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معجصٌ شکسگصازی ()91
زيش َجدَم :زيشی بسیاز مُم ( لیست کازَای اوجام دادوی)
وقحی ةً درشحی ةً طکرگزاری فکر نی کيید ،در نی یاةید کً ةٍحریو دوشث
دوشث جان اشث ( .چَىکً خضرت دوشث ،خدا اشث) او ٌهیظً در کيار طهاشثٌ ،هیظً
آناده اشث جا ةً طها کهک کيدٌ .یچ وقث جيٍایحان ىهی گذارد و ةً طها پظث ىهی کيد و ٌر
چً ندکم جر ةً او جکیً دٌید ،ةیظحر ةً طها کهک خَاٌد کرد و زىدگیحان را از نَاٌب ةیظحر
شرطار نی کيد .جهریو انروز ةً طها نی آنَزد کً ةیظحر ةً طکرگزاری جکیً کيید ،جا ةحَاىید
کارٌای ارزىده ةیظحری ةرایحان اىجام ٌد.
گاَی ايقات اگس چگًوگی زاٌ حل مشکالت زا وداویم ممکه است احساس

دزماودگی کىیمٌ ،يگانی کً قدرت طکرگزاری را ةا قاىَن جذب جرکیب کيید ،آىگاه افراد ،
طرایط و رخدادٌا ةً گَىً ای ةازآرایی نی طَىد جا کار دلخَاه طها را ةرایحان اىجام دٌيد.
ٌرگز درك ىهی کيید کً ایو نصالً چگَىً اجفاق نی افحد ،یا ایو کار چگَىً ةرای طها اىجام
نی طَد .جيٍا وظیفً طها ایو اشث کً ةرای آن کار ةً ناىيد ایو کً اىجام پذیرفحً ةاطد،
طکرگزار ةاطید و آىگاه نيحظر ةهاىید جا کار روىد ظتیػی خَد را ظی کيد.
انروز لیصحی جٍیً کيید از کارٌایی کً ةاید اىجام دٌید و یا کارٌای نٍهی کً دوشث
دارید ةرای طها اىجام طَد و ىام لیصث را کارٌای اىجام دادىی ةگذارید .طها نی جَاىید،
چیزٌایی را در لیصث ةگيجاىید کً ةرای اىجانظان وقث ىدارید یا ایو کً نی خَاٌید آن
کارٌا را اىجام دٌید یا دیگر نظکالت جان از ٌر ىَع – از کَچکحریو نظکالت روزاىً گرفحً
جا ةزرگحریو نَقػیث ٌا – در ٌر زنیيً از زىدگی جان ةیيدیظید کً فکر نی کيید چیزی در آن
ةاید اصالح طَد یا اىجام ةگیرد.
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وقحی ىَطحو لیصث را ةً پایان رشاىدید ،شً نَرد از لیصث خَد را ةرای آن کً
انروز ةر آن نحهرکز طَید اىحخاب کيید و یکی پس از دیگری ةً ایو ةیيدیظید کً کارٌا ةً
صَرت فَق الػاده ةرای طها اىجام طَد .تصًز کىید کٍ َمٍ افساد  ،شسایط ي زخدادَا
بٍ سمتی دز حسکت اود کٍ کاز شما اوجام شًد ي ایه کٍ کاز شما اوجام شدٌ
است َمٍ چیص حل شدٌ ،دستٍ بىدی شدٌ  ،اوجام شدٌ ي اکىًن شما دز حال

شکسگصازی شیاد بسای بٍ سامان زسیدن آوُا َستید .دشث کم ةرای ٌر کدام از شً
نَرد یک دقیقً وقث ةگذارید ي بايز کىید کٍ ایه کاز اوجام شدٌ ي دز اشای آن بٍ

شدت شکسگصاز شًید.
نی جَاىید ٌهیو کار را ةرای شایر نَارد ىَطحً طده در لیصث ،در زنان دیگری اىجام
دٌید ولی ةا قرار گرفحو کارٌا در لیصث کارٌای اىجام دادىی ،ةً راخحی نی جَاىید ىیروی الزم
را ایجاد کيید.
ةً یاد داطحً ةاطید کً ةراشاس قاىَن جذب ( ٌر چیزی ،نظاةً خَد را جذب نی کيد) و
ایو یػيی آىکً يقتی شما بسای یافته زاٌ حل شکسگصاز می شًید .ةياةرایو آوچٍ بسای
حل مشکالت الشم است بٍ شما جرب می شًد .تمسکص بس مشکالت ي وازسایی َا
باعث تشدید آوُا می شًد .شما باید جرب کىىدٌ زاٌ حل َا باشید ،وٍ جاذب
مشکالت .خًشحال بًدن ي شادماوی بسای دست آيزدن زاٌ حل باعث می شًد کٍ
بٍ زاستی زاٌ حل زا بدست آيزید.

