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فصل نوزدهم  :ارتباط برقرار کنید
معجزه چیزی جز این نیست  .هر کسی که به شناختی از هویت حقیقی
خویش و وحدت خود با خرد و قدرتی که در همه جا سایه افکنده ،دست می یابد،
این امکان را فراهم می آورد تا قوانینی باالتر از آنچه که ذهن معمولی از آن آگاه
است  ،بر او آشکار گردد.

رالف والدو ترین
اگر شما از نظر روحی مستعد باشید ،این نیرو را به صورت شعور الهی یا قدرت خدا
مشاهده خواهید کرد که در اختیار شماست و هر جا که هستید و هر وقت که بخواهید بر شما
تاثیر می گذارد .درزبورداوود ،به این قدرت به صورت (یک امداد همیشگی دشواریها ) اشاره
شده است .این نیرو همواره  ،در همه جا و با همه قدرت در اختیار شماست .فقط الزم است در
هر مشکلی به آن رجوع کرده و از آن مدد بگیرید.
از این قانون نامحدود استفاده کنید
این قدرت می تواند هرگونه مشکلی را حل کرده ،دشواریها را برطرف نماید و به ذهن
شما ا فکار و رویدادهایی را الهام کند که بتوانید به کمک آن هر مانعی را از پیش روی بردارید
اتصال به این قدرت آسان است  .بدین ترتیب که می توانید از مدی تیشن ،تفکر عمیق،

pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha


 تلفكس  - ( 027 ) 66943870 -5 :فاكس ) 027 ( 66943879 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – ميدان  7تير –خيابان قائم مقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

خلوت یا عبادت استفاده کنید تا در هر وقت و زمان ازجمله همین حاال با قدرت
مذکور ارتباط برقرار کنید.
قدرتمندترین راه برای هماهنگ ساختن خود با این ذهن برتر ،ایجاد حالتی از ایمان،
آرامش و امید سرشار از اعتماد به این است که همه چیز خوب پیش خواهد رفت .به نظر
می رسد این حالت ذهنی ،کاتالیزوری است که موجب فعال شدن و به کار افتادن این
ذهن برتر در زندگی تان می شود.
به این قدرت اعتماد کنید
گاهی این نیرو بی درنگ به کار می افتد .چنین گفته می شود که ( خداوند در هر
لحظه آماده کمک به توست )  .مسئله شگفت انگیز درباره نیروی مذکور این است که هر چه
ایمان شما به آن بیشتر باشد ،نیرو سریع تر و گاهی به صورتی کامال غیر قابل انتظار به
کمک تان می آید.
چشم هایتان را خوب باز کنید
زمانی که برای بیرون آمدن از بحران  ،خواهان کمک و یاری می شوید ،باید به

همه اتفاقات کوچکی که در اطراف تان رخ می دهد ،به خوبی توجه کنید .راه حل
مشکل شما ممکن است به شکل یک تماس تلفنی ،مقاله یک مجله یا روزنامه ،یا حتی
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اتفاقی در زمانی غیر منتظره باشد .قاعده این است  ( :هر آن چه شما می
خواهید  ،آن نیز خواهان شماست ) نسبت به همه احتماالت  ،هوشیار و گوش به زنگ باشید.
با خودتان به طور مثبت و بدون تردید صحبت کنید تا در چهارچوب ذهنی بمانید،
یکی از چیزهایی که من همواره با خود می گویم این است  ( :من ایمان دارم که عاقبت همه
امور زندگی ام عالی خواهد بود ،چرا که خداوند کنترل کامل همه چیز را به دست دارد )
به دنبال درس های ارزشمند باشید
این نیرو درس هایی را برایتان به ارمغان می آورد که با کمک آن می توانید به اهداف
خود دست یافته و در آینده موفق و شاد باشید .همواره حوادث دور و برتان را درس عبرتی
برای خود بدانید.
بزرگترین موهبت های زندگی تان اغلب در ظاهری مبدل مثل شکست ها  ،مشکالت و
ناکامی های موقت به سراغتان می آیند.
در هر مشکل یا گرفتاری  ،بذر یک فرصت یا منفعت برابر یا بزرگتر نهفته است.

به مراقبه بپردازید
در طول تاریخ ،مردان و زنان بزرگ همواره افرادی با ایمان بوده اند ،گفته می شود
انسان زمانی بزرگ می شود که بخشی از زمان را در سکوت و خلوت با خود صرف کند .برای
آنکه بتوانید مرتبا به این قدرت برتر دست یابید  ،باید زمانی را صرف خلوت کردن در سکوت
و آرامش  ،عبادت یا تفکر در انزوای کامل کنید.
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اقدام مناسب در لحظه بحران
 -1تصمیم بگیرید که هر روز نیم ساعت یا بیشتر با خود خلوت کرده و به مراقبه بپردازید.
خود را برای دستیابی به نظرات و ایده های شگفت آماده کنید.
 -2ایمان داشته باشید  .کامال مطمئن باشید برای بزرگترین مشکل تان هم راه حلی وجود
دارد و این راه حل درست در زمان مناسب ،برایتان آشکار خواهد شد.
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