
  

  اهنگيـهم
لى راه كن براى هر مشآله يو بوس  شده استكل خالق متبريتخ با نعمت هك ذره از خداست كيروح 

را ـ آنرا طلب يز ميدهيارى از مواقع بخشش و سخاوت روح الهى را از دست ميبس .ابديحلى م

 .فتديان اتفاق بميم در زندگينك يم طلبكه م تا آنچه را يشو يم و منتظر مينينش يما فقط م .مينك ينم

خواستن خدا؛ خواستن خوشبختى  .مينكافت يدر ن است آن راكم ؛ ممينكه اگر درخواست كيدرحال

 .است واقعى

 مـيما روح هست
  .ندكسب كرا ات ارزشمند يتواند تجرب يه مك يقيهر طر ه ازك است ي روح فرصتي براين زندگيا

 .ميابيهى براى خدمت به زندگى بق آن رايه از طرك ياز نوع: ات سازندهي؛ تجربيتعال

ن يمان را بر روى ا عتى معنوى داشته باشند تا توجهيارمان طبكاف هكا هستند؛ و مهم است يار؛ اشكاف

د يبا دينك يت رشد ميه در معنوكنطور يهم.  قدم روشن بسوى رشد باشدكي مانيه زنذگكم يبگذار

 .ندكف عمل يار ظري است روح الهى بسنك مواقع ممياهگ .ندكشرفت يتان پيهاى زندگ همه جنبه

مثال  د؛يده ارى انجامك د؛ چهينكه چگونه عمل ك احساس كيند؛ كاى ب ن است فقط بشما اشارهكمم

 . و عادىينيامال زمكز ي چكي ،دي بروكدام دندانپزشكش يپ

 .س درست است داردك براى هر قاًيدق روح الهى در هر لحظه بخصوص راهى براى انجام دادن آنچه

 .دينكزى وراى سود حاصله از آن توجه يد؛ به چيموضوعى هست رى در مورديم گي در حال تصميوقت

ا نه؛ هم يد يار را انجام دهكه آن كبراى آن. ديپرداز يز مي آن چي برايمتيق ه چهكد ينكن توجه يبه ا

 .ديد؛ با هم بسنجيپرداز ين مآه براى كى را ياز آن و هم بها سود حاصله

ا خودتان بدنبال مقصر يگران يه در دكرود؛ به جاى آن ينم شيارى درست از پكرسد  ير موقتى بنظ

د؛ بدون يه ببخشكد يرياد بگي .ه براى شما در آن نهفته استكد يباش افت درسىيد؛ بدنبال دريبگرد

 توان به گنجهاى بهشت دست ق آن مىيه از طركن است راهى يا .دينك ركه هرگز به پاداش آن فكآن

  .فتاي

  :ديخود بپرس د ازي دارك شياركهر گاه در باره 

   است؟) حيصح(ار درستكنيا ايآ

   ا الزم است؟يآ

   مهربانى است؟ ا از روىيآ

 ردم؟ك يم اركام فقط عشق بود چ زهياگر انگ: ديد از خود بپرسيتوان ينطور ميهم

اد يد ـيد، بايورآ بدست زانى براى خوشبختىـي مد ويبهبود بخش تان را د زندگىيه بتوانكقبل از آن

ز ـيچ چيمقابل انجام آن ه  دريعني. دـياز روى عشق خالص انجام دهفقط  ارى راكه هر روز كد يريبگ

زى از يدن چيار بخشكسپس . دينكن فرصت را با دقت انتخاب يا .ر، نه خوشحالىك نه تش.دينكطلب ن

 .دـيام دهـتان انج گران را با تمام قلبيد خود به



امل شد كالت روح ي تحصيوقت. رسد ينظر معنوى به بلوغ م ه در آن روح ازكست ي اا هن مدرسيزم

ى يزهايقت است و چه چيق و ابدى حيى متعلق به قلمرو ازليزهايچ ه چهكرد يم بگيد تصميخودش با

  .باشد  يم قتياى از حق هيتنها سا

   .دـينكل يتبد  ماجراكين را به آد يتوان يد مينواخت داركي ي زندگكي اگر يحت

ار كن ي أهزيو انگ .مينك يزندگ يبه تمام م؛ينك يه مك ياركه در هر كم يون هستينرا به خودمان مديما ا

