانه برای شكوفایی و بهبود تمام استفاده كنی.
وقتی كه می دهی ،آزادانه بده و قیمت آنرا حساب نكن !
چیزی كه با طرز فكر درست ،ب@@ا تم@@ام قل@@ب و ب@@ا عش@@قی پ@@اك داده
میشود ،شادی و بركتهای بزرگی را برای همه ارمغان می@@اورد و
زیاد شده و بزرگ میگردد.
همیش@@ه ب@@ه خ@@اطر بی@@اور چی@@زی را ك@@ه م@@ی ده@@ی ب@@ا خی@@ال راح@@ت
بدهی .هدیه كن و آنگاه فراموش كن.
وقتی كه كاری انجام م@@ی ده@@ی ،آن را ب@@ا عش@@ق انج@ام ب@@ده و ش@@كر
گ@@زار ب@@اش ك@@ه اس@@تعداد و امك@@ان انج@@ام آن را داری .آن را ع@@الی
انج@@ام ب@@ده ام@@ا ن@@ه هیچ@@وقت ب@@رای چی@@زی ك@@ه از آن ممك@@ن اس@@ت
دستگیرت شود.
وقتی یاد گرفتی كه همه كاره@@ا را ب@@رای ش@@كوه و جلل م@@ن انج@@ام
بدهی ،آنگاه دادن واقعی را یاد گرفته ای.
بزرگترین شادی را در ه@ر چ@ه ك@ه م@ی ده@ی پی@@دا خ@واهی ك@رد و
تمام رفتار و طرز دیدت درست خواهند بود.

 ٩آبان
ایمان بیشتر از این معنی میدهد كه به راحتی بنش@@ینی و هم@@ه چی@@ز
را ب@@ه دس@@ت م@@ن بس@@پاری .ت@@و نق@@ش خ@@ودت را ب@@رای ب@@ازی ك@@ردن
داری ،چ@@@را ك@@@ه "ب@@@ه ان@@@دازه ایم@@@انت ب@@@ه ت@@@و داده خواه@@@د ش@@@د".
اگ@@ر تم@@ام ایم@@ان و اطمین@@انت در م@@ن باش@@د آنگ@@اه هم@@ه چی@@ز ممك@@ن
است .از ایم@ان زن@@دگی ك@ن و ق@وانین م@را ب@ه چمش@م همگ@ان ث@ابت
كن .در كار یكی باش@@یم ،در زن@@دگی یك@@ی باش@@یم ،یك@@ی باش@@یم ! م@@ن
در تو ،و تو در من.
وق@@تی ك@@امل €بفهم@@ی ك@@ه م@@ن ه@ر ك@@اری را م@@ی ت@@وانم انج@@ام ب@@دهم،
آنگاه میدانی كه تو هم هر كاری را میتوانی انجام بدهی ،چ@@را ك@@ه
من در تو و از طریق تو كار میكنم.
هیچ چیزی انجام نخواهد شد مگ@@ر اینك@@ه قب@@ول كن@@ی ب@@ه راه بیف@@تی.
من در تو هستم و تو دستها و پاهای من هستی .ای@@ن دس@@تها و پاه@@ا
را وقف خدمت من كن تا اینكه هیچ چیزی مانع كار نش@@ود و هم@@ه
چیز به خوبی انجام گیرد.
حواست باشد كه انجام كارت در هماهنگی و روند كامل با قوانین
من باشد ،و به وقوع پیوستن شگفتی پشت شگفتی را مشاهده كن!
و همواره برای همه چیز شكر گزار باش!

تصویر آبان

زمی@@ن ك@@ه ب@@ه مانن@@د ص@@فحه ش@@طرنجی ب@@ا مرب@@ع ه@@ای س@@یاه و س@@فید
نقاشی شده بود به م@ن نش@@ان داده ش@@د .همینط@@ور ك@@ه ب@@اران میام@@د،
رنگ سیاه با رنگ سفید در ه@@م آمیخت@@ه ش@@د و هم@@ه چی@@ز تب@@دیل ب@@ه
خاكستری كثیفی شد.
سپس باران قویتری شروع شد و همه را شست و تبدیل به سفیدی
پاك كرد.
شنیدم:
ایم@@@ان داش@@@ته ب@@@اش! محك@@@م ب@@@اش و ب@@@دان ك@@@ه تم@@@ام ك@@@ره زمی@@@ن و
ساكنانش در حال گذشتن از یك روند بزرگ شستشو هستند.
هم@@ه چی@@ز بس@@یار بس@@یار درس@@ت اس@@ت ،چ@@را ك@@ه هم@@ه چی@@ز طب@@ق
برنامه من پیش میرود.
كامل €در آرامش باش!

 ١٠آبان
در طبیعت تلش و تشنجی وجود ندارد! ی@@ك ب@@ذر از طری@@ق رون@@د
كام@@ل خ@@ود رش@@د میكن@@د ،او احتی@@اج ب@@ه انج@@ام ك@@اری ن@@دارد و فق@@ط
كافی است اجازه بدهد كه روند طبیعی رشدش انجام شود.
تنه@@ا ك@اری ك@@ه ت@@و بای@@د انج@ام ب@@دهی ای@@ن اس@ت ك@@ه بگ@@ذاری كاره@ا
انجام شوند .چرا ب@ه خ@ودت اج@ازه ن@@دهی ك@ه تب@@دیل ب@@ه ی@ك پروان@ه
شگفت انگیز شوی؟ از لك خود بیرون بیا ،از این مح@@دوده تن@@گ
خارج شو ،موانع فكری انسانی ات را كنار بزن!
وق@@تی ك@@ه م@@اری پوس@@ت ع@@وض میكن@@د ،خ@@ودش را ب@@ه آرام@@ی از
پوست قدیمی اش بیرون میكشد و آنرا پش@@ت س@@رش ره@@ا میكن@@د ت@@ا
خشك و خاك شود.
خرچن@@گ ب@@ا ب@@زرگ ش@@دن ی@@ك لك بزرگ@@تر و زیب@@اتر ب@@رای خ@@ود
درست میكند .پرن@@ده تخ@@م خ@@ودش را میش@@كند و ك@@امل €دگرگ@@ون از
آن خارج میشود .او دیگ@@ر آزاد آزاد اس@@ت و ای@@ن چی@@زی اس@@ت ك@@ه
در انتظ@@ار ت@@و اس@@ت .ی@@ك آزادی جدی@@د ،ی@@ك ش@@ادمانی جدی@@د ،و ی@@ك
دنیای تازه در انتظار باز شدن به تو است وقتی كه بخواهی طرز
زندگی و فكرهای قدیمی و مح@@دود كنن@@ده ات را ره@ا كن@ی و قب@ول
كنی كه دگرگون شوی.

 ١١آبان
وق@تی ك@ه چی@ز جدی@دی را ی@اد م@ی گی@ری  ،مثل €رانن@@دگی  ،ی@ا ش@نا
كردن  ،یا موزیك نواختن  ،تو بسیار مواظب ه@@ر حركت@@ت هس@@تی
و خودت را آنقدر تصحیح میكنی و ب@@ه امتح@ان ادام@@ه م@@ی ده@@ی ت@@ا
اینكه این درس جدید را خوب یاد بگیری .
و یك@@روز مت@@وجه میش@@وی ك@@ه دیگ@@ر احتی@@اجی ب@@ه احتی@@اط ك@@ردن
ن@@داری و بط@@ور خودك@@ار كاره@@ای لزم را انج@@ام م@@ی ده@@ی  ،در
ك@@ارت روان هس@@تی و از آن ل@@ذت م@@ی ب@@ری چ@@ون دیگ@@ر برای@@ت
مشكل نیست .
در ای@@ن زن@@دگی معن@@وی ه@@م همینط@@ور اس@@ت  .وق@@تی ای@@ن معن@@ویت
شروع می كند كه جزئی از تو شود ،دیگر احتیاجی نیس@@ت ك@@ه ب@@ه
تو یادآوری كنند كه م@را و حض@ور م@را آگاه@انه بشناس@ی چ@را ك@ه
دیگر از آن آگاهی.
دیگر برایت به مانند نفس كشیدن طبیعی است.
در این حالت تو میدانی كه م@@ن در ت@@و هس@@تم ،ت@@و در م@@ن هس@@تی و
ما یكی هستیم .

 ١٢آبان
این روز را با قلبی ل@بریز از عش@ق  ،ش@ادی و ش@كر ش@@روع ك@ن ،
برای خوشحالی زن@ده ب@@ودن  ،ك@اری را ك@ه انج@ام م@ی ده@ی انج@ام
دادن و جایی ك@@ه هس@@تی ق@@رار داش@@تن ؛ و نه@@ایت كم@@ال را مش@@اهده
كن كه از این روز نمایان میشود .
متبرك هستند كس@@انیكه م@@ی توانن@@د زیب@@ایی  ،ش@ادی و هم@@اهنگی را
در اط@@راف خ@@ود ببینن@@د و ك@@امل €از آنه@@ا ل@@ذت ببرن@@د ،و همچنی@@ن
كسانی كه م@@را در هم@@ه چی@@ز و در هم@@ه ك@@س م@@ی شناس@@ند و ب@@رای
همه چیز شكرگزار هستند .
شادی مانن@@د س@@نگی اس@ت ك@@ه در وس@@ط مح@@وطه ای از آب ان@@داخته
میشود  ،موج های كوچك آن گسترده و گسترده تر می شوند  ،ب@@ه
آخر محوطه آب می رسند و به وسط آن بر می گردند  ،و در راه
خود شادی را به هر چه با آن تماس دارند ارمغان می دهند .
عشق مانند دارویی است كه تمام زخم ها  ،زجرها و ن@@اراحتی ه@@ا
را شفا می ده@@د  .پ@س ب@ا عش@ق اله@ی م@ن دوس@ت داش@@ته ب@اش ! آن
کسی را كه میتوان دوست داشت ،دوست داشته باش ؛ و آن کس@ی
را ه@@م ك@@ه ب@@ه ظ@@اهر دوس@@ت داش@@تنی نیس@@ت ،دوس@@ت داش@@ته ب@@اش .
كسانی كه معنی عشق را نمی دانند دوست داشته باش .آنهایی را
كه دشمن خودت میدانی دوست داشته باش  .وقتی كه قلب@@ت پ@@ر از
عشق باشد دیگر دشمنی نخواهی شناخت .

 ١٣آبان
چشمانت را ب@از نگه@@دار و همیش@@ه ح@واس جم@ع ب@اش  .دس@ت م@را
در همه چیز ببین و همواره و تا ابد شكرگزار باش .اگ@@ر م@@واظب
نباشی به راحتی میتوانی از كنار چی@@زی ك@@ه روب@@روی ت@@و و ح@@تی
در خ@@ود ت@@و اس@@ت بگ@@ذری  .خیل@@ی ه@ا زن@@دگی را نابین@@ا ب@@ه ش@گفتی
های اطراف خود و نابینا به معجزات طبیعت طی می كنن@@د ،و ب@ه
اینصورت معجزات زندگی را از دست می دهند .
وقتی كه ب@@ه زیب@@ایی ،هم@اهنگی ،ص@لح و آرام@ش چیزه@ای كوچ@ك
اط@@راف خ@@ود ت@@وجه كن@@ی ،آنگ@@اه خ@@واهی دی@@د ك@@ه ای@@ن "آگ@@اهی"
بزرگ خواهد شد تا جایی كه تمام زن@@دگی تب@@دیل ب@ه دنی@@ای ش@گفت
انگی@@زی م@@ی ش@@ود و ت@@و آن را مانن@@د ی@@ك بچ@@ه ب@@ا چش@@مان ب@@از و
كنجكاو به ه@@ر اتف@اقی ،ط@@ی م@@ی كن@@ی  .انتظ@@ار خ@واهی داش@ت ك@@ه
زیباترین اتفاقات روی دهند و ب@@ه اینص@@ورت ب@@ه تحقی@@ق آنه@@ا كم@@ك
خواهی كرد.
هیچ وقت در زندگیت لحظه ای پوچ نخواه@@د ب@@ود .هی@@چ چی@@زی را
مانن@@د ح@@ق خ@@ود ب@@ر نخ@@واهی داش@@ت بلك@@ه ب@@رای ه@@ر چی@@زی تش@@كر
خواهی كرد.
ق@@دردانی در را ب@@رای اینك@@ه بیش@@تر و بیش@@تر ش@@گفتی وارد زن@@دگی
ات ش@@@ود بیش@@@تر ب@@@از نگ@@@ه می@@@دارد ،پ@@@س هی@@@چ وق@@@ت ،هی@@@چ وق@@@ت
فراموش نكن كه تشكر كنی !

 ١٤آبان
قبول كن كه با ه@ر زن@دگی یك@ی باش@ی ! قب@ول ك@@ن ك@ه ب@ا م@ن یك@ی
باشی ! با شرم از آن فرار نكن چون فکر می كنی كه لیاقت قب@ول
كردن یگانگی مان را نداری .
این احساس لیق نب@@ودن چی@زی اس@@ت ك@@ه انس@@ان ه@ا را از م@@ن ،از
خالقشان ،جدا می كند .
مدت خیلی زیادی است كه به مردم می گوین@@د ك@@ه آنه@@ا گناهك@@اران
پس@@تی بیش@@تر نیس@@تند و لی@@اقت راه رفت@@ن و ح@@رف زدن ب@@ا م@@ن را
ندارند .مدت خیل@@ی زی@ادی اس@ت ك@@ه آنق@@در از م@@ن ج@@دا ش@@ده ان@@د ت@@ا
جایی كه دیگر مرا نمی شناسند و دیگر متوجه نمی ش@@وند ك@@ه م@@ن
در آنها هستم .برای همیشه ای@ن فكره@ای اش@تباه را در م@@ورد م@ن،
طرد كن.
من عشق هستم .من در تو هستم .با شادی و شگفتی یگانگی ام@@ان
را قبول كن مانند ،بچه كوچكی آن را قبول كن و وق@ت و نیروی@ت
را برای فهمیدن آن هدر نده .
اگر سعی كنی با تفكر به این زندگی نزدیك شوی وق@@ت زی@@ادی را
از دست می دهی و از سادگی آن غافل میمانی.
راه های من ساده هستند  ،دیگر آنها را برای خودت مشكل نكن !

 ١٥آبان
ای@@@ن دوره  ،دوره ای معم@@@ولی نیس@@@ت .گس@@@ترش برن@@@امه وس@@@یع و
شگفت مرا مشاهده كن ! زما ‰ن زیباترین تغیی@@رات اس@ت ،پ@س ه@@ر
لحظه آماده هر اتفاقی باش.
هیچ چی@ز اتف@اقی در ای@@ن گ@رد هم@ایی ه@ایی ك@ه ب@ه وج@ود م@ی آین@@د
نیست ،آنها آماده انجام كار بزرگی ك@@ه در پی@@ش اس@@ت م@@ی ش@@وند .
برنامه كامل €مشخصی در حال شكوفایی است ،توهم با آن ش@@كوفا
شو !
از هیچ چیزی نترس ،هر گونه ترسی را طرد كن .دس@@ت م@@را در
هر چیز بشناس  ،كمال همه این چیزها را ببین و همیشه برای آن
ش@@@كرگزار ب@@@اش ! آم@@@اده ب@@@اش و اراده ای@@@ن را داش@@@ته ب@@@اش ك@@@ه
مسئولیتهایت را قبول كنی .این زندگی برای تنبل ها و كس@@انی ك@@ه
از مسئولیت می ترسند نیست.
عص@@ر جدی@@د ق@@درت ،ش@@جاعت و ف@@داكاری م@@ی خواه@@د و همچنی@@ن
ایمان و باوری به سختی ص@@خره .م@@اجرای ش@@گفتی اس@@ت و ب@@رای
همین ه@@م ب@@رای وارد آن ش@@دن و ب@@ا آن همراه@@ی ك@@ردن احتی@@اج ب@@ه
ماجراجو بودن است.
با هر اتفاقی كه در پیش است پیش برو ،با خیالی راحت و آس@@وده
و بدون نگرانی ،چرا كه همه چیز بسیار ،بسیار درست است.

 ١٦آبان
آیا پیدا كردی كه چگونه می ت@@وانی ب@@ا "تم@ام" همك@اری كن@ی ؟ آی@ا
می توانی احساس كنی ك@@ه در آن ح@@ل میش@@وی ؟ ی@@ا اینك@@ه احس@اس
می كنی كه خارج از آن تماشاچی هس@تی و از خ@ودت م@ی پرس@ی
كه جایت كجاست ؟
چ@@را مس@@تقیم وارد آن نش@@وی و ج@@ای مخص@@وص خ@@ودت را پی@@دا
نكنی ؟ یك بار كه احساس ك@@ردی ك@@ه ج@@زئی از ای@@ن ك@@ل هس@@تی ،
می خواهی كه بهترین خودت را بدهی.
من این روند را مانند ساعتی با تمام جزئیاتش تشبیه می كن@@م .ه@@ر
قس@مت آن لزم اس@ت ت@ا س@اعت وق@ت درس@ت را نش@ان بده@د .فق@ط
وقتی كه هر قسمت در جای خودش قرار دارد و ك@@ار مخص@@وص
خودش را انجام می دهد است كه وقت درست بدست میاید .
ه@@ر كس@@ی م@@ی خواه@@د ك@@ه او را بخواهن@@د و ب@@ه او احتی@@اج داش@@ته
باشند .وق@@تی ك@@ه احس@اس م@ی كن@@ی ك@@ه ب@ه ت@@و احتی@اج اس@ت آن گ@@اه
بزرگ و شكوفا میشوی  ،رونق پیدا می كنی و بهترین خ@ودت را
عرضه می كنی.
همیشه به خاطر داشته باش كه من ب@@ه ت@@و احتی@@اج دارم  .ه@@ر روز
دوباره خودت را به من تقدیم ك@@ن ت@ا ك@ه م@ن بت@وانم آن ط@وری ك@ه
م@ی خ@واهم از ت@@و اس@@تفاده كن@@م .و در ق@درت و چه@ارچوب ب@زرگ
شو.

 ١٧آبان
چرا در زندگیت محدودیت قبول كنی؟ خودآگاهانه احساس كن كه
روز به روز بزرگتر میشوی .انتظار داشته ب@@اش ك@@ه جدی@@د در ت@@و
و در روب@@روی ت@@و گس@@ترده ش@@ود ،و اگ@@ر لزم اس@@ت تغیی@@ر كن@@ی،
اراده آنرا داشته باش كه بدون تردید اینكار را انجام بدهی!
وقتی ك@ه میخ@واهی م@وج رادی@@و را ع@وض كن@ی ،بای@@د آنق@در دكم@@ه
آن@@را بچرخ@@انی ت@@ا ایس@@تگاه جدی@@د را پی@@دا كن@@ی .و آنگ@@اه آن@@را تنظی@@م
كن@@ی ت@@ا ص@@دا را خ@@وب دری@@افت كن@@ی .وق@@تی ك@@ه خواس@@تت ب@@رای
خارج شدن از قدیمی به اندازه كافی قوی باشد ،زمین و آسمان را
تك@@ان خ@@واهی داد ت@@ا ب@@ه آن برس@@ی .ه@@ر دكم@@@ه را آنق@@در خ@@واهی
چرخاند تا اینكه جدید را خوب و صاف دریافت كنی.
وقتی كه موج را خوب و صاف دریافت كردی ،میباید آرام باش@@ی
و گوش ب@@دهی و آنگ@اه ك@@ه چی@زی را ك@@ه دری@افت ك@@ردی فهمی@@دی،
میباید دست به كار شوی و كاری را انجام بدهی.
چرا یك روز دیگر صبر كنی؟ همین الن خودت را وصل كن!

 ١٨آبان
ایمانت قوی و بدون لغزش باشد! ایم@ان بای@@د زن@دگی ش@ود و نش@ان
داده ش@@ود ،در م@@ورد آن ص@@حبت ك@@ردن ك@@افی نیس@@ت .ه@@ر چ@@ه ك@@ه
بیشتر استفاده شود ،قویتر میگردد.
ایمان چیزی نیست كه هر از گاهی از داخل كش@@و بی@@رون بیاورن@@د
و استفاده كنند تا دفعه بعد .با یادگیری زندگی كردن ب@@ا ایم@@ان ،ی@@اد
خ@@واهی گرف@@ت ك@@ه م@@را در ه@@ر ف@@ردی و در ه@@ر ك@@اری ك@@ه انج@@ام
میگیرد ببینی و متوجه شوی كه هیچ جایی نیست كه من نباشم.
ایم@@@ان ،آگ@@اهی ب@@@ه ای@@@ن اس@@ت ك@@@ه به@@@ترین زن@@دگی در درون زاده
میش@@ود .وق@@تی مت@@وجه ش@@وی ك@@ه ت@@و هم@@ه چی@@ز را در خ@@ود داری،
آنگ@@@اه دس@@@ت از ای@@@ن جس@@@تجوی همیش@@@گی برمی@@@داری .دیگ@@@ر در
جنگ ،و در دست و پا زدن برای رسیدن به ناممكن نخواهی ب@@ود
و آرام و با اطمینان ،این انب@ار ل@بریز از ثروته@ای بیش@مار را پی@@دا
خواهی كرد.
الن است كه باید با ایمان زندگی كرد ،ن@@ه ف@@ردا ،و ن@@ه م@@وقعی ك@@ه
خودت را قویتر و با اطمینان تر احساس كنی!
از همین الن اینرا به عمل بگذار و ببین كه به چه شگفتی كارگر
است!

 ١٩آبان
هر روز جدید متوجه تغییراتی در خودت و در اطراف@@ت میش@@وی.
با تعجب متوجه میشوی كه تفكرات و طرز دیدهای جدیدی را در
برگرفت@@@ه ای .خوآگ@@@اهت ش@@@كوفا میش@@@ود و ق@@@ادر ب@@@ه قب@@@ول ك@@@ردن
چیزهای بیشتر و بیش@@تری میگ@@ردد .بعض@@ی ه@ا از دیگ@@ران س@@ریع
تر یاد میگیرند .برای همین ه@@م ورود ب@@ه عص@@ر جدی@@د ب@@رای هم@@ه
یكسان نخواهد بود.
بعض@@ی ه@ا قادرن@@د ك@ه در آن بپرن@@د .بعض@ی دیگ@@ر آهس@ته وارد آن
می شوند و هر قدمشان را امتحان میكنند .بعض@@ی دیگ@@ر ه@@م س@@ینه
خیز وارد آن میگردند .و هر قدم برایشان دردناك خواهد بود چرا
كه در مقابل تغییرات مقاومت میكنند.
ای@@ن فكره@@ا و ط@@رز رفتاره@@ای جدی@@د برایش@@ان ناخوش@@ایند اس@@ت و
میخواهند كه به آنها امكان داده شود ك@@ه طب@@ق ع@@ادت خ@@ود زن@@دگی
كنن@@د و فک@ر میكنن@@د چی@زی ك@@ه ب@رای پ@@در و مادرش@ان خ@وب ب@وده
برای آنها هم خوب است.
جواب این رفتار این است كه از جدال ب@@ر ض@@د آن دس@@ت بكش@@ی و
هماهنگ شوی و بگذاری كه زندگی حملت كند.
زم@@ان ع@@وض میش@@ود ،س@@ریع ه@@م ع@وض میش@@ود ،و ت@@و اگ@@ر ب@@ا آن
عوض نشوی در جا خواهی ماند.

 ٢٠آبان
ه@@ر آنچ@@ه را ك@@ه احتی@@اج داری در درون خ@@ودت موج@@ود اس@@ت ؛
منتظ@@ر آنك@@ه ش@@ناخته ش@@ود ،گس@@ترش داده ش@@ود و خ@@ارج ش@@ود .ی@@ك
ب@@ذر درخ@@ت در خ@@ود درخ@@تی تنومن@@د را دارا اس@@ت .ت@@و در درون
خودت استعداد خیلی زیادی داری .و همانطور كه بذر باید كاش@@ته
شود و باید به آن رسیدگی شود تا تبدیل ب@@ه درخ@@تی تنومن@@د گ@@ردد،
آنچیزی كه در تو هست هم باید شناخته شود ت@@ا بت@@واد ج@@وانه بزن@@د
و كامل €استفاده شود.
در غی@@ر ای@@ن ص@@ورت در ح@@الت خوابی@@ده در ت@@و خواه@@د مان@@د .ای@@ن
اتف@@اقی اس@@ت ك@@ه ب@@رای خیل@@ی ه@@ا م@@ی افت@@د و ای@@ن اس@@تعداد بس@@یار
ب@@زرگ در ای@@ن زن@@دگی هیچ@@وقت گس@@ترش نم@@ی یاب@@د و ب@@ه زن@@دگی
دیگری منتقل میشود.
این روند كامل €بیهوده است.
الن زمان آن است كه آنچه را ك@@ه در خ@@ود داری بی@@رون آوری و
از آن استفاده كنی.
بدان كه تو قادر به ه@ر ك@اری هس@تی چ@ون م@ن اینج@ا هس@تم و ه@ر
حركتت و تص@@میمت را ق@@درت می@@دهم و راهنم@@ایی میكن@@م ت@ا ج@ایی
كه مانند آن بذر محدودیت های خودت را بش@@كنی و آزاد باش@@ی ت@@ا
مانند درختی تنومند رشد كنی.

 ٢١آبان
وقت@@ت را هیچ@@وقت ب@@رای گفت@@ن اینك@@ه راه زی@@ادی را بای@@د در ای@@ن
زن@@دگی معن@@وی ط@ی كن@@ی ،تل@ف نك@@ن .بلك@@ه ب@ا ت@@وجه ب@@ه راه@@ی ك@@ه
تاكنون طی كرده ای ،قویتر و ش@@جاع ت@@ر ش@@و و همیش@@ه ب@@ه خ@@اطر
آن ش@@كر گ@@زار ب@@اش .مت@@وجه تم@@ام چیزه@@ایی ك@@ه بای@@د ب@@رای آنه@@ا
قدردان باشی شو.
اطراف@@ت را ب@@ا فكره@@ای زیب@@ا ،چیزه@@ای زیب@@ا و انس@@انهای زیب@@ا پ@@ر
ك@@@ن .ن@@@ور درون@@@ت را ب@@@ا ق@@درت بدرخش@@ان .ب@@@دان ك@@@ه هی@@@چ چی@@ز
خ@@ارجی نم@@ی توان@@د آن@@را خ@@اموش كن@@د ،فق@@ط منف@@ی گرای@@ی خ@@ودت
است که میتواند آنرا خاموش كند .پس همواره مثبت باش.
همیشه راه روش@نایی را انتخ@اب ك@@ن و ت@وجهی ب@@ه ت@اریكی نداش@@ته
باش و به این ترتیب به آن نیرویی نده.
بیشتر و بیشتر به روشنایی احتیاج است چرا كه درخواست غذای
معن@@@وی در دنی@@@ا بیش@@@تر میش@@@ود ،پ@@@س هم@@@واره روش@@@نایی ات را
بدرخشان.
ن@@ور ب@@اش و بگ@@ذار ك@@ه از ت@@و ن@@ور بدرخش@@د و ت@@اریكی ه@@ا را پ@@س
بزند .عشق باش و بگذار كه عشق آزادانه از تو جاری باشد و ب@@ه
این ترتیب كمكی باش در جواب دادن به ای@@ن احتی@@اج فراوان@@ی ک@@ه
در دنیا موجود است.

 ٢٢آبان
اگر در زندگی در انتظار "بهترین" باشی ،آن را به خودت ج@@ذب
خ@@واهی ك@@رد ،پ@@س از همی@@ن الن ش@@روع ك@@ن ك@@ه در هم@@ه چی@@ز و
همه كس در انتظار بهترین باشی ،و آمدن بهترین را مشاهده كن.
انتظ@@ار داش@@ته ب@اش ك@@ه تم@@ام احتیاج@@اتت ح@@ل ش@وند .انتظ@@ار داش@@ته
باش كه راه حل هر مشكل را پیدا كنی .انتظ@@ار برک@@ت را در تم@@ام
مراحل داشته باش ،انتظار رشد معنوی را داشته باش !
هیچگونه محدودیتی را در زندگیت قب@@ول نك@@ن ،فق@@ط ب@@دان و قب@@ول
كن كه تمام موهبتهای خوب و كام@@ل م@@ن م@@ال ت@@و هس@@تند ،اگ@@ر ی@@اد
بگی@@ری ارزش@@هایت را تنظی@@م كن@@ی و اگ@@ر چیزه@@ای اساس@@ی را در
زندگیت اول قرار بدهی.
انتظ@@ار داش@@ته ب@@اش ك@@ه در چه@@ارچوب و زیب@@ایی ،در خ@@رد و فه@@م
رشد كنی ،انتظار داشته باش كه مانن@@د راه@@ی ب@@رای جری@@ان عش@@ق
الهی من و نور الهی من استفاده شوی.
قبول كن كه من تو را برای انجام كار خودم استفاده كنم.
همه كاری را در ایمان و اطمینانی كامل انجام ب@@ده ،و ب@ا ق@دردانی
آمدن شگفتی ها و شكوه مرا مشاهده كن ،ن@@ه فق@@ط یكب@@ار ی@@ا ه@@ر از
گ@@اهی بلك@@ه هم@@واره ،ت@@ا اینك@@ه تم@@ام زن@@دگی ات واقع@@ا  €تب@@@دیل ب@@ه
سرودی از شادی و شكر شود.

 ٢٣آبان
تا به حال چند دفعه به تو گفته ام ك@@ه ب@@رای تم@@ام كاره@@ایی ك@@ه بای@@د
انجام شوند من به توی آزاد احتیاج دارم ؟ كی ی@@اد خ@@واهی گرف@@ت
كه دست برداری و آزاد باشی؟
ت@@و هیچ@@وقت معن@@ای آزادی را نخ@@واهی فهمی@@@د مگ@@ر اینك@@@ه اراده
دست برداشتن را داشته باشی ،اطمین@@ان داش@@ته باش@@ی ك@@ه میت@@وانی
اینكار را انجام بدهی و چند قدم سخت اول آنرا برداری.
فق@@ط ت@@و میت@@وانی اینك@@ار را انج@@ام ب@@دهی ،هیچك@@س نم@@ی توان@@د آن@@را
ب@@@رای ت@@@و انج@@ام بده@@@د .آی@@ا از اتف@@اقی ك@@@ه ممك@@@ن اس@@ت رخ بده@@@د
میترس@@@ی؟ آی@@@ا از آنچ@@@ه ك@@@ه آین@@@ده برای@@@ت در نظ@@@ر گرفت@@@ه اس@@@ت
میترسی؟
چرا یاد نگی@ری ك@@ه ك@امل €و ب@ا ش@كوه در "لحظ@ه همیش@@ه حاض@ر"
زندگی كنی و بگذاری كه من آینده ات را برایت ترسیم کنم؟
من چیزهای شگفتی برایت دارم كه در انتظارت هس@@تند وق@@تی ك@@ه
آزاد باش@@ی و از دس@@ت آویخت@@ن ،از ت@@رس هم@@ه چی@@ز را از دس@@ت
دادن ،به چیزهایی كه فعل €داری دست برداری.
انگیزه از دست دادن همه چیز به خ@@اطر بدس@@ت آوردن چی@@زی ب@@ه
مراتب بزرگتر را داشته باش .همه چیز در دست من است و همه
چیز بسیار بسیار خوب است.

 ٢٤آبان
زندگی آسان است .چ@@را آن@@را ب@@رای خ@@ودت مش@@كل كن@@ی؟ چ@را راه
بیراهه را انتخاب كنی در صورتیكه راه مستقیم روبرویت است؟
بگذار كه زندگی برایت گسترده ش@@ود ،و س@@عی در گس@@ترده ك@@ردن
آن ب@@زور را نداش@@ته ب@@اش .ت@@و نم@@ی ت@@وانی ش@@كوفا ش@@دن ی@@ك گ@@ل را
اجبار كنی چرا كه زیبایی و كم@@ال آن@را ب@@ا ب@@ی ص@@بری ات از بی@@ن
خواهی برد.
زمانی درست برای هر چیزی وجود دارد ،پس چرا خودت را ب@@ا
زن@@@دگی هماهن@@@گ نكن@@@ی ،نگ@@@ذاری ك@@@ه او ت@@@و را حم@@@ل كن@@@د وب@@@ا
قدردانی گسترش شگفتی ها و شكوه مرا مشاهده نكنی؟
وقتی كه كاری بیموقع انجام شود برعك@س فك@ری ك@@ه ممك@@ن اس@ت
بكنی ،مانع خیلی چیزها میشود بجای اینكه آنها را سرعت بخشد.
درنتیجه م@را در آرام@ش و اطمین@@ان خ@دمت ك@@ن و هیچ@وقت ب@رای
انجام كاری بیموقع عجله نكن ،ولی در عین حال وقت گرانبه@@ا را
هم از دست نده.
متوجه شو كه برنامه و نقشه ای شگفت درهر كاری كه انجام می
دهی وجود دارد ،و همیشه شكر گزار باش.

 ٢٥آبان
اولین درس برای فراگیری در زندگی دوست داش@تن اس@ت .عش@ق
آنق@در ق@وی اس@ت ك@ه شكس@ته نم@ی ش@ود و در عی@@ن ح@ال ن@املموس
است.میت@@وانی آن@@را بشناس@@ی ،آن را احس@@اس كن@@ی ،ام@ا نم@@ی ت@@وانی
آن@@را نگه@@داری چ@@ون در اولی@@ن تلش مانن@@د جی@@وه از دس@@تت ف@@رار
میكند.
عشق را نمی توان مالك شد ،عشق مانند باد آزاد است و جایی كه
میخواهد میرود .عشق هیچگونه محدودیت و مانع را قبول ندارد.
ت@@رس اس@ت ك@@ه انس@ان را ب@@ه بن@@د میكش@@د و مح@@دود میس@@ازد ،عش@ق
است كه آزاد میسازد و تمام زنجیرها را پاره میكند.
عشق تمام درها را باز میكند ،زندگی ها را عوض میكند و سخت
تری@@ن قلبه@@ا را آب میكن@@د .عش@@ق س@@ازنده اس@@ت ،او ب@@زرگ میكن@@د
وزیبایی ،هماهنگی و یگانیگی میافریند .او برای هر چی@@زی و ن@@ه
بر ضد كسی كار میكند  .عشق چنان شادی میاورد ك@@ه نم@@ی ت@@وان
آنرا خفه كرد .او در زندگی میرقصد و آواز میخواند.
آیا در قلبت عشق هست؟ عشق برای همه؟
او در تو شروع میشود و نزدیك به نزدیك به پیش میرود.

 ٢٦آبان
آیا احساس میكنی كه جزئی از جدید هستی؟ آیا احساس میكنی كه
در كل ،با هماهنگی كامل حل میشوی یا اینكه خ@@ودت را ن@@اراحت
احساس میكنی؟ اگر اینطور است ،به مراتب بهتر است ك@@ه از آن
خارج شوی و راه دیگری را پیدا كنی.
تنه@@ا كس@@انی ك@@ه ب@@ا جدی@@د هماهن@@گ هس@@تند ،و حاض@@ر هس@@تند ك@@ه
قدیمی را بدون دلتنگی پشت سر رها كنند ،و ط@@رز فك@@ری م@@اجرا
جویانه دارند ،برای جدید آماده هستند و قادر خواهن@@د ب@@ود آزادان@@ه
وارد آن شوند.
اگ@@ر هن@@وز میخ@@واهی آوی@@زان ط@@رز فكره@@ا و رفتاره@@ای ق@@دیمی و
عادتی بمانی و از شكستن چه@ار چوبه@@ای ق@@دیمی میترس@@ی ،هن@@وز
برای جدید آماده نیستی .اینك@@ار ش@@جاعت ،ق@@درت ،مص@@مم ب@@ودن و
دانشی عمیق و درونی به اینكه ك@اری ك@ه انج@ام م@ی ده@ی درس@ت
است ،دارد.
وقتی كه تمام ایمان و اطمین@@انت را در م@@ن گذاش@@تی و فهمی@@دی ك@@ه
من هدایت و راهنماییت میكنم ،آنگاه میتوانی هر كاری را كه باید
با عشق و شادی ای عمیق انجام بدهی.

 ٢٧آبان
از ه@@ر آنچ@@ه ك@@ه داری ب@@ه س@@ود تم@@ام ع@@الم اس@@تفاده ك@@ن! س@@عی در
انباشته كردن نكن ،بلكه با بقی@ه تقس@یم ك@ن چ@را ك@ه ه@ر چ@ه بیش@@تر
تقس@یم کن@@ی ،بیش@@تر ب@@زرگ خواه@@د ش@د .ام@@ا اگ@ر س@عی در م@الكیت
كسی یا چیزی داشته باشی ،آن را حتما  €از دست خواهی داد.
این قانون است ،و اگر این قانون را زن@دگی كن@@ی ،ش@اهد انج@ام آن
در تمام اطرافت خواهی بود.
اگر كیسه های بذر داشته باشی و آنها را در انباری جای ب@@دهی و
فراموششان كنی ،هیچ اتف@اقی نخواه@@د افت@اد و آنه@ا س@ر ج@ای خ@ود
خواهند ماند.
ام@@ا اگ@@ر آنه@@ا را ب@@رداری و در زمی@@ن بك@@اری و ب@@ه آنه@@ا رس@@یدگی
كنی ،نه تنها رشد خواهند كرد بلكه افزایش خواهند یافت و بیش@@تر
و بیشتر محصول خواهند داد.
هر چیز دیگری هم كه داری همینطور است ،هیچوقت سعی نك@@ن
ك@@ه ب@@ه آن آوی@@زان ش@@وی بلك@@ه ب@@ا ش@@ادی آن@@را تقس@@یم ك@@ن و ش@@اهد
افزایش مادی و كیفی آن باش .اگر رفتارت درس@@ت باش@@د ،می@@دانی
كه تمام احتیاجاتت به طرز شگفتی ج@واب میگیرن@@د و ه@ر چ@ه ك@@ه
دارم مال تو است.

 ٢٨آبان
ت@@و احتی@@اج ن@@داری ك@@ه تنه@@ایی س@@عی كن@@ی ت@@ا مس@@ائل را در زن@@دگی
خ@وب انج@ام ب@دهی و وض@عیت را تح@ت كن@@ترل داش@ته باش@ی .تنه@@ا
كاری را كه باید انجام بدهی این است كه در آرامش و با اطمینان
بسیار راهنمایی های مرا كه در سكوت و آرام@@ش دری@@افت میكن@@ی
دنبال كنی.
بعض@@ی ه@@ا ص@@دای م@@را ب@@ه روش@@نی خواهن@@د ش@@نید ،بعض@@ی دیگ@@ر
حسی كار انجام خواهن@@د داد و بعض@ی دیگ@@ر در ض@@من انج@ام ك@ار
هدایت می شوند.
من به شیوه های مختلفی ك@@ار میكن@@م ،ام@@ا هم@@ه میدانن@@د چ@@ه زم@@انی
م@@@ن فرم@@@ان را در دس@@@ت دارم چ@@@را ك@@@ه آن زم@@@ان •مه@@@ر عش@@@ق و
حقیق@ت ب@ر هم@@ه چی@ز خواه@@د ب@ود .اگ@ر راهنم@ایی ه@ای م@را دنب@ال
كنی ،شگفتی پشت شگفتی خواهی دی@@د و دس@@ت م@@را در هم@@ه چی@@ز
خ@@واهی دی@@د .خ@@واهی فهمی@@د ك@@ه ت@@و ب@@ه تنه@@ایی ق@@ادر ب@@ه انج@@ام ای@@ن
شگفتی ها نیستی و این من هستم كه در واقع در تو عم@@ل میكن@@م و
همیشه شكوه ،جلل و شكر را از آن من خواهی دانست.
ه@@ر لحظ@@ه بش@@ناس ك@@ه خ@@رد ،عش@@ق و فه@@م و خ@@ود زن@@دگی از كج@@ا
میایند .من •کل " •کل" هستم و زندگی تو در من نهان است.
ما یكی هستیم.

 ٢٩آبان
"در آرامش باش و در عشق من آرام بگیر!"
این حرفها را باره@ا ش@@نیده ای و از خ@ودت میپرس@ی ك@ه چ@را بای@@د
آنهارا تكرار ك@@رد .آنه@@ا مانن@@د آب هس@@تند ،بس@@یار آرام و ب@@ی ص@@دا،
ق@@@دیمی را از بی@@ن میبرن@@@د و راه جدی@@دی را پی@@@دا میكنن@@د .هم@@واره
ادامه میدهند و به تدریج عمیق تر در تو فرو میروند ت@@ا ج@@ایی ك@@ه
آنها را مانند جزئی از خودت ببینی .
آنه@@@ا دیگ@@@ر كلم@@@ه نیس@@@تند ،بلك@@@ه زن@@@ده هس@@@تند و زن@@@دگی میكنن@@@د و
وجودشان در تو است و متوجه میشوی كه آنه@@ا را زن@@دگی میكن@@ی
و در عشق من در صلحی كامل آرام گرفته ای.
هیچوقت از تكرار رنجیده نشو ،بلكه تا ابد قدردان باش ك@@ه عش@@ق
من آنقدر بزگ است كه من میخواهم صبورانه و ب@@ا پش@تكار ادام@@ه
بدهم و هیچوقت رهایت نخواهم كرد.
من دستم را بر روی تو گرفته ام و به تو احتیاج دارم.
ت@و ج@ایی بس@یار مخص@وص در برن@امه وس@یع م@ن داری و منتظ@ر
هستم كه آنرا برایت زمانیكه آماده بودی نمایان سازم.

