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هعجسُ ضکرگساری ()92
لسوت پبیبًی  :آیٌذُ ضوب
ضوب زًذگی خَد را هی سبزیذ ٍ ضکرگساری ٍسیلِ ای است در ٍجَدتبى تب

زًذگی ثسیبر جبلت ٍ ضگفت اًگیسی را ثرای خَد رلن ثسًیذ طها جا ةً خال ةا اجرای
جهریيات ةصحری را فراٌم شاخحً اید و ةً وشیلً طکرگزاری طتقات ةیظحری را ةر ایو ةصحر
نی افزایید شاخحهان زىدگی طها ٌر روز ةليدجر نی طَد جا ایو کً شحاره ٌا را لهس نی کيید.
ثلٌذا ٍ اٍجی کِ ضوب در اثر استفبدُ از ضکرگساری ثِ آى خَاّیذ رسیذ ،ثی
اًتْبست ٍ آًچِ کِ تجرثِ خَاّیذ کرد ثی پبیبى خَاّذ ثَد ٍ هثل ستبرُ ّبی

آسوبى ثی ًْبیت.
خرف زدن  ،قدرداىی ،ىزاکث و خَش نظرةی شث  ،ىهایض قدرداىی  ،ةخظيدگی و
طرافث اشث ،اهب ثب لذرداى زیستي ،ثْطت ثِ گًَِ ای هلوَس در دسترس است.
یٌَان آ .گارجير (  ) 9111 – 9191اشحاد الٍیات
راه ایده آل ةرای ادانً نصیر از ٌم اکيَن ةً ةعد آن اشث کً ةصحر طکرگزاری را کً
ةيا کرده اید ،ةً خَةی خفظ کيید و رفحً رفحً ةر ان ةصحر شاخحهاىی ةصازید جا ةً اىحٍای نَرد
ىظرجان دشث یاةید ثب توریي ّر چِ ثیطتر ضکرگساری آى را عویك تر احسبس

خَاّیذ کرد و وقث کهحری را از طها خَاٌد گرفث.
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پیطٌْبدّبی توریي
ةرای آن کً اىرژی نثتث را در زنیيً ٌای نٍم زىدگی جان نثل طادی ،شالنحی،
رواةط و دیگر چیزٌایی کً دارید ٌهَاره در جریان ىگً دارید ،نی جَاىید جهریو ٌای ویژه ای
را در ٌر زنیيً از زىدگی جان افزایض دٌید ،ةاید در آن زنیيً جهریو ةیظحری اىجام دٌید ،یا
چيد روز در ٌفحً جهریو کيید .اگر خالحان خَب ىیصث ،طاید ةخَاٌید کً جهریو را ةرای
شالنث جان ٌر روز یک ةار یا روزی چيد ةار اىجام دٌید.
ضکرگساری ّرگس پبیبًی ًذارد.
اگر طها گرفحار نصایل زىدگی طَید و در ةرًٌ ای از زنان جهریو طکرگزاری را از یاد
ةترید ،اىرژی نثتث ةخار نی طَد .نو از طکرگزاری ةً عيَان وشیلً شيجض اشحفاده نی کيم
کً ةرایم نظخع کيد کً آیا ةً اىدازه کافی جهریو نی کيم یا ىً .ةا دقث ةً ةررشی زىدگی
ام نی پردازم و اگر اخصاس کيم کً ةً اىدازه کافی طادنان ىیصحم ،جهریو طکرگزاری ام را
افزایض نی دٌم .اگر هطکل کَچکی در یک ثخص از زًذگی ام اتفبق ثیفتذ ،ثِ
سرعت توریي ّبی ضکرگساری ام را در آى زهیٌِ فسًٍی هی ثخطن.
هي ثِ خبطر چیسّبی کَچک ضرٍع ثِ ضکرگساری کردمّ ٍ ،ر چِ ثیطتر
ضکرگسار ثَدم ،فراٍاًی ثیطتری ثِ زًذگی ام رٍی آٍرد زیرا ثر ّر چِ تورکس
کٌیذ ،گسترش هی یبثذٌّ ٍ .گبم تورکس ثر خَثی ّبی زًذگی تبى  ،همذار ثیطتری
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از آى را خلك خَاّیذ کردٌّ .گبهی کِ آهَختن صرف ًظر از آًچِ در
زًذگی ام رٍی هی دّذ ،ضکرگسار ثبضن ،فرصت ّب  ،رٍاثط ٍ حتی پَل ثِ سوت
هي سرازیر ضذ.

خذاًٍذ ٍ ضوب
ةا طکرگزاری نی جَاىی ةً آن پایً ای ةرشی کً فراواىی ةی پایاىی را در زىدگی ججرةً کيی
راه رشیدن ةً ایو درجً از طکرگزاری ،از نصیر ارجتاط ةا کائيات و یا اگر جرجیح نی دٌید،
روح یا پروردگار نی گذرد.
ةی جردید عالم ٌصحی و در راس آن پروردگار جٍان آفریو ةاالجر از طها وجَد دارد،
ولی در خاىً ،پظث شرجان  ،کيارجان و در ٌر چیزی و ٌر کصی ىیز وجَد دارد .یعٌی ایي
کِ خذا در ٍجَد ضوب ًیس ّست.
آًچِ کِ در پبییي ٍجَد دارد ،در ثبال ّن ّست ٍ ّر آًچِ کِ در ثبالست در
پبییي ًیس ّست تٌْب ثب داًستي ایي ًکتِ هی تَاًیذ هعجسُ کٌیذ.