داشحان :صتح فردای آن طتی کً دخحرم ةیرون از خاىً ةَد ،نحَجً طد کً ىهی جَاىد
کیف پَلض را پیدا کيد و ىهی داىصث آن را گم کرده یا ایو کً ةً شرقث رفحً اشث .ةً غیر
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از چیزٌای ارزطهيدی کً جَی کیف داطث ،نثل کارت ٌای ةاىکی و اغحتاری ،
پَل ىقد در آن کیفٌ ،یچ ىام و ىظاىی از آطياٌا وجَد ىداطث کً ةحَان آن کیف را ةً او
رشاىد ،چرا کً دخحرم ندت ٌا خارج از کظَر ةَد و ٌهیو ةزرگحریو ىگراىی اش ةَد .او طهاره
جلفيی ىیز ىداطث کً ةً اظالع غهَم ةرشاىد ةً ایو خاظر ٌیچ انیدی ةرای یافحو کیف وجَد
ىداطث.
ولی ةر خالف ایو جصَر کً ةً ىظر نی رشید ٌهً چیز از دشث رفحً  ،دخحرم در جایی
ىظصث و چظهاىض را ةصث و جصَیری از کیف پَلض را جَی ذٌيض نجصم کرد .او در ىظر
آورد کً کیف پَلض را در دشث گرفحً ،آن را ةاز کرد و ةػد از ةررشی ندحَیات آن،
طکرگزاری کرد کً کیف را ةا ٌهً ندحَیاجض ةدون کم و کصری در دشث اش دارد.
در ادانً روز ٌ ،ر زنان کً ةً کیف اش نی اىدیظید ،جصَر نی کرد کً آن را در دشث
اش دارد و از ایو ةاةث اخصاس طادی و طکرگزاری ةی ىٍایحی نی کرد.
طب ٌيگام ةً او جلفو طد و کصی کً خَد را کظاورزی نػرفی نی کرد کً صد نایل
دورجر خاىً داطث ،گفث کً کیف را پیدا کرده اشث .نصالً قاةل جَجً ایو داشحان آن ةَد کً
آن نرد کیف را در خیاةاىی ةیرون از نددوده خاىً دخحرم و در شاغات اولیً صتح پیدا کرده
ةَد و ةالفاصلً ةً دىتال ىام و ىظاىی صاخب آن ةرای جهاس گظحً ةَد .نرد کظاورز ةرای پیدا
کردن صاخب کیف چيد جهاش جلفيی گرفث کً فایده ای ىداطث ،ةً ىاچار جصلیم طد و ةا
کیف پَل ةً نزرغً اش ةازگظث.
ولی ٌيگام قدم زدن در نزرغً اش ،فکر کیف او را ةً طدت ةً خَد نظغَل کرده ةَد و
جصهیم گرفث ةرای آخریو ةار ندحَیات آن را ةررشی کيد .جَی کیف جکً کاغذ کَچکی پیدا
کرد کً ةً نردی ةً ىام کریصحیو اطاره داطث .پس اشم کریصحیو را در کيار ىام فانیلی
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دخحرم گذاطث و ةا نرکز اظالغات طرکث نخاةرات جهاس گرفث .جيٍا یک ىفر
ةا آن ىام و فانیل پیدا طد .نرد کظاورز ةا آن طهاره جهاس گرفث ،آن جا کً در واقع خاىً پدر
دخحرم ةَد .جا انروز نا ىهی داىیم کً نرد کظاورز چگَىً جَاىصث ةً آن طهاره جلفو دشث
یاةد .چرا کً در خقیقث یک طهاره لیصث ىظده ةَد .نا پس از آن چيدیو ةار ةا نرکز اظالغات
جهاس گرفحیم و ایو نصالً را پیگیری کردیم ولی ٌر ةار ةا یک پیام نَاجً طدیم  ( :نحاشفاىً
ةرای ىام نَرد درخَاشث طهاره ای ثتث ىظده اشث)
از صد نایل دورجر و ةً ظریقی ةصیار غیرنػهَل و ةراثر رخدادی غیرنهکو ،کیف دخحرم
ةً صَرت دشث ىخَرده ةً دشث اش رشید .در ایو راه ىقض ایو ةَد کً ةرای دریافث کیف
اش شپاشگزار ةاطد و طکرگزاری ىیروی خَد را ةً کار اىداخث جا ٌهً افراد و طرایط و رخ
دادٌا را ةً ظریقی رقم ةزىد و کیف دخحرم ةً او ةازگردد.
قدرت طکرگزاری ةرای اشحفاده طها ىیز نیصر اشث و ٌهیظً ىیز نیصر ةَده ،طها فقط
ةاید آن را ةرای خَدجان کظف کيید و ةیانَزید کً چگَىً ةکارگیرید.
تمسیه شمازٌ  : 91لیست کازَای اوجام دادوی

 -1نٌَتث ٌای خَد را ةظهارید :لیصحی از ده نٌَتث جان جٍیً کيید و ةيَیصید کً چرا
ةرای داطحو آىٍا طکرگزارید .لیصث خَد را از ىَ ةخَاىید و در پایان ٌر نَرد  ،واژه
طکرگزارم یا ةصیار طکرگزارم را شً ةار ةگَیید و جا آىجا کً نی جَاىید ةرای نٌَتث
ٌایی کً دارید طکرگزار ةاطید.
 -2لیصحی جٍیً کيید از نٍم جریو کارٌایی کً نی خَاٌید اىجام دٌید یا نظکالجی کً
نی خَاٌید خل طَد ،لیصث خَد را لیصث کارٌای اىجام دادىی ىام گذاری کيید.
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 -3شً جا از نٍم جریو نَارد را در لیصث خَد ةرگزیيید و یکی پس از دیگری
تصًز کىید کٍ کاز بسای شما اوجام شدٌ است.
 -4دشث کم ةرای ٌر نَرد یک دقیقً وقث ةگذارید ي بايز کىید کٍ کاز اوجام شدٌ
است ي دز مقابل بسیاز شکسگصاز باشید.

 -5پیض از آىکً ةخَاةید ،افکارجان را نحهرکز کيید و واژه ةصیار طکرگزارم را ةرای ةٍحریو
اجفاقی کً در روز ةرای طها رخ داده اشث ةر زةان آورید.
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