 .دـيايد از درون بـيبا

  هشتـ بٔهرـپنج
 .دـقت در تالش گشودنش هستنيران حقـ جستجوگٔهه همك اى ن است پنجرهيا

 خودتان يه هنوز از استعدادهاكي، در حالدهـ بانرا به من نش قتي حقلطفاً: ديخواه ي از خدا ميوقت

ر را ـقت بزرگتير، حقـداد بزرگتـنده استعيه در آكد يد انتظار داشته باشيتوان نمى د،يا ردهكاستفاده ن

 .دـينك شفك

ه كم ـيگاهى برسآن يه و به اـدم گذاشتـق) يلهروح ا( كراه ا ه دركي راز است تا هنگامكي يزندگ

 .مـيباش اى خودمانيم خالق دنيتوان يم

  .ستياه مخفى نگچيقت هيحق .اند فرهنگ ما جاسازى شده ات وي در درون ادبين معنويقوان

قت را طلب يوقتى حق .خواهد قدم بعدى را بردارد ه مىكروحى است  قت همواره در دسترسيحق

. ندك يم تر كينزد به خدا،  قدم به خانه،كيد، روح الهى شما را يقلبتان خلوص دار د و درينك مى

   ستند؟يهمه از آن باخبر ن پس چرا .قت براستى ساده استيحق

اى در  شهيش انديشاپيد باشد، پيقت چگونه بايحق هك آنٔهرا ما در باريز. ش از حد ساده استيرا بيز

 .ميذهن دار

 نين اولي ا،دـيشو ش قدم مىيپ) قتي دانستن حقو در(ديده يخرج م ار بهكشما ابت ،ردنكوال ئبا س

 .دـنك ى مىيدى راهنماـسمت جواب بع ه شما را بهكقدمى است 

دود او ـد محيرا ديست، زـين آگاه نآقت قرار دارد از ـيحق ه در بطنكيمعموال جستجوگر در حال

 يالكن اشيا. دـنكافت يد را درـ آن قرار دارنٔهدودـه در محكدى ـهاى جام تيتواند واقع ط مىـفق

 .ود داردـقت وجـيه سمت حقگرى بيد دمـشه قيهم .ندارد

ه ـه تا چكنيصرف نظر از ا. ابدي راه خانه را ب تادـنك كمكروح  ه بهكار است كدا همواره در ـعشق خ

ه در وراى افق كد داشت ـزى وجود خواهيم، همواره چيرده باشكدا يرت پـيمورد خدا بص اندازه در

   .ال داردـ را بدنبيهقت عشق اليحق. ه استـنگونيقت بديعت حقيطب .ما باشد كدر

تواند عشق  ينم چ مذهبىيه هكن است يهاى انسانى ا صهيگر خصيها و د ها دروغ ها دزدى ل جنگيدل

ه كدر آن وقت است  شود تنها ي عشق خدا به قلب وارد ميوقت. دنكق ي تزريسكرا درون قلب 

اند  قت لمس شدهيسط حقه توكيسانك. ندك قت در خأل عمل نمىيحق. دنونديپ يرات بهتر بوقوع مييتغ

بدن ما معبد . ار و مذهبشانكن خانواده، يدر ب نند،ك شان جارى  روزانهينند آن را در زندگك ي مسعى

 يسع :مينكيم ارك ينگونه با روح الهي اما .م چون بدن خانه روح استينكمواظبت  د از آنيبا. خداست

ام يرا خنده التيز م،يتوان يه مك هر جا. مينكدا يم پيتوان يه مك ي زندگيم خنده را در هر جاينك يم

  .دارد  قرارين روح در چه سطح از اگاهآه كنيا:  دارديشفا هميشه به شخص بستگ .است

چ يگونه صادقانه و بدون هد چيه بدانك يد بشرطيآ  ي بطرف شما مكمك د،يازمند هستيه نك يدر زمان

 ند، خود را بروى روحكن راه عمل آز ا اين راه يد از ايه خدا باكاى  هيگونه نظرهر  و بدونيش شرطيپ



. دـنك كمكوى ـ زندگى معنكيدر داشتن  د به شماـتوان ردن به غذا مىكه ـوجـت .ديالهى باز بگذار