کحیتً انرالد ( 0333جا  0333شال قتل از نیالد )
ٌر اىدازه کً ةرای آىچً دریافث نی کيید ،ىصتث ةً خداوىد طکرگزاری خالػاىً جری
را داطحً ةاطید ،راةطً جان ةا او ىزدیکحر نی طَد و ةً ایو غَرت اشث کً نی جَاىید ةا
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اشحفاده از ىیروی طکرگزاری ةً فراواىی پایان ىاپذیر و ةی اىحٍا دشث یاةید.
طها دریچً ٌای قلب و ذٌو جان را ةً شَی نعجزه طکرگزاری گظَده اید و ةا آن ةر
ٌر کس ىیز کً ةا طها در ارجتاط اشث جاثیر نی گذارید .ةً ایو غَرت ةً دوشث عالم ٌصحی
و درغدد آن خداوىد نحعاول جتدیل نی طَید .ضوب ثِ کبًبلی ثرای ًسٍل هَّجت ّبی

فراٍاى خذاًٍذ ثر زهیي ثذل هی ضَیذ .وقحی ةً کائيات ىزدیک نی طَید و ىزدیکی آن
را ةا خَدجان اخصاس نی کيید ،از آن لدظً ةً ةعد ،جٍان از آن طها خَاٌد ةَد و چیسی
ًیست کِ ًتَاًیذ ثِ آى تجذیل ضَیذ یب آى را داضتِ ثبضیذ یب اًجبم دّیذ.

ضکرگساری جَاة ( پبسخ ) است
طکرگزاری درنان جهانی رواةط شخث و طکصث خَرده ،ىداطحو پَل و ةیهاری و
ىاراخحی ٌاشث .طکرگزاری جرس ،ىگراىی ،اىدوه و یاس را از ةیو نی ةرد و ةا خَد طادی،
طکیتایی ،نٍرةاىی ،دلصَزی و فٍم و آرانض ذٌو را ةً ٌهراه نی آورد .طکرگزاری راه خل
نظکالت را ةً طها ىزدیک نی شازد و فرغث ٌای نياشب ةرای دشحیاةی ةً آرزوٌایحان را در
اخحیارجان قرار نی دٌد.
ضکرگساری را ثب خَد ّوراُ داضتِ ثبضیذ
ٌر جا کً نی روید طکرگزاری را ةا خَد ةترید اطحیاق ،رویارویی ٌا ،اعهال و نَقعیث ٌای
زىدگی جان را ةا ىیروی طکرگزاری ةیانیزید جا ٌهً رویاٌایحان ةً خقیقث ةپیَىدد .اگر رًٍذ
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زًذگی ضوب را در هَلعیتی چبلص ثراًگیس لرار داد کِ فکر کردیذ
ّیچ کٌترلی ثر آى ًذاریذ ٍ ّر کبری کِ هی کٌیذ ًوی تَاًیذ از هَلعیت ثبزًذُ
رّبیی یبثیذ ،ثِ جبی ًگراًی یب ترس ،ثِ ضکرگساری رٍی ثیبٍریذ ٍ ثرای چیسّبی
دیگری کِ در زًذگی تبى ّست ضکرگساری کٌیذٍ .لتی ضوب در زًذگی تبى ثب
ضکرگساری ثِ ٍضَح از خذاًٍذ یبری ٍ کوک هی طلجیذ ،ضرایط اطراف در
هَلعیت چبلص ثراًگیسی ثِ صَرت ضگفت اًگیسی تغییر هی کٌذ ٍ دیگرگَى
هی ضَد.
هب ثِ اٍ ( اًسبى ) راُ را ًطبى دادین ،خَاُ ضکرگسار ثبضذ ،خَاُ ًجبضذ.
هسئَل خَدش است.

قرآن نجید
در اثتذا کلوِ ثَد ٍ کلوِ ًسد خذا ثَد ٍ کلوِ خذا ثَد

اىجیل یَخيا
کلهً طکرگزاری را ةگَیید آن را ةليد ةگَیید و اگر نی جَاىید از فراز ةام ٌا فریاد ةزىید.
آن را ةرای خَد زنزنً کيید ،آن را در ذٌو خَد ةگَیید ،یا آن کً آن را در قلب جان اخصاس
کيید .از انروز ةً ةعد ٌر جا کً نی روید ،طکرگزاری و ىیروی آن را ةا خَد ةً ٌهراه ةترید.
ةرای داطحو یک زىدگی شرطار از فراواىی ٌا و طادناىی ،جَاة ثر لت ّبی ضوبست ،در
للت ضوبست ٍ آهبدُ ٍ هٌتظر است تب ضوب ضکرگساری را ثِ عول تجذیل کٌیذ.
pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha

