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لبوًن جزة
آیا طيا صاصب طغم یا خاٌَ ای ُصحید کَ شانِا پیض رویای داطحٍض را در شر
ىی پروراٌدید؟ آیا ایً ُيَ صرفا ٌحیسَ یک جالش ُظیاراٌَ اشث؟
ةصیاری از ىردم ةَ ایً وكایع ةرچصب جصادف ىی زٌٍد ،اىا صلیلث ایً اشث کَ ایً
رویدادُا ورای جصادفٍد .ذًُ اٌصان طتیَ یک آٍُرةاشث و ُرچَ را کَ ةَ آن فکر ىی کٍد
ةَ شّی خّد ىی کظد و ُيان اصّنی کَ در راةعَ ةا خاصیث آٍُریایی ةر زِاٌيان صاکو
اشث غیٍا در ىّرد ذًُ آدىی ٌیز ىصداق پیدا ىی کٍد.
وكحی ةرای اونیً ىرجتَ جّزَ ىً ةَ ایً ىصئهَ زهب طد ةَ خّد گفحو ( چَ خرافاجی )
آخر ذًُ چعّر ىی جّاٌد چیزی را زذب  ،جّنید و یا اظِار کٍد؟ اىا فکر کردم کَ ایً ىّضّع
ارزش ةررشی ةیظحر را دارد.
ةا ایً اٌگیزه ةّد کَ کحاةِایی در ارجتاط ةا ىصئهَ ذًُ جِیَ کردم  .ةػضی از کحاةِا ،کحاةِای
غهيی ةّدٌد .ةػضی ىحافیزیکی ،ةػضی دیٍی و ةػضی دیگر ُو در ىّرد روطِای رشیدن ةَ
دروت  .در کيال جػسب ىظاُده کردم کَ جيام ایً کحاةِا در ارجتاط ةا ىاُیث ىغٍاظیصی
ذًُ اٌصان ةَ ٌحایر ىظاةَ دشث یافحَ اٌد .فکر کردم جصادفی اشث .کحاةِای ةیظحر ىعانػَ
کردم و ةاز ُو کحاةِای ةیظحر .در صدود دویصث کحاب در ایً زىیٍَ خّاٌدم  .کحاةِایی کَ
جّشط ٌّیصٍدگان ىخحهف ةا ادیان و گرایظِای فهصفی ىخحهف در گّطَ و کٍار دٌیا ةَ رطحَ
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جضریر درآىده ةّد و صرف اصهی ُيَ آٌِا ُيیً ةّد کَ ( اٌصان آٌچَ را کَ در ذًُ
دارد ةَ شّی خّد زذب ىی کٍد  .ذًُ آدىی ُياٌٍد یک آٍُرةاشث).
آن وكث ةّد کَ فکر کردم طاید ایً ىّضّع واكػا صضث داطحَ ةاطد .بعذ بٍ َمبن
تشتیبی کٍ دس آن کتببُب تًصیٍ شذٌ بًد استفبدٌ اص رَه سا آغبص کشدم ي دیگش يالعب

متمبعذ شذم .ةَ ظّری کَ صاال خّد ىً ُو اشحفاده ىّدر از ذًُ را در کالشِایو جدریس
ىی کٍو و ةَ طاگرداٌو یاد ىی دُو کَ چگٌَّ از زٍتَ ُای ىذتث و ىفید ُر ذًُ ةِره
ةگیرٌد.
پبی صحبت آدم َبی مًفك بىشیىیذ:
جيام افراد ىّفق ةَ ایً اصم آگِی دارٌد و ىً ُرگاه خّاشحَ ام کَ در ىّرد ایً
زدیدجریً کظف خّد ةا آٌِا صضتث کٍو ،ایً زيهَ را طٍیده ام کَ  ( :ىا شانِاشث از ایً
روش اشحفاده ىی کٍیو)
ُيچٍیً ةَ ایً ٌحیسَ رشیده ام کَ ةیچاره جریً افرادی کَ ىً جا ةَ صال ةَ آٌِا
روةرو طده ام ىػيّال ىٍکر کارآیی ایً اصّل ةّده اٌد و ىً جرزیش ىی دُو کَ ةَ زای زر
و ةضخ کردن ةا ایً افراد ٌ ،صیضث ُای گروه اول را آویزه گّش خّد کٍو.