   ست؟يغذاى خوب چ: رسندـپ مردم از من مى

   . دارديود شخص بستگـت سالمتى خين به وضعيا. ود نداردـ وجيلكدستور  كي

  .اـود شمـه خـا خوب است؟ البتـزى براى شميد چه چـيتواند بگو يه مهم سى بهتر ازكچه 

ت ياى براى باال بردن وضع لهيدر واقع وس م،يرنج هست ه در آن از نظر سالمتى دركطى يشرا

  .است انـم يآگاه

ودتان ـ به خكمكل به يودتان ماـ اول خٔهه در درجكند ك يم ا دادنـ شروع به شفي فقط وقتكا

د ـيوى خود را باز نگه دارـد چشم و گوش معنيد باينك يم اـخواست شفى از روح الهى دروقت .دـيباش

  .آورد ىـود مـوجـا بـر را در شمـييروى الهى تغـين ه چگونهكد يد و بشنوينيو بب

ه ك يفتد مثل وقتيگر اتفاق بيهاى د رتن است بصوكمم ايافتد ي اتفاق بـيآنبصورت د ـوانـت يشفا م

 كمكتواند بتو  يه مكزى است ينجا چيا، اي، بهى: ديگو يم هكورد ـخ يرى بر مـگيشخص به فرد د

ار ك كيهاى مختلف انجام  ه آگاهى خود را باز نگه داشته و راهكبستگى دارد  ن به خود شخصيا .دـنك

  .ردـيبپذ را

 اميالتا ذهن را بجاى بدن ي احساسات يگاه. نفع شخص باشد ل بهكُه دركند ك يار مك بصورتى كا

 ماًيات روح الهى مستقق اويگاه .راه براى تعالى آن روح بخصوص بوده است نين بهتريرا ايدهد، ز يم

 گاهى وقتها به. ندك يى ميتر مناسب راهنماكبخشد و بعضى وقتها شخص را بسوى د را شفا مى سىك

ن معالجه يافتن بهتري ياه بركيد در حاليما با .ندك ي مكمكم يه ما تحت آن قرار دارك يمعالجه و درمان

  .ميباش روى برترين نيى ايافتن راهنمايم، قلباً در جستجوى ينك يتالش م

ت را يروند اگر مسئول يش نميارها درست پك يوقت .هستند الت ما ساخته دست خودمانكشتر مشيب

د يبا .ودش يتر م شترى بدهد، زندگى آسانيه به ما آگاهى و فهم بك ميارى انجام دهكم و يريبدست بگ

ى كيزيا فيسى به ما آرامش معنوى احساسى كم تا يشه منتظر باشيه هكني ايبه جا نطور باشد،يهم

   .ميريت را بدست بگيد خودمان مسئوليبا بدهد

ه در كه اشتباهاتى را كم بدون آنينكه زندگى ك ن استيست، هدف اي نيردن از زندگكهدف فرار 

  .مينك راركم تيا هب شدكگذشته مرت

و . دينيد ببيتوان د بهتر مىيتر بروهرچه باال. رود  يه باال مكد يهست كنك بادكيعنوان روح شما مثل به 

  .دينكزى يد براى زندگى خود برنامه ريتوان د بهتر مىينيبب هر چه بهتر

اج ي احتكمكمن به  :مييرده و بگوك ركالت به خدا فكه در هنگام بروز مشك انضباط است كين يا

اى براى روح الهى و خدا  لهيمن وس: دييد بگويتر شو كينزد د به روح الهىيخواه  مىاگر ــ دارم

 ه الزم است انجام خواهدكگونه  ز همانيه همه چكد يبدان. دينكغاز آشادى  سپس روز خود را با. هستم

خ تان رين است براكى ممكوچكار ياتفاق بس. وسته استيپ ى بهمياى از چرخها  مجموعهيزندگ .شد

 د آگاهياموزيه بكن است يد ايد انجام دهيه باكتمام آنچه . دينشو ه در طى زمان متوجه آنكهد د

در . تان معنوى است د زندگىينك ت مىي هداينام روح اله ارتان را بهكسب و ك خودتان و يوقت .ديباش

 با ن است هرگز به وضوحكاگرچه مم. ديادى در تماس هستيز هاى ارى شما باروحك روز كيطول 

د ينك يه شما مالقات مك را يسانك همه ي الهن حال روحيد با اينكن باره صحبت نيتان در ايها مشترى