 ٣٠آبان
هیچ@@وقت نخ@@واهی فهمی@@د ك@@ه چی@@زی ك@@ار میكن@@د ی@@ا ن@@ه اگ@@ر آن@@را
امتحان نكنی .نخواهی فهمید كه آیا برق هست یا نه اگر ك@@ه ب@@رای
روشن كردن چراغ بر روی كلید فشار وارد نکنی.
تو باید كاری انجام بدهی تا نشان دهی كه كارگر است.
ایمان هم همینطور است .به هی@چ دردی نم@ی خ@ورد ك@@ه بنش@ینی و
در مورد آن صحبت كنی اگر كه آنرا زندگی نكنی و اگر هیچكس
نتواند ببیند كهه معنایی برای تو دارد.
ب@@ه هی@@چ دردی نم@@ی خ@@ورد ك@@ه در م@@ورد ب@@ا ایم@@ان زن@@دگی ك@@ردن
ص@@حبت كن@@ی در ص@@ورتیكه امنیت@@ت در حس@@اب ب@@انكی ات باش@@د و
بدانی ك@@ه میت@وانی ب@ر روی آن حس@اب كن@ی .زم@انیكه هی@چ چی@زی
نداری و میتوانی خودت را به آب بزنی و كاری را ك@@ه ب@@ه ظ@@اهر
غی@@ر ممك@@ن اس@@ت انج@@ام ب@@دهی چ@@ون ك@@ه ایم@@ان و امنیت@@ت در م@@ن
ریشه دارند است ،كه میتوانی از زندگی ب@@ا ایم@@ان ص@@حبت كن@@ی و
یك مثال زنده آن باشی.
به پیش برو ،ایمانت را به امتحان بگذار و ب@@بین ك@@ه چ@@ه پی@@ش م@@ی
آید!

اول آذر
همیشه سمت خوب زندگی را نگاه كن! در انتظار به@@ترین ب@اش و
آنرا ببین كه پیش می آید!
هیچوقت ف@رد دیگ@ری را مقص@ر وض@عیت منف@ی خ@ودت ن@دان .ت@و
رئی@@@س خ@@@ودت هس@@@تی و فق@@@ط ب@@@ه ت@@@و بس@@@تگی دارد ك@@@ه ت@@@ابلو را
برگردانی و ببینی كه در آن طرف آن چه چیزی است.
اگ@@ر تص@@میم بگی@@ری ک@@ه س@@مت تاری@@ك زن@@دگی را ب@@بینی ،انتظ@@ار
نداش@@ته ب@@اش كس@@انیرا ك@@ه ش@@ادی و آزادی واقع@@ی را میشناس@@ند در
اط@@راف خ@@ودت ج@@ذب كن@@ی ،چ@@را ك@@ه همانن@@د ه@@ا ب@@ا ه@@م جم@@ع م@@ی
شوند.
تو فقط كسانیرا به خود جذب میكنی كه در همان حالت تو هس@@تند.
وقتی ك@@ه ت@@و س@ر ح@ال باش@@ی و عش@@ق آزادان@@ه از ت@@و ج@اری باش@@د،
آنگاه همه چیز رابه خود ج@@ذب خ@واهی ك@@رد چ@@را ك@@ه هم@@ه از ی@@ك
انسان شاد لذت میبرند.
یاد بگیر كه دیگ@@ران و ی@@ا وض@@عیت ه@@ا را ب@@ال ب@@بری و نگ@@ذار ك@@ه
هیچ@@وقت در اعم@@اق ناامی@@دیها ب@@ه خ@@اطر رفت@@ار ف@@رد دیگ@@ری ف@@رو
ب@@روی .ت@@و اینج@@ا هس@@تی ك@@ه ص@@لح ،هم@@اهنگی ،زیب@@ایی ،كم@@ال و
بهترین زندگی را بوجود آوری ،پس ش@@روع ك@@ن و ك@@اری در ای@@ن
راه انجام بده!

 ٢آذر
وق@@تی ك@@ه م@@ن ب@@ه ت@@و میگ@@ویم "هم@@دیگر را دوس@@ت داش@@ته باش@@ید".
منظورم این نیس@@ت ك@@ه بقی@@ه را تحم@@ل كن@@ی و ی@@ا بس@@یار س@عی كن@@ی
دوستشان بداری.
ام@@ا خ@@واهی دی@@د وق@@تی ك@@ه قلب@@ت را ب@@از میكن@@ی و میت@@وانی آن@@را از
فكرهای پرمهر و زیبا پر كنی ،آنگاه میخواهی هر كسی را كه ب@@ا
او برخورد میكنی دوست بداری ،هر كسی كه باشد مهم نیست.
این جریان آزاد عشق جهانی م@ن اس@ت ك@ه تبعی@@ض نم@@ی شناس@د و
تصمیم نمی گیرد كه چه کسی دوست داشته ش@@ود و چ@@ه کس@@ی ن@@ه.
عشق من برای همه همان است .حا ت@ول چق@در حاض@ر هس@تی ك@ه
اینرا قبول كنی به خودت بستگی دارد.
از نش@@@ان دادن ای@@@ن عش@@@ق ن@@@ترس! آن ف@@@رای شخص@@@یت اس@@@ت و
والترین چیزی است كه وجود دارد.
ی@@اد بگی@@ر ك@@ه قل@@بی نمای@@ان داش@@ته باش@@ی و هیچ@@وقت از نش@@ان دادن
عشقت به دیگران شرمنده نشو.
عشق بزرگترین یگانه كننده جهان است ،پس دوست داشته باش،
دوست داشته باش و دوست داشته باش.

 ٣آذر
آنه@@@ا را از عملکردش@@@ان خ@@@واهی ش@@@ناخت ،از نتیج@@@ۀ کارهایش@@@ان
خواهی فهمید كه با من هستند یا بر ض@@د م@@ن ،از روش@@نایی هس@@تند
یا از تاریكی.
چش@@مانت را ب@@از ك@@ن و ب@@دون هی@@چ تردی@@دی خ@@واهی دانس@@ت .در
خ@@ودت ب@@رو و قلب@@ت ب@@ه ت@@و خواه@@د گف@@ت .خ@@ودت حس@@اب ك@@ن و
حرفهایی را ك@ه دیگ@ران میزنن@@د گ@وش ن@@ده چ@را ك@ه اگ@ر حرفه@ای
فراوان@@ی را ك@@ه دیگ@@ران میزنن@@@د گ@@وش ب@@دهی در چن@@ان ش@@لوغی
میفتی كه دیگر نمی فهمی حقیق@@ت ك@@دام اس@@ت و راه خ@@ودت را گ@@م
میكنی.
هر كسی میتواند حقیقت را در درون خود پیدا كند ،ام@ا ب@رای ای@@ن
بای@@د وق@@ت بگ@@ذاری و ب@@ه درون ب @روی .بای@@د خ@@ودت فك@@ر كن@@ی و
خودت راه خودت را پیدا كنی ،ام@@ا خیل@@ی ه@@ا ب@@رای اینك@@ار زی@@ادی
تنبل هستند .آنها ترجیح می دهند حرفهای دیگران را گوش بدهن@@د
و بدون درون روی این حرفها را قبول كنند.
خ@ودت را در آرام@ش نگه@دار ت@ا حقیق@ت را بی@ابی و آنگ@اه حقیق@ت
آزادت خواهد كرد.

 ٤آذر
زجر كش@@یدن در عص@@ر جدی@@د الزام@@ی ن@@دارد .ب@@رای كس@@انیكه وارد
جدید می شوند دیگر زجری نخواهد بود .اگر تو هنوز خیال فک@@ر
كه زجر كشیدن لزم است یعنی اینكه در جدید نیستی و سخت در
قدیمی گیر كرده ای.
در آنجا خواهی مان@@د و زج@ر را ب@@ه خ@@ودت ج@@ذب خ@@واهی ک@@رد ت@@ا
جایی كه با آزادی اختیار خ@@ودت ب@@ه پی@@ش ب@@روی و قب@@ول كن@@ی ك@@ه
دیگر اینطور نباشد.
ب@@ر روی ش@@گفتی ه@@ا و ش@@ادی ه@@ای ای@@ن زن@@دگی متمرك@@ز ش@@و و
بهترین را كه میراث واقعی تو است قبول كن.
منظور مانند كبك پنهان شدن نیست ،بلكه دیدن حقیقت این زن@@دگی
نورانی ای است كه مال تو است و با اینكار آنرا نمایان كردن.
هر چه كه آنرا روشن تر ببینی ،سریع تر خواهد رسید.
منظره آسمان جدید و زمین جدی@@د را قب@@ول ك@@ن و آن@@را هم@@واره در
خود آگاهت نگهدار چرا كه این خوابی دوردست نیست.
حقیقتی است و تو جزئی از آن هستی.

 ٥آذر
احتی@@اج بس@@یاری ب@@ه كس@@انی اس@@ت ك@@ه بش@@ود ب@@ر روی آنه@@ا حس@@اب
كرد .كسانیكه همیش@@ه در ج@@ای درس@@ت در زم@@ان درس@@ت هس@@تند و
كاری را كه باید انجام میدهند.
احتیاج به كسانی است ك@@ه ط@@وری زن@@دگی میكنن@@د ك@@ه هی@@چ چی@@زی
آنها را ناآرام نم@@ی كن@@د چ@را ك@@ه ك@@امل €ه@ر اتف@اقی را تح@ت كن@ترل
دارن@@د و از مرك@@ز درون@@ی ص@@لح و آرام@@ش خ@@ود زن@@دگی و عم@@ل
میكنن@@د .امنیتش@@ان در م@@ن اس@@ت و ب@@رای همی@@ن ه@@م هس@@ت ك@@ه هی@@چ
چیزی نمی تواند تعادلشان را بر هم زند.
آنه@@ا میدانن@@د ك@@ه چ@@ه میكنن@@د و چ@@را آن@@را انج@@ام میدهن@@د و ی@@ك ح@@س
مسئولیت واقعی دارند ،میتوان كامل €بر روی آنها برای انجام هر
كاری به نحو احسن حساب كرد.
در قلب خودت جستجو كن ! آیا تو لیق اطمینان هستی؟ آیا چن@@ان
حس مسئولیتی را داری كه كاری را تا سر انجام آن برس@@انی؟ آی@@ا
همیشه در زمان درست و در مكان درست قرار داری؟
مه@@م اس@@ت ك@@ه وق@@ت بگ@@ذاری ت@@ا ب@@بینی كمبوده@@ایت كج@@ا هس@@تند و
آنگاه ببینی كه چه كاری برای آنها میتوانی انجام بدهی.

 ٦آذر
ب@@@ه هم@@@دیگر عش@@@ق و اطمین@@@ان داش@@@ته باش@@@ید ،چ@@@را ك@@@ه عش@@@ق و
اطمینان داشتن به كسی به او امكان شكوفایی و گسترش میده@@د ت@@ا
بتواند مسئولیت قبول کند و نیرومند تر و بزرگتر شود.
تو نمی توانی انتظار داشته باشی كه بچه ای بزرگ ش@@ود اگ@@ر ك@@ه
همه كارها را برای او انجام ب@@دهی .بای@@د ب@@ه او ی@@اد داد ك@ه خ@ودش
فكر كند ،خ@@ودش تص@@میم بگی@@رد و انتظ@@ار نداش@@ته باش@@د ك@@ه پ@@در و
مادرش به جای او فكر كنند.
دیدن اشتباه كردن كسانی كه آنها را دوست داریم آسان نیست ،اما
بعضی وقتها باید رهایشان كرد تا درسهایی را یاد بگیرند.
درسها میتوانند از راه آسان یاد گرفته شوند ،اما معمول €وق@@تی ك@@ه
از راه سخت یاد گرفته می شوند هیچوقت فراموش نخواهند شد.
پس هیچگاه بیش از اندازه از كسانیكه به تو بستگی دارند ،كوچك
یا بزرگ ،حمایت نكن.
به آنها اجازه بده ك@@ه مس@@ئولیتهای خودش@@ان را قب@@ول کنن@@د ،و ح@@تی
از این خوشحال باشند و به همدیگر كمك كنند كه بزرگ شوند.

 ٧آذر
امروز روز جدیدی است و كاری كه تو با آن انجام بدهی بس@@تگی
به خودت دارد .اولین فكرهایت در موقع بیدار شدن میتوانن@@د تم@@ام
روزت را رنگ بدهند .آنها میتوانن@@د فكره@ایی ش@اد و مثب@ت باش@@ند
و یا غمگین و منفی .هیچوقت تحت تاثیر وض@@عیت خ@@ارجی مانن@@د
آب و هوا قرار نگیر .
ممكن است سیل بیاید ،اما اگر قلبت پر از عشق و قدردانی باش@@د،
تمام رفتارت از آفتاب و آسمانی آب@ی پ@@ر میش@@ود .آی@@ا م@ی بین@@ی ك@@ه
چه مسئولیت بزرگی بر دوشت است؟
زندگی آن چیزی است كه تو ب@ا آن انج@ام م@ی ده@ی ،پ@س هیچك@س
دیگر را برای وضعیتت متهم نكن و ب@@دان ك@@ه خ@@ود ت@@و مس@@ئول آن
هستی.
رفتارت را عوض كن تا بتوانی تمام طرز دیدت را ع@@وض كن@@ی.
یك رفتار سازنده را نسبت به زندگی انتخاب كن.
بهترین را با چیزهایی كه در اطراف خ@ودت می@@بینی بس@@از و بقی@@ه
را نادیده بگیر ت@@ا در ای@@ن ص@@ورت ب@@ه آن نی@@روی زن@@دگی ن@@دهی ت@@ا
آنکه از بین برود.
ام@@@روز در آرام@@@ش و اطمین@@@ان در انتظ@@@ار م@@@ن ب@@@اش و ب@@@دان ك@@@ه
امروز موهبتهای من را دارد.

 ٨آذر
ارزشهایت در زندگی كدامها هستند؟
اگر تنها ارزشهای مادی باشند ك@@ه ام@@روز اینج@@ا هس@@تند و ف@@ردا از
بین رفته اند مانند سموری در قف@@س تم@@ام زن@@دگی ات را دور خ@@ود
خواهی چرخید و به جایی نخواهی رسید.
اما اگر به دنب@ال راهه@ای روان هس@تی ،بای@@د ك@ه در درون آنه@ا را
جستجو كنی و اینكار تنها در صورتی ممكن اس@ت ك@ه در آرام@ش
باش@@ی و ثروته@@ای ب@@ا ارزش@@ی ك@@ه در درون ت@@و هس@@تند را نمای@@ان
كن@@ی .ت@@و آنه@@ا را در خ@@ارج پی@@دا نخ@@واهی ك@@رد ،چ@@را ك@@ه ت@@و در
خودت هر چه را كه در زندگی باارزش است ،داری.
ت@@و آزاد هس@@تی ك@@ه آزادان@@ه چیزه@@ایی را ك@@ه ارزش دارن@@د انتخ@@اب
كنی .هیچ كس سعی در تحت ت@@اثیر گذاش@تن ت@و نخواه@د ك@@رد چ@را
كه هر كسی آزادی انتخاب دارد.
ب@@ه ت@و بس@@تگی دارد ك@@ه از زن@@دگیت ی@@ك پی@@روزی و ی@ا ی@@ك شكس@ت
بسازی .روشنایی اینجا است ،چ@@را آن@@را دنب@@ال نكن@@ی؟ عش@ق اینج@@ا
است ،چرا آنرا قبول نكنی؟
هیچ چیزی از ت@و دری@@غ نخواه@@د ش@@د وق@@تی ك@@ه آن@را ب@ا تم@@ام قلب@@ت،
هوشت ،روانت و نیرویت جستجو كنی.

 ٩آذر
ت@@و نم@@ی ت@@وانی كاره@@ای بزرگ@@تری را ش@@روع كن@@ی ت@@ا زم@@انیكه
روابطت را روشن نك@@رده باش@@ی ،و در عش@@ق ،ص@لح و هم@@اهنگی
با دیگران راه نروی و در خ@@ودت هیچگ@@ونه دلخ@@وری و بدجنس@@ی
را نگه نداری.
عل@@ف ه@@ای ه@@رز بای@@د از زمی@@ن كن@@ده ش@@وند قب@@ل از اینك@@ه گیاه@@ان
دیگر را خفه كنن@@د .از همی@@ن الن عل@@ف ه@@ای ه@@رز زن@@دگی ات را
بكن قبل از اینكه محكم جا بیفتند و گیاهان زیبایی را كه در درون
تو رشد میكنند خفه كنند.
ت@و نم@@ی ت@وانی در معن@ویت رش@د كن@ی و ش@كوفا ش@وی اگ@ر ك@@ه در
قلب@@@@ت تنف@@@@ر ،حس@@@@ادت ،دلخ@@@@وری ،ب@@@@ی تحمل@@@@ی و ی@@@@ا نفهم@@@@ی را
نگهداری.
مشكلتت را به سرعت روشن كن و بگذار كه عشق جاری شود.
هیچ@@وقت ص@@بر نك@@ن ك@@ه دیگ@@ری ق@@دم اول را ب@@ردارد .ت@@و همیش@@ه
میتوانی در این راه كاری انجام بدهی ،چرا از همی@@ن الن ش@@روع
نكنی؟
هیچوقت كاری را كه میتوان امروز انجام داد به فردا نینداز.
چیزه@@ای زی@@ادی در انتظ@@ار گس@@ترش هس@@تند ،ام@@ا بای@@د در محی@@ط
درست شكوفا شوند ،در محیط عشق ،عشق و باز هم عشق.

تصویر آذر

ت@@وپی از ن@@ور ب@@ه م @ن نش@@ان داده ش@@د .از آن ش@@عاع ه@@ای ن@@ورانی
درخشنده خارج میشد و شعاعهای كدری به آن برمیگشت.

شنیدم:
زمانیكه روند كامل را ط@@ی ك@@ردی ،ب@@ه م@@ن ،منش@@ا ه@@ر زن@@دگی ب@@ر
خ@@واهی گش@@ت و ب@@ا م@@ن یك@@ی خ@@واهی ش@@د ،هم@@انطوریكه در اول
بودی.

 ١٠آذر
دیروز را پشت سر بگذار و با شتاب وارد این روز جدی@@د ش@@گفت
انگیز شو ،بدان كه فقط به@@ترین را ب@رای ت@و در ب@@ردارد و انتظ@@ار
داشته باش كه نتیجه آن فقط بهترین باشد.
دست مرا در همه چیز ببین و تولد آس@@مان جدی@@د و زمی@@ن جدی@@د را
مشاهده كن ! نترس چرا كه این خواس@@ته م@@ن اس@@ت ك@@ه ملك@@وت را
به تو بدهم ،نه فردا یا یك روزی ،بلكه امروز.
آی@@ا میت@@وانی قب@@ول كن@@ی ك@@ه ام@@روز ه@@ر اتف@@اقی ممك@@ن اس@@ت انج@@ام
بگیرد؟
آیا آماده این هستی كه شگفت انگیز ترین اتفاقات انجام بگیرند؟
این امكان میدهد كه همه چیز سرعت بگی@@رد و اینك@@ه فق@@ط به@@ترین
را ن@@تیجه ده@@د .در واق@@ع چ@@ون ت@@و ب@@ه دنب@@ال به@@ترین ن@@تیجه از ه@@ر
اتفاق هستی به آن كمك میكنی كه نمایان شود.
ب@@ا ای@@ن عم@@ل بس@@یار مثب@@ت ت@@و ش@@رایط مناس@@ب و محی@@ط مناس@@ب را
برای شكوفایی جدید بوجود میاوری.
ت@و مانن@@د پرس@تاری میش@@وی ك@@ه آم@اده ه@@ر گ@@ونه همراه@ی اس@ت ت@ا
جدید نمایان شود.

 ١١آذر
همیش@@ه احتی@@اج ب@@ه پیش@@گام هس@@ت ،ب@@ه كس@@انیكه نی@@رو و ش@@جاعت
پیشروی در جدید را دارند .آنها كسانی هس@@تند ك@@ه تص@@ویری زیب@@ا
در سر دارند و آنرا همواره در پیش خ@@ود نگهمیدارن@@د و گس@@ترش
آنرا مشاده میكنند.
اما هر كسی شخصیتی است و در نتیجه نمی شود هم@@ه را در ی@@ك
قالب گرفت .تو باید آزاد باشی كه رش@@د كن@ی ،گس@ترده ش@وی و از
درون@@@ت ك@@@ه وج@@@ود اص@@@لی ات را ج@@@ان و حرك@@@ت میده@@@د ،اله@@@ام
بگیری.
طب@@ق روان زن@@دگی ك@@ن ،طب@@ق الهام@@ات روان عم@@ل ك@@ن ،اهمی@@تی
ندارد كه چقدر آنها به نظرت دیوانه وار باشند!
البت@@ه راح@@ت ت@@ر اس@@ت ك@@ه عق@@ب بم@@انی و منتظ@@ر ش@@وی ك@@ه ف@@رد
دیگری قدم اول را در ناشناخته بردارد.
اینكار احتیاج به ایمان و شجاعت دارد و اگر تو شجاعت و ایم@@ان
انجام آنرا نداری سعی در نگهداشتن پیشگامانی را كه این صفات
را دارند ،نداشته باش!
باکه همیشه ق@@دردان ب@@اش چ@را ك@@ه ب@@دون آنه@@ا ،آس@@مان جدی@@د م@@ن و
زمین جدید من هیچوقت امكان جا افتادن نخواهند داشت.

 ١٢آذر
ت@@و ج@@زئی از "تم@@ام" هس@@تی و ه@ر كس@@ی نقش@@ی ب@@رای انج@@ام دادن
دراین كل دارد.
پ@س نس@@بت ب@ه دیگ@@ران منتق@@د و ب@@ی تحم@ل نب@@اش و مت@@وجه ش@و ك@@ه
ح@@تی دو نف@@ر از ش@@ماها مانن@@د ه@@م نیس@@تید و اج@@زاء مختلف@@ی ب@@رای
ساختن یك كل كامل لزم است.
آی@@@ا ت@@@ا ب@@@ه ح@@@ال ی@@@ك س@@@اعت تك@@@ه تك@@@ه دی@@@ده ای؟ تع@@@داد بیش@@@ماری
قس@@@متهای مختل@@@ف دارد و ب@@@ا دی@@@دن آنه@@@ا از خ@@@ودت میپرس@@@ی ك@@@ه
چگ@@ونه میتوانن@@د دس@@تگاهی مناس@@ب ب@@رای حس@@اب ك@@ردن زم@@ان را
تشكیل بدهند.
اما وق@تی ك@ه س@اعت س@ازی ه@ر ك@@دام ازا ای@ن قس@متها را ب@ر ج@ای
مناسب خود قرار میدهد نه تنها ساعت به كار می افتد بلك@@ه زم@@ان
درست را هم نشان میدهد.
ت@@ا زم@@اینكه ه@@ر ك@@دام از ای@@ن قس@@متها در ج@@ای خ@@ود هس@@تند و ك@@ار
مشخص خود را انجام میدهند همه چیز به خوبی پیش میرود.
حال میفهمی كه چرا همواره به تو میگویم كه ج@@ای خ@@ودت را در
این نظم وسیع زندگی پیدا كنی و آنگاه به@@ترین خ@@ودت را عرض@@ه
كنی.

 ١٣آذر
یاد بگیر قدر هر چیزی را كه به تو داده شده بدانی و از آن خوب
مراقب@@ت كن@@ی .ام@@ا اینك@@ار را زم@@انی انج@@ام خ@@واهی داد ك@@ه مت@@وجه
شوی كه هر چه داری از من میاید.
وق@@تی ك@@ه واقع@ا  €آن كس@@ی را ك@@ه ه@@دیه كنن@@ده اس@@ت دوس@@ت داش@@ته
باشی ،هدیه برایت ارزشمند خواهد بود.
وقتی كه رسیدگی ب@@ه برك@ات م@را پش@ت گ@@وش مین@@دازی ،در واق@ع
رفتارت را نسبت به من نشان می دهی.
عش@@ق كلی@@د اس@@ت .وق@@تی ك@@ه معن@@ای عش@@ق را ش@@ناختی ،هیچ@@وقت
دوس@@ت داش@@تن و رس@@یدگی ب@@ه ه@@ر آنچ@@ه ك@@ه ب@@ه ت@@و داده میش@@ود را
فراموش نمی كن@ی .ت@و ب@ه بچ@ه ای ك@ه ارزش آن@را نم@@ی دان@@د چی@ز
گرانبهایی برای بازی کردن نمی دهی چ@را ك@@ه او ب@@ه آن ت@@وجهی
نخواهد كرد و ممكن است كه آنرا از بین ب@@برد .م@@ن نمیت@@وانم تم@@ام
آن چیزهایی را که در انتظارت هستند به تو بدهم تا زمانی که یاد
نگرفته باشی از آنها درست ،یعنی با عشق و توجه ،استفاده کنی.
ب@@رای همی@@ن اس@@ت ك@@ه بای@@د ص@@بر كن@@م ت@@ا ت@@و آم@@اده ش@@وی ت@@ا بت@@وانم
بیشتر و بیشتر بركاتم را به تو بدهم.

 ١٤آذر
چ@را ب@@ا چش@@مان بس@@ته و فك@@ری مح@@دود حرك@ت كن@@ی و اینگ@@ونه از
شناختن میراث واقعی ات بگذری؟
متوجه شو كه لزم نیس@ت در خ@ارج ب@@دنبال فه@م ،ش@ناخت و درک
بگردی ،همه چیز در تو آماده است.
وقتی كه متوجه این شدی دیگر احساس نخواهی كرد كه كس@@ی از
دیگ@@ری ب@@اهوش ت@@ر اس@@ت .خ@@واهی فهمی@@د ك@@ه اگ@@ر انس@@انها مت@@وجه
شوند كه همه چیز را در درون خود دارند ،میتوانند هر ك@@اری را
انج@@@ام بدهن@@@د و ه@@@ر چی@@@زی را بفهمن@@@د ،و در واق@@@ع دنی@@@ای جدی@@@د
برایشان باز میشود.
تو خودت دنیایی هستی ،دنیایی ك@@ه تم@@ام روش@@نایی ،عش@@ق ،فه@@م و
درک را دارد و در انتظار این است كه نمایان شود .پس دست از
جس@@تجو در خ@@ارج ب@@ردار .وق@@ت بگ@@ذار ت@@ا آرام باش@@ی و آن@@را در
درون خودت پیدا كنی!
یاد بگیر كه خودت را بفهم@@ی و در اینص@ورت ش@روع ب@@ه فهمی@@دن
دیگران ،به فهمیدن زندگی و به فهمیدن من خواهی كرد.

 ١٥آذر
نه به غرور فكری ،ن@@ه ب@@ه قض@@اوتهای پیش@@اپیش و ن@@ه ب@@ه فكره@@ا و
نظرهای معمول اجازه بده كه راهت را ببندند.
حقیقتی را ك@@ه از مس@@یرهای غی@@ر معم@@ول م@@ی آی@@د رد نك@@ن .ت@@و در
حال وارد شدن در جدید هستی و در نتیجه باید آماده برخوردها و
شیوه های جدید باشی.
در مدرسه ،بچه ای كه به كلس بالتر میرود ،باید یاد بگی@@رد ك@@ه
تمام درسهای جدید را قبول كند و در خود جذب كند.
وارد عصر جدید شدن هم همینطور اس@ت .ت@@و بای@@د انگی@زه ج@رأت
كردن و امتحان كردن تجربی@@ات جدی@@د را داش@@ته باش@@ی و بخ@@واهی
كه با دلی باز وارد ناشناخته شوی .ت@@و ح@@تی بای@@د خواس@@تار اش@@تباه
كردن هم باشی چرا ك@ه می@@دانی ك@ه در اینص@ورت ه@م درس@ی ف@را
میگیری و همواره خردمندتر ،داناتر و با فهم تر میشوی.
نگران نباش ،الزامی ندارد كه چند كلس را یكی كنی.
قدم به قدم راه برایت نمایان خواهد شد و به تدری@@ج ت@و را ب@ه پی@ش
خواهیم برد.