ٌاپهئّن ُیم در کحاب ةرزصحَ و ىّفق خّد ةَ ٌام ( فکر کٍید و دروجيٍد طّید) ىی ٌّیصد (
ىغز ىا از ظریق طایع جریً اٌدیظَ ُایيان خاصیث آٍُرةایی پیدا ىی کٍد و ایً
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آٍُرةاُا ةَ گٌَّ ای کَ ةرای ةظر ٌاطٍاخحَ اشث افراد ٌ ،یروُا و ىّكػیث ُایی را کَ
ةا ىاُیث ایً افکار ُو خّاٌی دارٌد ،ةَ شّی ىا زذب ىی کٍٍد).
کهّد ةریصحّل در کحاب ( زادوی ةاور ) ةار دیگر از كدرت زاذةَ ذًُ شخً ىی گّید:
( افکار ىرةّط ةَ ُراس ُا و جرس ُا در زذب کردن دردشر ةَ زٌدگی ىا درشث ةَ ُيان
اٌدازه ىّدر و زاذب ُصحٍد کَ افکار ىذتث و شازٌده در زذب پیاىدُای ىذتث ) .ةٍاةرایً
مبَیت فکش َش چٍ ببشذ ،صایىذٌ چیضی اص جىس خًد است ي يلتی ایه مسئلٍ دس
َشیبسی اوسبن جب می افتذ ي دس يی عالئمی اص یک لذست خبسق العبدٌ ظبَش

می گشدد کٍ بشای استفبدٌ دس اختیبس اي لشاس گشفتٍ است  .وی در اداىَ ىی گّید:
(جيام آن چیزُایی کَ ىيکً اشث جصادفی و اجفاكی ةَ ٌظر ةرشٍد در واكع چٍیً ٌتّده  ،ةهکَ
صرفا ٌحیسَ انگُّایی اشث کَ اٌصان از كتم ةرای خّد ظراصی کرده اشث) ةریصحّل در
جّزیَ و جظریش كدرت زاذةَ ذًُ ایً ٌکحَ را ىعرح شاخحَ اشث کَ ،اىّاج رادیّیی ةَ آشاٌی
از چّب  ،آًُ ،فّالد و دیگر ىّاد زاىد غتّر ىی کٍٍد از کسا ىػهّم کَ ارجػاطات فکر ایً
گٌَّ ٌتاطٍد ،وكحی اىّاج فکر (یا ُر اشو دیگری کَ ةرایض ىی گذارید) صحی كاةهیث جتدیم ةَ
ٌّشاٌات ةاالجر را دارا ُصحٍد ،چرا ٌحّاٌٍد ةر ىهکّنِای ازصام زاىد ادر ةگذارٌد؟)
طاکحی گّایً ٌّیصٍده کحاب ( جسصو خالق ) در ایً زىیٍَ ىی گّید ( :افکار و اصصاشات
اٌرژی ُای ىغٍاظیصی خاص خّد را دارا ُصحٍد کَ زاذب ٌّغی اٌرژی ةا ىاُیث ىظاةَ
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ىی ةاطٍد .ایً اصم ىی گّیدُ :ر چَ از طيا دٌیای خارج جراوش کٍد اٌػکاس آن ةار
دیگر ةَ طيا ةاز ىی گردد از دیدگاه غيهی ایً اصم ةدیً ىػٍاشث کَ اوسبن َمیشٍ آوچٍ
سا کٍ بیشتشیه صمبن سا بٍ فکش کشدن بٍ آن اختصبص می دَذ یب لًیتشیه اعتمبد
وسبت بٍ آن داسد یب دس عمیك تشیه سطًح اوتظبس آن سا می کشذ ي یب دس ياضح

تشیه حبلت تصًسش سا می کىذ ،اظراف زٌدگی خّد زذب ىی کٍد.