  .دي بسپاركار را به اكه يد و بقيبده تان را انجام ن تالشيهر روز بهتر .ندك يم به نوعى لمس



از خودمان . ميق باشال صادامكه كن است يمان ا هاى روزمره رىيگ ميتصم ردن با روح الهى دركار كراه 

حال  ا دريه خدا انسان را در فقر و كها را  ركن فيد اينم؟ باكار كار ك ه دوست دارم چواقعاً من: ميبپرس

نظر گرفتن تمام  د با دريارى باك ٔه مسئلكيدر مورد . مينار بگذاركشتر دوست دارد يدن بيشكاضت ير

م ين تصميا. ام بهتر است خانواده راى من وزى بيه چه چكنيا. رى شوديگ مياطالعات در دسترس تصم

عت زندگى ين طبيرا ايز. شود ي روبرو ميموانع د بايريگ  مىيمير تصمه. ن سازدكشد شما را ممد ريبا

د و خود را ينك ثر سعى خود را مىكه شما حداكاست  ند آنك يگران جدا ميآنچه شما را از د. ستا

  .ديگذار از مىالهى ب ف روحيهاى ظر افت نشانهيبراى در

 يعين طبيو ا. ز و تقال وجود داردي ستيم نوعينك ت مىك حريآگاه معموال وقتى به سمت سطح باالتر

ى يها الت بعنوان فرصتكتوان به مش يا ميرد و كالت در زندگى وحشت كمش شود از وجود مى. است

 ديخواه يه چه مكد يريم خودتان را بگيد تصميشما با . چالش كينطور يو هم. ردك براى رشد نگاه

عاقالنه  هكد و آنچه را يريتان را چه اقتصادى و چه احساسى در نظر بگ ي زندگيهمه قسمتها. دينكب

  .دينك اركزى و يسپس با دقت برنامه ر. ديرسد انجام ده يبنظر م

ر پاملى براى كتواند آزادى  د روح الهى مىيد قائل نشويخود دار ليقى براى آنچه در تخيل دقكاگر ش

 كيرا فقط به يد زيشو ي موفق نمد غالباًياما اگر براى آن حدى قائل شو. باشد ن قالب داشتهيردن اك

  .ديا اجازه وجود داده نكجه ممينت

  .زندگى معنوى فعال است

 .مان سازنده استيرد از نظر معنوى برايگ يه سر راهمان قرار مكاى  ه هر تجربهكم يشو يم ما متوجه

 .ميدهيم ش انجاميد برايآ  يته باشد ما هر چه از دستمان بر ماج داشيما احت كمكسى به كاگر 

ند از تاجرى ك خودش را صرف جستجوى امور معنوى مى ه وقتكه شخصى كنند ك يارى تصور ميبس

ه در مراحل باالى معنوى به كقت شخصى يدر حق .تر است مقدس فروشد يش رادر بازار مياالهاكه ك

  .رده استكدا ين دو حالت افراطى پيى بيآرامش را در جا هيه ناحكسى است كبرد  يسر م

م يريگ يه مكنچه آم نسبت به يرياد بگيد يند بايايبمستمر بطرف ما   بطوريات زندگكم بريخواه ي ماگر

  .ميباش سپاسگزار

را يز. ردكد خالقانه زندگى يه باك ن استيند؟ پاسخ بسادگى اكيچگونه شخصى بطور معنوى زندگى م

ما ارزانى  اد بهيت الهى بدون تالش زكوقتى بر .ميشو ار خداوندكم تا روزى هميدام از ما در تالشكهر 

  .ميده صيم تشخيمان داريه در دستهاكم گنجى را يتوان شود نمى يم

تان   روزمرهيد آن را در زندگيتوان ه مىكد بلينكدرباره آن صحبت  ديه بتوانكست يزى نيعشق الهى چ

ارى را كه كند يز است و دوست دارد ببيلبر ى دارد از عشقيه قلب طالكشخصى  .ديذاربگ شيبه نما

  .ده استياتمام رس امل شده و بهكرده است به خوبى كه شروع ك

ه ابتدا خودمان تالشى هرچند كند كيار مكرفاه ما شروع به  روح الهى معموال وقتى براى سعادت و

د آنرا با يشه ما را در بر گرفته است اما بايت روح الهى هميعشق و حما  .ميرده باشك را شروع كوچك

د يه داركهاى بدى  با شمارش عادت ت را در خوديد معنويتوان شما نمى .ميريعشق بپذ قلبى سرشار از

آگاهى از لحظه و شوق زندگى . دينكرى ياندازه گ هاى بخصوص ا نداشتن تجربهيا داشتن يد و يا نداري

  .ديجا قرار داركه از نظر معنوى در كنيا ارى باشد ازيعتواند م يز ميردن نك



ن را آده اند و اسم ي تنيدور خود تار گران بهيد. دانند يردن را مك ي شوق زندگي معنايمكار يعده بس

 ش ويد باعيه باكن حرف برداشت شود ياز ا ن استكمم . جشن استكي يزندگ .اند ت گذاشتهيمعنو

  .ديعاشق خدا و عاشق خودتان باش هكن است ي ايواقعرد اما جشن ك ي زندگيگوشيباز

آنها . شوند يوب نمكخياز ترس م ى از آگاهى هستند در زمان بروز فاجعهيه داراى سطح باالكمردمى 

ن سطح از تصور يدر ا. نندكل يمثبت تبد  دستاوردكيه انرژى منفى را به كدهند  يبى ميفورا ترت

  . آورد مى وامه دكتى قرار دارد يخالق روح در وضع

 ــن يا. زندگى است هاى اش در باال رفتن از قله ىيشرفت دادن توانايهاى مادى پ درس روح در جهان

  .راگ ـ است عشق بدون وابستگىيوا

راه  .خورند يز ميذهن خالق ل يها خم چ ويدارند غالبا بداخل پ ي مي را گراميه زندگكمردم خالق 

 عقل بعنوان مهارت لهاياستدال ه فقط بهك است ي از مردمتر نان همه جانبه و معقولآ يها حل

را شخص قدردان ارامش يند زك يباز م ت راي خالقيها  سرچشمهيشناسقدر .نند ك يه ميكشان ت ياصل

 شخص خالق كي. ندك يدگيت خود رسيوضع طرف به ي ذهن بكيه او با كشود  ين باعث ميا .دارد

  .ندك يم داي پلشك مشي برايعد سه بيها معموال جواب

ه در زندگى انتظار كم يرياد بگيد يابتدا با. دهد يم به ما مياز دارين ه بدانكروح الهى تمامى آنچه را 

 ر ذهنىيدوماً تصو. مينكار كزى و يه براى آنها برنامه ركم يم و بخواهيداشته باش زها راين چيبهتر

ن يهمراه با ا د بطور ثابتى در ذهن بمانديار بين تصويسوماً ا. مياز داريم نيخواه روشنى از آنچه مى

ه بدست كز خوبى يهر چ د براىيچهارماً با. ندك ياى را اجابت م ه روح الهى هر خواستهكنان ياطم

ردن كم يش انضباطى و تسليد، خويلك . راه حلى را در خود دارديلكهر مش .ميرگذار باشكم شيآور مى

  .عادات ذهنى به روح الهى است

آنچه  ل عمل خالق با مفهومى در ذهن ازكيس .گرنديدكي الزم و ملزوم يرگزاركوت و شت سخايخالق

اغذ كبراى آن روى  اى ردن برنامهكزى يقدم بعدى طرح ر. شود يم شروع ميآرزوى انجام دادنش را دار

م در يتوان يه مكى ين درسهايى از بزرگتركي .ت براى انجام دادن آن برنامه استكقدم آخر حر. است

ه كفردى   تا باانجام دهيمد يآ ياز دستمان برمكه ارى كن هر كه تا جاى ممكن است يا مياموزيندگى بز

  .ميبه توافق برس ميل داركمش

ه كم يريگ ياد ميم يرس يرده و به مراحل باالتر مكى را طى كودك ه از نظر معنوى دورانكنطور يهم

  .خودشان ـ باشند م مردم ـياجازه ده

ه به آن ك ي متعاليعشق. ميبه همه مخلوقات عشق بورز ديم باياشق خدا شوه عكنيقبل از ا

ه كم يشو يزى مين چيل به بهتريق انظباط عشق الهى تبديطر از. نديگو يم) رخواهىيخ(  خواهى كين

  .ميتوان يم

 ن خشميه اكنيد صرفنظر از اينكتر كيگرى خودتان را به خدا نزديد د با تنفر داشتن ازيتوان يشما نم

 عشق خالص يو وقت. د ـ و خدا از روى عشق استيه شما هستكن روح ـ يرابطه ب .ا نهيعادالنه باشد 

  .چ نوع خشمى وجود ندارديبزاى ه ىيباشد جا

شتر مردم يب. ديه آنرا بخواهكد ياد داشته باشيد بياما با ندك يفى عمل ميروح الهى از طرق ظر

ه هر روز بطرف شما و همه كهاى روح الهى را  اميچگونه په كد يريگ يم اديشما . توانند بشنوند نمى

است   متفاوتيگري ما از ديرزوهاآه مزرعه كم ينكدا يپ د راين دياگر ا .دينيبب د ويند بشنويآ مى

  .است لكن موضوع مشيموختن اآ مواقع يگاه .ميياينار بكن شخص آم با يتوان يبهتر م



اند آنرا مقدس  ردهكن اتحاد توافق يه در مورد اكنفرى  وهر د هك مقدس است يوند ازدواج فقط وقتيپ

 ازدواج كيتوانند از هم جدا شوند؟ در   باشند چگونه مىيكيشان باهم يها قلب اگر آنها در. بدانند

 م قلبيه از صمكدر ازدواجى . ت تعهد هستنديهر دو متوجه مسئول. دو نفر متعهد هستند قى هريحق

  .نندك يم ت خود را حفظيى هستند فردكي با هم هكحال  نيباشد دو نفر در ع

. شتر دوست نداردير را بيخدا لزوما شخص فق. ريباشد چه فق ورزد چه ثروتمند يخدا به روح عشق م

مان را با آنها  م و خانوادهيم از مواهب مادى زندگى لذت ببريتوان يم ما. دارد يخدا روح را دوست م

ت الزم يدر معنو .است ز مقدسىيهماهنگى در خانواده چ .مينكه احساس گناه كان م بدونينكت يحما

ن است يا. گرانيچه در مورد خودمان چه در مورد د. مينكت عمل يدرجه مسئول نيه با باالتركاست 

  .هانى زندگى بودنيكستم ي و قسمتى از سكتن در اجتماع معنوى اشدا تكمعنى شر

 آنها نورهاى. ه از خودشان ببخشندكنرا دارند يى ايواناعشقند و ت ز ازي دارند لبرييه قلب طالكمردمى 

م و از زندگى ينكزندگى  باررـُه چگونه پكن است ينى معنوى آموختن ايجه روشن بينت .اند درخشنده

  .مينكه از آن فرار كنيم نه ايلذت ببر

  .هستگر ي بهشت دكيشه يهم. شه قدم بعدى وجود دارديهم هكن است ين روح الهى اي از قوانيكي

او با . اش متعادل خواهد بود ده است در زندگى روزمرهيمعنوى رس ه به مراحل باالى تعالىكشخصى 

  .اجتماعى معقول و مهربان دارد مردم اطرافش رفتار

  .ميد خدمات بزرگترى ارائه دهيم باينك افت مىيدر شترى از عشق الهى راير بيوقتى مقاد

را ـ روح الهى به شما يشتر انتظار خواهد داشت زيدتان بخو رود از يهرچقدر آگاهى شما باالتر م

ن يه بهتركزند  يب ميمت به شما نهي به مالكبراى انجام دادن آن هست ا شه راه بهترىيهم :ديگو يم

  .ديد انجام دهيتوان يم هكارى را ك

تر شود ت بزرگيشود و هر چه مسئول يمان بزرگتر م تيم مسئوليرو مى هر چه در زندگى معنوى جلوتر

  .شود شتر مىيانضباطى ب شيازمان به خوين

ن يا .ن استي ايعت زندگيطب .باشند گران دشواري دياند برا  ما سادهيه براك ييها شيزماآن است كمم

  .چرخد يچرخ روزگار همواره م .مياموزيرا ب د صبر و شفقتيه ما بعنوان انسان باك است ين معنيبد

 يبرا .افتد يامروز هم اتفاق م مدآ يش ميم پي قديزمان هات در يحي مسيسايلكه در ك يمعجزات

  مينك باز ينات معنويق تمريطر مان را از ي است اگاهيافكنها آدن و سود بردن از يد

روز را با خود حمل يد ديشما نه عقا. ديد ديخواه بهشت را د قلمروي شوكوچكهاى  وقتى مثل بچه