 ١٦آذر
اگر با نظم دنیا ناهماهنگ باشی ،ب@@ه خ@@ودت ناهم@@اهنگی و ج@@دایی
را جذب میكنی .بیهوده برعكس جریان پارو خواهی زد و خودت
را خسته خواهی كرد.
چرا در مسیر جریان نباشی ،با آن ج@@اری نباش@@ی و خ@@ودت را ب@@ا
اتفاقی كه در حال است هماهنگ نكنی؟ اگر یاد بگیری ك@@ه اینك@@ار
را انج@ام ب@@دهی خ@ودت را ب@ا هم@@ه چی@ز هم@ه اطرافی@انت هماهن@گ
خواهی یافت.
دیگ@@@@ر خ@@@ودت را من@@@@زوی احس@@@اس نخ@@@واهی ك@@@رد و ك@@@@امل €در
اطرافیانت و محیطت حل خ@@واهی ش@@د .خ@@واهی دی@@د ك@@ه ب@@ا خ@ودت
هماهن@@گ هس@@تی ،و ای@@ن هم@اهنگی درون@@ی ب@@ه بی@@رون ه@م منعك@@س
میشود.
زن@@دگی ب@@دون تص@@ادف پی@@ش خواه@@د رف@@ت .و هم@@ه چی@@ز در ج@@ای
درس@@ت خ@@ود ج@@ای خواه@@د گرف@@ت .هم@@واره ش@@اهد اتفاق@@اتی معج@@زه
مانند خواهی بود.
این طرز زندگی برایت طرز زندگی معمولی ای خواهد ش@@د چ@@را
كه با من هماهنگ خواهی ب@@ود و م@ن خ@واهم توانس@ت در ت@@و و از
طریق تو عمل كنم تا شگفتی ها و شكوهم را نمایان سازم.

 ١٧آذر
چن@@د دفع@@ه در روز ك@@امل €از م@@ن آگ@@اه هس@@تی؟ چن@@د دفع@@ه در روز
دست مرا در اتفاقات میبینی و مرا شكر میكنی؟
امروز وقت بگذار و سعی كن تماس را همواره با م@@ن نگه@@داری.
در شروع برایت آسان نخواهد بود و متوجه خواهی شد كه م@@دتها
در راهه@@ای زن@@دگی س@@ردرگمی و ح@@تی ی@@ك فك@@ر ه@@م ب@@رای م@@ن
نداری.
ب@@رای ش@@روع بای@@د ی@@اد بگی@@ری ك@@ه خودآگ@@اهت را ب@@ه س@@وی م@@ن
بیاوری و نگذاری كه بدون هدف سرگردان باشد.
و اگر پشتكار داشته باشی ،كم كم مرا آگاهانه تر خواهی شناخت.
یاد خواهی گرفت كه زندگی كنی ،حركت كنی و جوهرت در م@@ن
باشد ،و معنی یگانگی امان را خواهی شناخت.
ج@@دایی وج@@ود ن@@دارد .م@@ن در ت@@و هس@@تم و ت@@و در م@@ن ،و م@@ا یك@@ی
هستیم.

 ١٨آذر
برای اینكه به روزت رنگ بدهی ،باید ی@@اد بگی@@ری ك@@ه آرام باش@@ی
و صبح موقع بیدار شدن قب@ل از اینك@@ه فك@رت ب@ا اتفاق@ات روزم@ره
شلوغ شود وقتی برای هماهنگی به خودت بدهی.
زندگیت مانند تابلویی پ@@اك و ب@@دون ل@@ك اس@@ت .س@@عی ك@@ن ك@@ه اولی@@ن
نقش@@های قلم@@ت ب@@ر روی ای@@ن ت@@ابلو روش@@ن و دقی@@ق باش@@د! پ@@ر از
عشق ،الهام و انتظار بهترین برای این روز جدیدی ك@@ه روب@@روی
تو است!
در موقع بیدار شدن تو در حالتی بس@@یار آرام ،گی@@را و ب@از هس@@تی،
در این حالت میت@@وانی فع@@الیت فك@@ری ات را ب@@ه راه@@ی وال ك@@ه در
نظرت هست هدایت كنی.
آم@اده ب@@ه اینك@@ه "به@@ترین" در ه@ر ك@اری ك@ه پی@@ش میگی@@ری نمای@ان
شود ،وارد این روز جدید شو.
ق@@دم ب@@ه ق@@دم گس@@ترش برن@@امه كام@@ل را ب@@رای ای@@ن روز و همچنی@@ن
برای خودت را مشاهده كن.
دیروز پشت سر تو است ،ی@@ك روز درخش@@ان جدی@@د پی@@ش روی ت@و
است و تو با تمام زندگی هماهنگ هستی.

 ١٩آذر
وقت و نیرویت را برای متهم ك@@ردن دیگ@@ران ب@@ه خ@اطر وض@@عیتی
كه در آن هستی هدر نده .فقط بدان كه همه چی@ز در دس@ت خ@ودت
است ! در نتیجه تو خودت میتوانیهمه چیزا را به تنه@@ایی تص@@حیح
كن@@ی ،در ص@@ورتیكه وق@@ت بگ@@ذاری ت@@ا ص@@لح و آرام@@ش درون@@ی را
پیدا كنی و مرا خدمت كنی.
هیچ چیزی برتو پنهان نخواه@@د مان@@د اگ@ر ك@ه ب@@ه دنب@ال آن باش@ی و
همه چیز را ب@ه م@@ن واگ@@ذار كن@ی و فق@ط در جس@تجوی انج@ام اراده
من باشی.
و فقط زمانی خواهی فهمید كه اراده من چیست كه آرام باشی.
ب@@ا تم@@ام ق@@درت س@@عی نك@@ن ،بلك@@ه آرام و آس@@وده ب@@اش ،و آن آرام@ش
قلبی و روحی را كه تم@@ام دره@@ا را ب@@از میكن@@د و روش@@نایی حقیق@@ت
را نمایان میسازد پیدا کن.
خواهی دید که کارهای بیشتری انجام خواهی داد وقتی كه بت@@وانی
آسوده باشی و همه چیز را به من واگذار كنی.
و آنگاه ،ب@ا خی@@ال راح@@ت ،م@را خ@@دمت ك@@ن و بگ@@ذار ك@@ه هم@@ه چی@@ز
آزادانه و بطور طبیعی و بدون هیچ كوشش@@ی از ج@@انب ت@@و ج@@اری
باشند ،و به این ترتیب در كمال شكوفا شو.

 ٢٠آذر
بهترین راه افزودن عشق و فراوان@ی در زن@دگی ات ای@ن اس@ت ك@ه
هر چیزی را كه به تو میرسد تبرك كنی و شكر گزار باشی مانن@@د
اینكه بركتی از من برای تو است.
با فراگی@ری ت@@برك ك@ردن و ق@دردانی ب@رای ه@ر چی@ز ،در واق@ع ت@و
یكی از بزرگترین قوانین فراوانی و ثروت را تجرب@@ه میكن@@ی چ@را
كه با عشق و تبرك همه چیز افزون میگردد.
تو دیده ای كه بچه ها شكوفا م@ی ش@@وند و در زیب@ایی و خ@رد رش@د
میكنند وقتی كه عشق و تبرك بر آنها جاری باشد .ت@@و دی@@ده ای ك@@ه
گیاه@@ان و حیوان@@ات ب@@ه عش@@ق و ت@@برك ج@@واب میدهن@@د .خ@@ودت ه@@م
حس كرده ای كه به عشق و تبرك جواب می دهی.
حال برو و همین كار را با تمام كسانی كه با آنها برخ@@ورد میكن@@ی
انج@ام ب@ده .خ@واهی دی@@د ك@@ه ه@ر چ@ه بیش@تر اینك@ار را انج@ام ب@دهی،
برایت آسانتر خواه@@د ب@@ود و بیش@@تر ق@@ادر خ@@واهی ب@@ود ك@@ه قلب@@ت را
ب@@از كن@@ی ت@@ا ج@@ایی ك@@ه عش@@ق و ت@@برك از ت@@و ج@@اری باش@@د و ش@@ادی
واقعی زندگی از تو به دنیا لبریز گردد.

 ٢١آذر
اگر ساعتهای تمرینی را كه یك پیانیست خوب باید ه@@ر روزانج@@ام
بده@@د ت@@ا ی@@ك كنس@@رت خ@@وب ارائه بده@@د بش@@ماری ،آنگ@@اه ك@@م ك@@م
میفهمی كه چرا باید همواره به هوش باش@@ی ت@@ا آنط@@وریكه بای@@د ی@@ك
زندگی معنوی داشته باشی.
معنایش این نیست كه باید خودت را مجبور كنی ،اما باید هم@@واره
ب@@@ه ه@@@وش باش@@@ی و ب@@@ه اتفاق@@@ات اطراف@@@ت ت@@@وجه داش@@@ته باش@@@ی،
مخصوصا  €در شروع.
مانند پیانیستی كه برای نزدیك شدن به كمال یك قطعه مش@@كل آن@@را
بارها و بارها تمرین میكند تا به رضایت برسد ،تو هم بای@@د باره@@ا
هم@@ان راه را ط@ی كن@@ی ت@@ا ج@@ایی ك@@ه درس@@هایی ك@@ه ف@@را م@@ی گی@@ری
جزئی از تو شوند و در تو ریشه بدوانند.
به خاطر داشته باش كه هیچكس دیگری نمی تواند اینرا برای تو
زندگی كند و هیچكس دیگری نمی تواند به جای تو تمرین كند.
فقط تو میتوانی .
پس چرا از همین الن شروع نكنی؟

 ٢٢آذر
فقط زم@@انیكه م@@ن بت@@وانم در او از طری@ق كاناله@ای ب@از و داوطل@ب
عمل كنم است كه اتفاقات عجیبی میتوانند پیش آیند.
تمام كسانیكه آنها را میبینند میتوانند دست م@@را در آنه@@ا بشناس@@ند و
مت@@وجه ش@@وند ك@@ه خودش@@ان ب@@ه تنه@@ایی ق@@ادر ب@@ه انج@@ام چنی@@ن ک@@اری
نیستند.
آنها میدانند ك@@ه حقیقت@ا  €ای@@ن م@ن هس@@تم ك@@ه در آنه@@ا و از طری@ق آنه@@ا
عمل میكنم ،و به این ترتیب مرا میشناسند و دوست میدارن@@د .پ@@س
هیچوقت فراموش نكن كه ب@رای اتفاق@ات زن@دگی خ@ود ش@كر گ@زار
باشی.
قلب@@ت را ب@@از نگه@@دار و فك@@رت را از تفك@@رات منف@@ی خ@@الی ک@@ن ت@@ا
مجبور نشوی كه برای خلص شدن از ط@رز فكره@ای ق@@دیمی ك@@ه
مانع پیشرفت جدید می شوند وقت تلف كنی.
همیشه به خاطر داشته ب@اش ك@ه س@ادگی •مه@ر م@ن اس@ت .در ن@تیجه
هر وقت زن@@دگی برای@@ت زی@@ای پیچی@@ده ش@@د ،میت@@وانی مطمئن باش@@ی
كه در راه درستی نیستی و محتاجی كه فورا €به آن برگردی.
مانند بچه كوچكی ساده باش و كامل از زندگی لذت ببر.

 ٢٣آذر
به خاطر داشته باش كه خوبی نتیجه هر چیزی خواهد بود ،و ه@ر
امتحانی كه به تو داده میش@@ود ب@@رای كم@@ك ب@@ه ر•ش@@د و ش@@كوفایی ت@@و
است.
مت@@وجه ش@@و ك@@ه ب@@دون تجربی@@ات شخص@@ی خ@@ودت ق@@ادر ب@@ه فهمی@@دن
همنوعانت نخواهی بود و از آنها كناره خواهی گرفت و حتی آنها
را محكوم خواهی كرد.
تجربی@@ات ،ه@@ر چق@@در ه@@م ك@@ه عجی@@ب و ی@@ا س@@خت باش@@ند ب@@ه خ@@اطر
ه@@دفی ب@@ه ت@@و داده ش@@ده ان@@د ،پ@س وق@@ت بگ@@ذار ت@@ا ای@@ن ه@@دف را پی@@دا
كنی.
سعی كن دست مرا در ه@ر چی@@زی ب@@بینی و مت@@وجه ش@@وی ك@@ه هی@@چ
چیزی بیهوده نیست و همینطوری پیش نمیآی@@د .مت@وجه ش@و ك@@ه ت@@و
به خودت بهترین و یا بدترین زندگی را جذب میكنی.
یا صلح ،آرامش و راحتی و یا هرج و مرج و شلوغی .این ن@@تیجه
درون@@ی ت@@و اس@@ت ،ن@@تیجه ط@@رز تفك@@رت اس@@ت ،پ@@س اطرافی@@انت را
متهم نكن.
یك حلزون همه چیز را ،حتی خانه اش را با خود حمل میكن@@د .ت@@و
هم همه چیز را در خودت حمل میكن@@ی ،و ای@@ن ب@ه بی@رون منعك@@س
میشود.

 ٢٤آذر
جرقه الهی در هر كسی هست ،اما در خیلی ه@@ا بای@@د آن را نمای@@ان
و شعله ور كرد .از خ@@واب بی@@دار ش@@و ،جرق@@ه درون@@ت را بش@@ناس،
آن را تغذیه كن و به او اجازه بده كه رشد كند و شكوفا شود!
یك بذر برای رشد كردن باید در زمین كاشته شود .او خود تمامی
گی@@اه را در ب@@ر دارد ،ام@@ا ب@@رای اینك@@ه بتوان@@د رش@@د كن@@د احتی@@اج ب@@ه
شرایطی درست دارد.
ت@@و در خ@@ودت ملك@@وت آس@@مانی را داری ،ام@@ا اگ@@ر ب@@ه ای@@ن حقیق@@ت
بی@@دار نش@وی و آن@را جس@@تجو نكن@@ی ،آن را پی@@دا نخ@@واهی ك@@رد و او
در جای خود در همین حالت خواهد ماند.
انسانهای زیادی در این زندگی به این حقیقت بی@@دار نخواهن@@د ش@@د،
آنها مانند بذرهایی هستند كه در كیسه انبار شده اند.
تو باید بخواهی ك@@ه بن@@دهایت را پ@@اره كن@@ی ت@ا آزاد باش@ی .اگ@@ر ای@@ن
خواس@@@ته را داش@@@ته باش@@@ی ب@@@ه ش@@@یوه ه@@@ای مختل@@@ف كم@@@ك دری@@@افت
خواهی كرد.
اما باید كه اول این انگیزه را داشته باشی.

 ٢٥آذر
"با تازه شدن فكرتان دگرگون شوید".
این كلمات خیلی مهم هستند! آنه@@ا را ت@@ا ب@@ه ح@@ال ش@@نیده ای ول@@ی ب@@ا
آنها چه انجام داده ای؟ برای تو چه معنائی دارند؟
وق@@ت بگ@@ذار ك@@ه ب@@ه آنه@@ا فك@@ر كن@@ی ت@@ا اینك@@ه در زن@@دگیت تب@@دیل ب@@ه
كلماتی زنده شوند و واقع@ا  €احس@@اس كن@@ی ك@@ه ب@ا ت@@ازه ش@@دن تفك@@رت
تغییر میكنی.
تو از صلح و هماهنگی ،از آسمان جدی@@د و زمی@@ن جدی@@د ،از انج@@ام
اراده من ،از عش@@ق و ن@@ور در دنی@@ا ص@@حبت میكن@@ی ،ام@@ا واقع@ا  €در
این راه چه انجام می دهی؟ آی@@ا ط@@وری زن@@دگی میکن@@ی ک@@ه س@@همی
در تشکیل آن داشته باشی ؟
قبول نکن که همانند یک طوطی كلماتی را كه برای ت@@و معن@@ی ای
ندارند تكرار كنی .همواره برای فهمی روشن تر و عمیق تر دع@@ا
كن ،شكر كن و فراتر برو.
و مهم@@تر از هم@@ه واقع @ا  €زن@@دگی ك@@ن و بگ@@ذار ك@@ه اتفاق@@ات ب@@رای
دگرگونی زندگی ات انجام گیرند.

 ٢٦آذر
وق@@تی ك@@ه ب@@ا م@@ن در تم@@اس باش@@ی و بزرگ@@ترین خواس@@ته ات انج@@ام
اراده من باشد ،آنگاه خ@واهی دی@@د ك@@ه ه@ر عمل@@ت ن@ه ب@@رای خ@ودت
بلکه برای خوبی تمام باید باشد.
این زندگی تنها برای انسانهایی اس@ت ك@@ه خودش@@ان را وق@ف ك@@رده
ان@@د و میخواهن@@د ك@@ه خودش@@ان را فرام@@وش كنن@@د و ج@@زئی از تم@@ام
گردند.
ب@@رای اك@@ثر بش@@ریت آس@@ان نیس@@ت چ@@را ك@@ه خیل@@ی ه@@ا نم@@ی خواهن@@د
شخصیت خودشان را از دست بدهند.
آنها میخواهند "حق" خودشان را داشته باشند و دقیقا  €كاری را ك@@ه
میخواهند انجام بدهند و هیچگونه ت@@وجهی ب@@ه ف@@رد دیگ@@ری نداش@@ته
باشند.
در ن@@تیجه ،اگ@@ر زم@@انی احس@@اس ك@@ردی ك@@ه زن@@دگی آنط@@وری ك@@ه
دوست داری نیست و تو با "تمام" ناهماهنگ هستی ،وقت بگ@@ذار
تا ببینی كه چه چیزی در تو باعث ناهماهنگی میش@@ود و هیچ@@وقت
به دنبال مقصری برای متهم كردن نباش.
وقتی كشف كنی ك@@ه چی@زی در ت@@و اس@ت ك@@ه دلی@@ل ای@@ن ناهم@@اهنگی
است ،آنگاه میتوانی بدون تامل آنرا درست كنی.

 ٢٧آذر
ب@@رای چیزه@@ا س@@ختی نك@@ش ،بلك@@ه بگ@@ذار ك@@ه خودش@@ان ب@@ه س@@ادگی
گس@@ترش پی@@دا كنن@@د .ب@@ه نگران@@ی اج@@ازه ن@@ده ك@@ه ب@@ه بن@@دت بكش@@د و
كورت سازد ،بلكه یاد بگیر كه تمام سختی هایت را به من واگذار
كنی تا آزاد باشی كه اراده مرا انج@ام ده@@ی و در راهه@@ای م@@ن ق@@دم
بگذاری.
تا وق@تی ك@ه درگی@@ر خ@ودت باش@ی و ی@@ك درخ@ت م@انع دی@@دن جنگ@ل
برایت باشد ،م@@ن نخ@@واهم توانس@@ت از ت@@و اس@@تفاده كن@@م ،پ@@س آس@@وده
بگیر و نگران نباش!
آرام باش و به شگفتی های طبیعت توجه كن.
فكرت در من باشد! چشمانت را باز كن و مرا در هر چیز ببین و
همواره شكر گزار باش!
وقتی كه بتوانی مرا در همه چیز ببینی ،قلبت آنقدر پر خواهد بود
از عشق و قدردانی که نخواهی توانست آن@@را پنه@@ان كن@@ی چ@@را ك@@ه
ب@@ه چش@@مان هم@@ه نمای@@ان اس@@ت .وق@@تی ك@@ه در ح@@الت ش@@ادی و ش@@كر
گزاری باش@ی هم@@ه را ب@@ه خ@@ودت ج@@ذب میكن@@ی ،هم@@ه كس@ی را ك@@ه
لبریز از عشق است دوست دارند چرا كه عشق ،عش@ق ،را ج@ذب
میكند.

 ٢٨آذر
این زندگی یك زندگی عمل و تغییر است .زیاد از خ@@ودت راض@@ی
نباش چرا كه ممكن است به سادگی در جویی بیف@@تی و در آن گی@@ر
كنی.
ت@@و بای@@@د ك@@ار معن@@وی شخص@@ی ات را انج@@ام ب@@@دهی .ت@@@و بای@@@د ك@@@ه
جستجوی شخصی ات را به صورتی كه مایل هستی انجام بدهی.
ببین كج@ا احتی@@اج ب@@ه تغیی@@ر ك@@ردن داری و س@@پس كاره@ای لزم را
ب@@رای آن انج@@ام ب@@ده .اگ@@ر تغیی@@رات س@@خت باش@@ند ،ه@@ر ق@@در زودت@@ر
انجام بگیرند ساده تر خواهد بود .اگر چسب زخ@@م را س@@ریع بكن@@ی
دردش كم@@تر اس@@ت ت@@ا آرام آرام آن@@را ب@@رداری .پ@@س ك@@اری را ك@@ه
میدانی باید انجام شود بدون اینكه وق@@ت فك@@ر ك@@ردن ب@@رای آن تل@@ف
كنی انجام بده.
با تغییر ،زندگی می آید ،یك زندگی پر و نورانی ،این به تو ه@@دیه
است .آن را بگیر و همواره شكر گزار باش.

 ٢٩آذر
اول به دنبال ملكوت ب@@اش ،م@@را اول از ه@ر چی@@ز ق@@رار ب@@ده و بقی@@ه
چیزه@@@ا اض@@@افه ب@@@ر آن ب@@@ه ت@@@و داده خواهن@@@د ش@@@د .ای@@@ن كلم@@@ات را
میشناسی ،اما با آنها چه انجام داده ای ؟
آیا آنه@ا را زن@@دگی میكن@@ی؟ آی@ا راهه@@ای روان قب@ل از ه@ر چی@ز در
زندگیت قرار دارند؟ آیا وقتی را كه تنه@@ا ب@@ا م@@ن میگ@@ذرانی بیش@@تر
از هر چیزی برایت ارزش@@مند اس@ت؟ آی@ا دوس@ت داری آرام باش@ی
یا اینك@@ه در آرام@ش ن@اراحت هس@تی؟ آی@ا هم@واره در ح@ال مش@غول
كردن خودت هستی و برایت خیلی مشكل است ك@ه ب@@دن و روان@ت
را آرام كنی؟
میلی@@ون ه@ا انس@ان در دنی@@ا نم@ی توانن@@د س@كوت را تحم@ل كنن@د .آنه@ا
همواره به دنبال عمل و صدا در اطراف خود هستند .آنه@@ا كس@@انی
هس@@تند ك@@ه نمیدانن@@د ك@@ه اول ب@@ه دنب@@ال ملك@@وت م@@ن ب@@ودن و م@@را در
زندگیشان اول قرار دادن یعنی چه .آنها در درون و بیرون ن@اآرام
هستند.
من به تو میگویم كه لحظات صلح و آرامش ،لحظاتی كه ما با ه@م
هستیم ،خیلی با ارزش هستند در این دنیای شلوغ.
در جستجوی آرامش و آسودگی باش ،پیدایش كن و در این ح@@الت
بمان!

 ٣٠آذر
یاد بگیر كه فراتر از خودت و نیرو و ت@وانت زن@@دگی كن@@ی .ت@ا ك@@ه
اطرافیانت مستقیما  €ببینند كه این م@@ن هس@@تم ك@@ه در ت@@و و از طری@@ق
تو عمل میكنم.
به این ترتیب كسانیكه ایمان ندارند م@@را ن@@ه از طری@@ق زی@@اد ح@@رف
زدن بلكه از طریق زن@@دگی ای مس@تقیم و نمای@ان خواهن@@د ش@@ناخت،
اگر اینگونه زندگی نكنی قبول نك@@رده ای ك@@ه م@@ن راهنم@@ا و هم@راه
تو هستم و تو كامل €زندگی ات را به من و خدمت من وق@@ف ك@@رده
ای.
ت@@و بای@@د از ج@@ایی ك@@ه پ@@ایت م@@ی رس@@د دور ش@@وی و در دور دس@@ت
های ناشناخته شنا كنی و ایمان و اطمینانی كام@@ل داش@@ته باش@@ی ك@@ه
هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید چرا كه من با تو هستم.
ام@@ا هیچ@@وقت نخ@@واهی فهمی@@د ك@@ه واقع @ا  €همینط@@ور اس@@ت اگ@@ر ك@@ه
كاری برای آن انجام ندهی.
از ب@@ازی ك@@ردن ب@@دون ریس@@ك دس@@ت ب@@ردار ،اج@@ازه ب@@ده ك@@ه ب@@ه ت @و
نشان بدهم كه چه اتفاقاتی می تواند بیفتد وقتی كه آس@@وده میگی@@ری
و اجازه می دهی كه م@@ن افس@@ارت را ب@@ه دس@@ت گی@@رم و آنط@@وریكه
می خواهم از تو استفاده كنم.

اول دی
همانطوریكه می دهی دریافت خواهی كرد!
این حرف نیست ،قانون است .اگر آنه@@ا را زن@@دگی كن@@ی و ب@@ه ك@@ار
بگیری خواهی دید كه به چه شگفتی عمل میكند.
خواهی دید هم@@انطوریكه آنچ@@ه را ك@@ه داری م@@ی ده@@ی ،هم@@انطور
بیشتر و بیشتر به تو داده خواهد شد.
از هیچ چی@@زی ن@@ترس ،هی@@چ چی@@زی را نگ@@ه ن@@دار ،فق@@ط ب@@ه س@ادگی
هدیه بده و به هدیه دادن ادامه بده .قلبی باز و بی دریغ به خ@@ودش
بهترین را جذب میكند .قلبت باز و ب@@ی دری@@غ باش@@د ت@@ا هی@@چ چی@@زی
را نگه ندارد و بگذار كه روح بخشش همواره حاضر باشد.
ب@@بین ك@@ه چ@@ه چی@@زی ب@@رای ه@@دیه دادن داری و آن@@را ببخ@@ش .مه@@م
نیست كه چیست چرا ك@ه ه@ر ه@دیه ای ب@ه كم@ال "تم@ام" كم@ك م@ی
كند .صبر نكن كه دیگری چیزهایی را كه برای اهدا كردن داری
از تو بخواهد بلكه داوطلبانه خودت آنچه را كه داری بده.
با انجام این كار خواهی دید كه در "تمام" جای میگیرد ،مانند تكه
ای از پازل كه وقتی در جای خود ق@@رار داده م@@ی ش@@ود منظ@@ره را
كامل میسازد.

 ٢دی
ب@@ه م@ن امك@@ان عم@ل ك@@ردن در درون ت@و و از طری@@ق ت@و را ب@@ده ت@ا
شگفتی ها و شكوهم را نمایان سازم!
هم@@واره جل@@وی دی@@دت منظ@@ره عش@@ق ب@@ی نه@@ایت م@@ن ،فراوان@@ی ب@@ی
نهایت من و شگفتی ها و شكوهم را داشته باش.
منظرۀ آس@@مان جدی@@د و زمی@@ن جدی@@د ،منظ@@ره اراده م@@ن ك@@ه در ح@ال
ش@@كل گی@@ری اس@@ت ،ص@@لح و هم@@اهنگی ب@@ر روی زمی@@ن ،و خ@@وبی
نسبت به همه را نگاه دار.
منظره شهرهای بزرگ نورانی را كه در آنها صلح و عش@@ق حك@@م
فرما است و در تمام دنیا شكل می گیرند را نگه دار.
هیچ@@وقت ،در هی@@چ وض@@عیتی ای@@ن منظ@@ره را گ@@م نك@@ن چ@@را ك@@ه ب@@ا
نگه@@داری محك@@م و روش@@ن آن اس@@ت ك@@ه ای@@ن ش@@گفتی ه@@ا از دنی@@ای
ن@@امرئی ب@@ر روی زمی@@ن نمای@@ان م@@ی ش@@وند ت@@ا هم@@ه بتوانن@@د آن@@را
مشاهده كنند.
هر چه تجسمت روشنتر باشد ،سریعتر نمایان خواهد شد.
همواره شكر گزار باش كه چشمانت باز شده اند و میدانی ك@@ه چ@@ه
كار كنی .حال برو و انجامش بده و دیگر فكر نكن!

 ٣دی
از سرعتی كه تغییرات ممكن است نمای@@ان ش@@وند متعج@@ب خ@@واهی
شد .تو برای این تغییرات مدتهاست كه آماده شده ای.
طی قرنها ،روز به روز ،ماه به ماه و سال به س@@ال ،م@@ن ب@@ا ص@@بر
فراوان صحنه را آماده كرده ام تا این تغییرات جای بگیرند.
به تو تمام امكانات برای هماهنگی و آمادگیت داده شده است ،پس
باید بتوانی بدون مشكل به پیش بروی.
این موضوع خود آگاه است ،یعنی اینكه قادر باشی خودآگ@اهت را
بال ببری و با اتفاقاتی كه رخ میدهند هماهنگ شوی.
كس@@انیكه "خورش@@ید درون" را میشناس@@ند در ح@@ال حاض@@ر همگ@@ی
مانن@@د آه@@ن ب@@ه آهنرب@@ا كش@@یده م@@ی ش@وند .ممك@@ن اس@@ت ك@@ه هم@@ه آنه@@ا
همواره آگاه به این موضوع نباشند ،اما برایشان در زمانه@@ایی ك@@ه
در پیش است كامل €روشن خواهد شد.
ای@@ن خ@ود آگ@@اه اس@ت ك@@ه بیش@@تر و بیش@@تر انس@انها را ب@ه خ@@ود ج@ذب
میكن@@د ت@@ا اینك@@ه هم@@ه ش@@ماها بتوانی@@د از خ@@دای درون آگ@@اه ش@@وید ،و
همواره برای این آگاهی شكر گزار باشید.

 ٤دی
روز به روز تو بیشتر و بیش@تر آغش@ته و پ@ر از آگ@اهی "خورش@@ید
درون" میشوی .ت@@و ق@@ادر هس@@تی ك@@ه در روش@@نایی راه ب@@روی و ب@@ا
نور یكی شوی تا اینكه دیگر هیچ تاریكی در تو نباشد ،و در عی@@ن
حال تو نور بیشتری به دنیا میاوری .تو باید متوجه شوی كه هم@ه
چیز در تو شروع می شود.
تو بای@@د اول من@زل خ@ودت را منظ@م كن@ی ،و بای@@د ایم@ان و اطمین@@ان
داش@ته باش@ی ك@ه آن چی@زی ك@ه در ت@و اس@ت ك@ه ب@@ه خ@ارج منعك@@س
میشود.
چیزی نیست كه باید برای آن جنگید ،چیزی است كه خودش پیش
میاید اگر كه به آن اجازه بدهی و قلب و فك@رت را پ@ر از عش@@ق و
درک کردن سازی.
این طرز روان وال در هوایی است كه ت@@و تنف@س م@@ی كن@@ی .آن را
عمیقا  €تنفس كن و بگذار كه تمام وجودت از آن پر شود.
آنقدر بزرگ است ك@@ه نم@ی ت@@وانی آن@را در خ@ودت ج@ا ب@@دهی ،پ@س
آن@@را ب@@ا تنفس@@ت بی@@رون ب@@ده و ب@@ه همی@@ن ترتی@@ب آن@@را در حرك@@ت و
گسترش نگهدار.

 ٥دی
از زن@@دگی چ@@ه انتظ@@اری داری؟ انتظ@@ار به@@ترین را ،ی@@ا اینك@@ه از
آنهایی هستی كه همیشه میترسند كه بدترین پیش بیاید و چیزها ب@@د
بگذرد؟
اگر اینطور است ،پس آنچه كه به سوی تو میاید حقت است ،چ@@را
كه تو آنچه را كه دوست داری و ی@ا آنچ@ه را ك@@ه از آن تنف@ر داری
و ازآن می ترسی به خودت جذب میكنی.
اگ@@ر خ@ود آگ@اهت منف@ی باش@@د ،مانن@@د آهنرب@ا ب@@دی ه@ا را ب@ه خ@ودت
جذب میكن@@ی و ب@ا كس@@انی جم@@ع خ@واهی ش@@د ك@@ه همانن@@د ت@@و هس@@تند.
زیرا آنهایی كه شبیه هم هستند با هم جمع می شوند.
وق@@تی ك@@ه خودآگ@@اهت عش@@ق ش@@ود ،وق@@تی ك@@ه ل@@بریز از ش@@ادیهای
زندگی باشی و قلبت پ@@ر از ق@@دردانی ب@@رای هم@@ه ك@@س و هم@@ه چی@@ز
باشد ،آنگاه با تعجب خواهی دی@@د ك@@ه انس@@انهای ش@@اد و خوش@@حال و
درخشان از ش@ادی و عش@ق را در ه@@ر ج@@ایی ك@@ه باش@@ند ب@@ه خ@@ودت
جذب میكنی.
زندگی ات از بهترین هدایای زندگی پر خواهد شد.
چرا بهترین را در هر وضعیتی ن@@بینی؟ به@@ترین را مجس@@م ك@@ن ك@@ه
اکنون به تو جذب میشود.

 ٦دی
خیل@@ی وقته@@ا فق@@ط ایم@@انت ت@@و را ب@@ه پی@@ش خواه@@د ب@@رد ،ب@@دون اینك@@ه
بتوانی تمام دلیل عملت را ببینی ،ام@@ا وق@@تی ك@@ه در درون خ@@ودت
میدانی كه عملت درست است تردید نكن.
ب@@رای ق@@دم برداش@@تن در ناش@@ناخته بای@@د ایم@@ان داش@@ته باش@@ی وگرن@@ه
ممكن است كه جریانات خارجی تا حد پاره شدن تو را به هر س@@و
بكشند .اینجاست كه باید ی@@اد بگی@@ری در درون خ@@ودت ب@@روی و ب@@ا
اطمینانی كامل بدانی هر كاری ك@@ه انج@ام م@@ی ده@@ی ب@@ه وس@@یله م@@ن
راهنمایی میشود و كامل €به درستی انجام خواهد شد.
ب@@@رای خ@@@ارج ش@@@دن از ص@@@ف ،و گ@@@وش دادن ب@@@ه راهنم@@@ایی ه@@@ای
درونی خود ،احتیاج به ایمان و شجاعتی بسیار است ،مخصوص @ا €
وقتی عملی كه انجام می دهی به چشمان دیگران دیوانگی بیاید.
برای همین است كه بدون ایمان و اطمینان درونی و كامل ،موفق
به انجام آن نخواهی شد.
انتخاب همیشه در دستهای خودت اس@@ت ،پ@@س دس@@تت را محك@@م در
دست من بگیر و خوب انتخاب كن.
من هیچوقت جواب رد به تو نخواهم داد و رهایت نخواهم ك@@رد و
هر كدام از قدمهایت را راهنمایی خواهم كرد!

 ٧دی
راه های فراوانی را كه همه به مركز ،به م@@ن ،میرس@@ند نگ@@اه ك@@ن.
هم@@@ه آنه@@@ا متف@@@اوت هس@@@تند و ب@@@ا ای@@@ن ح@@@ال همگ@@@ی ب@@@ه ی@@@ك س@@@مت
راهنمایی میكنند.
هرچه بیشتر به مركز نزدیك م@@ی ش@@وند ،ت@@ا ج@@ایی ك@@ه هم@@ه ب@@ا م@@ن
یكی شوند و دیگر اختلفی نباشد و یگانگی كامل شود.
تو شاهد هر چه بیشتر این خواهی بود با مراك@@ز روش@@نایی ای ك@@ه
در تمام دنیا وجود دارند.
همینطور كه وضعیت دنیا تاریك تر و خرابتر میشود ،این مراكز
نورانی تر می شوند تا جایی كه نور بر تمام تاریكی ها غلبه كند.
خوب است كه دیدی وس@یع ت@ر از اتف@اقی ك@ه در پی@ش اس@ت داش@@ته
باشی ،اما خیلی هم مهم است كه متوجه شوی كه همه چیز در ت@@و
شروع میشود.
متوجه شو چیزی كه در ه@@ر انس@ان اتف@اق م@ی افت@@د در دنی@@ا ح@ادث
می شود و در وضعیت دنیا انعكاس پیدا میكند.
برای همین است كه ص@@لح و آرام@@ش قل@@ب و روح آنق@@در ب@@رای ت@@و
واج@@ب اس@@ت و ب@@رای همی@@ن اس@@ت ك@@ه هم@@اهنگی ،تف@@اهم و عش@@ق
عمیق باید بین تو و دیگران جاری باشد.

 ٨دی
قلبت را باز كن و تمامی هدایای خوب و كامل مرا قبول كن! آنه@ا
در انتظار ت@@و هس@@تند ام@@ا خیل@ی ه@@ا فرام@@وش میكنن@@د ك@@ه قلبش@@ان را
ب@@از كنن@@د و دستانش@@ان را ب@@رای قب@@ول ك@@ردن می@@راث واقع@@ی دراز
كنند.
یا از اینكار میترسند ،و یا فکر میكنن@@د ك@@ه لی@@اقت آن@@را ندارن@@د و ی@@ا
حتی قبول ندارند كه اینجاست و بنابراین چیزی را ك@@ه در انتظ@@ار
درخواست آنها است رد میكنند.
اگر تو در بانك پول داشته باشی ام@ا وج@ودش را قب@ول نكن@ی و از
آن به خاطر ناباوریت برداشت نكنی ،از كمبود رنج خواهی برد.
انبار های من ل@بریز هس@@تند و ه@@ر چ@ه دارم م@ال ت@@و اس@@ت ،ام@ا ت@و
باید به خاطر آن كاری انجام بدهی ،باید آنچه را كه م@@ال ت@@و اس@@ت
درخواست كنی.
تو نمی توانی یك زندگی معنوی داشته باشی اگر ك@@ه ب@@اور نداش@@ته
باشی كه مال تو است و آنرا نخواهی.
آسمان جدید و زمین الن اینجا هستند.

 ٩دی
تو دستها و پاهای من هستی! من برای نمایان كردن شگفتی ه@@ا و
شكوهم باید در تو و از طریق تو عمل كنم.
من باید از تو استفاده كنم تا ملك@@وتم را ب@@ر زمی@@ن بی@@اورم و آس@@مان
جدید و زمین جدید را نمایان سازم.
تا زمانیكه متوجه نشوی كه من به ت@@و احتی@@اج دارم ،باره@@ا از ای@@ن
آسمان و زمین جدید و شگفت خواهی ش@@نید ،ام@@ا هیچ@@وقت آنه@@ا را
نخ@@واهی دی@@د و در آنه@@ا زن@@دگی نخ@@واهی ك@@رد و آنه@@ا در ت@@و و در
اطراف تو عمل نخواهند كرد.
ی@@@ك خ@@واب دور از دس@@@ترس ب@@@ه چ@@@ه دردی میخ@@@ورد؟ بای@@@د اج@@@را
گردد ،اما فقط در صورتی می توان@@د حقیق@ت یاب@د ك@@ه ش@روع کن@ی
به آنگونه زندگی کردن و حرف زدن در موردش را بس كنی.
وقتی میبینی كه كسی در حال غرق شدن است ،فایدهای ن@@دارد ك@@ه
از س@احل او را نص@یحت كن@ی .بای@@د در آب بپ@ری و ب@رای نج@اتش
كاری انجام بدهی .به همین ترتیب چندان مفید نیست كه در مورد
به وجود آوردن آسمان جدید و زمین جدید چیزی بخوانی و ی@@ا در
این مورد چیزهایی یاد بگیری.
ب@@رای نمای@@ان كردنش@@ان ت@@و بای@@د ك@@ه از همی@@ن الن آنه@@ا را زن@@دگی
كنی!

 ١٠دی
یكب@@ار ك@@ه ق@@دمی در ایم@@ان برداش@@تی ،دیگ@@ر ب@@ه عق@@ب نگ@@اه نك@@ن و
غص@@ه آنچ@ه را ك@ه پش@@ت س@ر گذاش@@تی نخ@ور .فق@ط انتظ@ار ش@گفت
ترین آینده ه@@ا را داش@@ته ب@@اش و آن@@را مجس@@م ك@@ن .تم@@امی گذش@@ته را
پشت سر بگذار ،او دیگر تمام شده است.
برای درسها و تجربیات گذشته ات كه تمامی ب@@ه ت@و ب@رای ب@زرگ
شدن كمك كرده اند و به تو درکی بزرگتر داده اند ،ق@@دردان ب@@اش،
اما هیچوقت سعی نكن كه به آنها آویزان شوی.
چیزی كه در انتظ@ارت اس@ت خ@وب اس@ت ،خیل@ی ش@گفت انگیزت@ر
از آنچه كه پشت سر گذاشته ای.
اگ@@ر ك@@ه زن@@دگی ات را ب@@ه دس@@ت ره@@بری و راهنم@@ایی مس@@تقیم م@@ن
گذاشته ای ،چگونه چیزی می تواند به بدی بیانجامد؟
اگ@@ر بع@@د از ق@@دم برداش@@تنت ،از خ@@ودت بپرس@@ی ك@@ه ك@@ارت درس@@ت
ب@@وده ی@@ا ن@@ه ،آنگ@@اه ب@@ه تردی@@دها و ترس@@ها اج@@ازه ورود م@@ی ده@@ی و
چیزها ب@ه ت@و هج@وم میاورن@@د و خ@ودت را زی@ر ب@ار تص@میمت خ@م
شده می یابی.
در نتیجه دست بردار ،گذشته را رها كن و با قلبی پ@ر از عش@ق و
قدردانی به پیش برو!

DU MÊME AUTEUR
- L’ENVOL VERS LA LIBERTÉ
Editions Fortuna
- LA PETITE VOIX
Editions Le Souffle d’Or
- PAROLES DE VIE
Editions Fortuna

Découvrez sur le site des Editions Fortuna,
large catalogue allant du Bien-être, de
connaissance de soi, de la spiritualité,
l’ésotérisme, de l’histoire jusqu’aux sujets
sociétés, en passant par des romans.

un
la
de
de

Profitez du catalogue « ebooks » à prix numérique,
de la collection John Edward Tang dit JET, des
vidéos de conférences et de l’actualité des auteurs.
Soyez informé, abonnez-vous à la newsletter !
Recevez gratuitement, régulièrement,
en avant-première nos parutions,
nos actualités,
et les rendez-vous avec les auteurs.

www.editionsfortuna.net

برای سفارش کتاب
Editions Fortuna
Rue de Cordes, N°4
7500 TOURNAI – Belgique

یا بر روی سایت
www.editionsfortuna.net