ریچارد ةاخ ىی ٌّیصدُ :ر چَ را کَ در اٌدیظَ خّد ٌگِداریو ،ةَ شّی زٌدگی خّد
ىی کظیو .یک ( فرد ) یک ( ُیچ ) ٌیصث  ،ةهکَ یک چیز اشث  .ةرای آٌکَ ةحّاٌیو فکر
کٍیو  ،فکر ةاید اصّال وزّد داطحَ ةاطد .ةاید یک ( چیز) ةاطد و چّن فکر یک ( چیز) اوشث
از خّد اٌرژی دارد ،پس ةاید انزاىا ىاٌٍد ُيَ چیز دیگری در ایً شیاره در چارچّب اصّل و
كّاٌیً زای ةگیرد.
خالصَ کالم  :ذًُ طيا ُياٌٍد یک آٍُرةاشث ،فکر کردن ةَ خّاشحَ ُای خّد را اداىَ
دُید جا ةَ آٌِا دشث پیدا کٍید .افکار اٌصان طتیَ ةَ اةرُای ٌاىرئی ُصحٍد کَ ةرای اوا ٌحیسَ
ةتار ىی آورٌد ةا جٍظیو کردن افکار خّد ىی جّاٌید جػییً کٍٍده ایً ٌحایر ةاطید.
جزة تشس
از آٌسایی کَ زیتاجریً و ُيچٍیً دنِره آورجریً افکار ىا در ةیظحریً شاغات زٌدگی،
ذًُ ىار ا ةَ خّد ىظغّل ىی کٍٍد ،نذا ىا ُيیً افکار را ةَ ظرف خّد زذب ىی کٍیو.
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کارآیی ایً اصّل را ىی جّان در جيام زٍتَ ُای زٌدگی اززيهَ فلر و ىزاج ةیيارگٌَّ
ٌیز ىظاُده کرد ةعّر کهی اگر ىا ىدام درةاره (زطحیِا ) ةخّاٌیو و فکر کٍیو و صرف ةزٌیو،
خّدآگاه یا ٌاخّدآگاه ةَ ظرف آٌِا زذب ىی طّیو .ىصیر صرکث افراد ىّفق ةَ شّی ىّفلیث
اشث .در صّرجی کَ جالش طکصث خّردگان گریز از طکصث اشث .اگر جٍِا یک اصم رواٌی
وزّد داطحَ ةاطد کَ ةحّاٌد از یک طکصث خّرده فردی ىّفق ةصازد ایً اشث کَ ( فکر خّد
را ةَ آٌچَ ىی خّاُید ىحيرکز کٍید)
ةا جػيیو ایً اصم ةَ اصم جازه ای ىی رشیو ةا ٌام ( جرس از دشث دادن )  .وكحی ةیو
از دشث دادن چیزی را داریو ،خّد را ىحػد از دشث دادن آن ىی کٍیو و ایً در ىّرد ُيصر،
دوشث  ،کیف پّل  ،ىصاةلَ جٍیس و ُر چیز دیگری ىصداق پیدا ىی کٍد.
ایً كّاٌیً ةا ُيیً كّت و ظرافث در ىّرد رواةط اٌصاٌی ٌیز صاکو ُصحٍد وكحی
ىی جرشیو کَ غظق یا ىضتث کصی را از دشث ةدُیو ،ةالفاصهَ در ىػرض خعر از دشث
دادن آن كرار ىی گیریو .اصم از ایً كرار اشث ( ةر آٌچَ کَ دارید جيرکز کٍید ،از داطحً آن
نذت ةترید و ٌگران از دشث دادٌض ٌتاطید) بش آوچٍ دلخًاٌ شمبست تمشکض کىیذ .فکر
کردن ةَ جرشِا آٌِا را ةَ شّی طيا ىی کظد.
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