د هم يد بدانياز داريه هر چه نك ،نانين اطمي حال همراه با ا فقط زمان،را ندهيرد نه ترس از آكد يخواه

  .ها ى راه حل  همه،ها ى جواب همهشماست  نون در چنگكا

  .اد گرفته باشديانضباطى را در امور معنوى  شيه خوكسى است كار خدا ك همكي

. مينكرا حل الت زندگى كم مشيتوان م بهتر مىيشكشتر باال بيب هر چقدر در آگاهى معنوى خودمان را

  .مي، در خانه قرار داريطيمح م و در هريشو يشاد م

حال  .دين باشيقا بهتريد دقيده يانجام م هكارى كد در يد باياى آگاه براى خدا باش لهيه وسكبراى آن

  .باشد خواهد يار هر چه مكنيا

روز يد از ديواناگر بت .نآگذاشتن در  اول دانستن راه دوم قدم . استيا شرفت دو مرحلهي پكي يتعال

اى خودتان يم ارباب دنك مك. ديا افتهيم باشد مفهوم را دركزان آن يد حتى اگر مينك شرفتيشتر پيب



 امال منحصرك يها نها از راهآت نامحدودند ي معنويها شيزما آ.ديشو يننده مي آفركيل به يو تبد شده

  .رسند ي به ما ميبفرد

روح الهى . ل معنوى براى آن وجود داردي دلكيرود  ي نمشيدرست پ تان ارى در زندگىك يمعموال وقت

  .قت به شما بدهديحق سعى دارد درسى در مورد

  .ابدياى راهى هماهنگ ب مسئله عشق در تالش است تا براى هر

  .قلب است) گشودن (ردنكراز رها شدن از دست ترس، باز 

ن خط، يا. گرى شروع شده استيه در آن نقطه آزادى شخص دك شود ياى متوقف م آزادى ما در نقطه

شما به . ديريگ يتان ميه براى فرداكاست  گذرد درسى يه امروز بر شما مكآنچه  .دارد ت ناميمسئول

م ينكرمان را رها يش حقيخو ز از جملهيوقتى وابستگى به همه چ .ديبرس د تا به فرداياز داريامروز ن

  .مينك يم دايمت، قدرت و آزادى را پكدر آن زمان ح

تان را با عملتان يايه روكيتا زمان. ديد آن را انجام دهيتوان يد ميباش زى را داشتهياى چيد رويگر بتوانا

د و قانون ينك عمل ي روش متعالكيبا . ديبساز .ديا ردهكل نيمكد سرنوشتتان را تيا نداده قيتطب

  . مزدتان را نخواهد پرداختيراه منف كي هرگز از يزندگ

درصد تمام آنچه  ه شما صدكزمانى . ديتان انجام ده ردن زندگىك د براى درستيانتو يه مكارى را كهر 

  .شود يردن وارد مكد در آن هنگام روح الهى براى معجزه يانجام داد د،يتوانست يه مكرا 

  .رسديمان از راه م زندگى روزمره  دركمكت عشق الهى براى يم حمايشو يز ميوقتى از عشق لبر

تواند روح زندگى را  ، هرگز نمىيقيدن حقيند، عشق ورزكدا نيپ دن راي عشق ورزسى راهكه كتا وقتى 

  .ندك كدر

در واقع وابسته نشدن به . شود ير نشدن ـ در نظر گرفته ميدر گ معموال ـ وابسته نشدن ـ به معنى ـ

ل يان تحمت د چگونه باشد به روابطيزها بايه چكنيده شما در مورد ايد عقينده ه اجازهكن معنى است يا

تان  كيه شركد ينك ي ميشه سعيعنى همي. هاى وابستگى است سمانيعشقى داراى ر نيچن. شود

  .د درست است انجام دهدينك ر مىكشما ف هكارى را ك

. دـنكد ـه همسرشان در تمام جهات رشُكنند ك يبتوانند م ارىكه عشق خالص دارند هر ك ييآنها

ه ـ را بودـ خ ٔهه ارادـكنند بدون آنكدگى ـران زنـگي دميذارـبگ هكن است آعشق بدون وابستگى 

  .وى استـمعن ن عشقيا. مينكل ـيا تحمـآنه

ه كد ـينكدا يد عشقى را پيشما با. دـنك يدگـق زنـعش دونـد بـوانـت يسى نمكه كاست ـنجيراز ا

ه كد ـيشو يـه مـوجـد متـيرا بدست آوردـ آنيوقت. دـباش هـتان مطابقت داشت وىـار معنـبا ساخت

  .رودـا در بـهاى شم ان انگشتيآب از م د مانندـوانـت ه مىك است يفـيز لطـيق چـعش

  .ر استـت زرگـه بـق از همـهستند، اما عش مـ مهيليت خيفيكبخشش و شفقت دو 

 ين عشق قلب شما را به رويا .دـيورزـب  عشقيزارـهمراه با سپاسگ .دينكد شروع يه دارك يبا عشق

  .دـ دهياـود جـرا در خ يرـشتياز هم بـق بـد عشـوانـت يه مكد ـنك ي م بازييراـمج

م أوـاما عشق الهى ت. دـرسنـر بـنظ هرون مشابه هم بيب ن است ازكعشق الهى و عشق احساسى مم

ه ـكد ـانى باشـد عشق همـيبگذار. ده استـ بخشنالًـامك ن عشقيا. گزارى استـركش با شادى و

 .ق الهى استـدام عشكانى است و ـق انسـدام عشك دـين به شما بگود ذهـيازه ندهـاج. هست

  .دـنك اب مىـجين را اـوختـه آمـق بـعش داـه خـق بـه عشكد ـه هستنـوجـمى متكده ـع



 عشق با د؟ينك رى مىيرده و از فرسوده شدن خودتان جلوگكسازگار  ن معنوىيچگونه خود را با قوان

  .ساده است

 ديزيرا هر چه در غذا بريز .ديزيبر نآ روزانه تان عشق در ي خستگيد به جاينك ي درست ميياگر غذا

ر ـيي تغكي رسد يتان مبه خانواده و دوستان نجاآاز  د ويه در درون خود دارك است يزيچن آاس كانع

  .دـنك ياد مـجي ايقيحق

د ـنك ير مـادتـيود زـخ  مخلوقات را درٔهـرحمت به هم ق وـدن عشيت بخشيه ظرفك ي فرديراـب

دا در ـق خـله عشيرون شما بسادگى وسيب اىيد چه در دنيچه در خانه باش .شود يتر مقت وااليحق

  .دـيان هستـودتـان خـجه

ن يد با بهتريما با. مينكاز آنها استفاده  ديگذارد ولى با يمان ميش پاياى پ هاى تازه روح الهى فرصت

 انـم گاهىآما به شخصه مسئول سطح  .ميانجام دهرا  م انتخاب خودمانيه در دست داركاطالعاتى 

ت يمسئول ديه باكشود  يند متوجه مك يدا مي پيامل تعالكه روح به سمت آزادى كنطور يهم. ميهست

. ان استـم ردنكبراى خالص  ديآ ش مىيمان پيه براكالتى كمش .رديتش را بپذكر و حركامل هر فك

  .مـيوزـاميد بيه باك ون الهى وجود داردانـ قكيرا در آنها يند زيآ ش مىيالت پكمش

  .شود با شما هستند يات مربوط ميه به معنوك زىيعشق و محافظت روح الهى در هر چ

 كمكه به ما كشود  يار مكاى دست ب رفهـان حكق پزشياز طر م معموال روح الهىيلى داركوقتى مش

 هاى مثبت تان را با جنبه گر آگاهىا .ديآ شفا از طرف روح الهى مى له هر چه باشديحال وسربه. ندك

  .دـشون د داخلـزهاى منفى بتواننيه چكود ندارد ـگر خأل وجيد دينكر ـُـروح الهى پ

. ندكتواند مغلوبمان  گر زندگى نمىيه دكم يابي مىابد دري مى شيمان افزا  انضباطىيشه خوكنطور يهم

  .ميشناس  روح الهى مىكم اه آنرا بناكم يرو حفاظت حضورى مى ر چتريما به آرامى به ز

ها باعث  دىينى نا اميسنگ.  گنج استكيتش يبا تمام بار مسئول ه زندگىكفهمند  لى از مردم نمىيخ

 قلب ٔراى آموختن در بارهـه بكودنى ـزنده ب. ميت زنده بودن ببندكبر مان را روى شود چشمان مى

 كيش انضباطى يى داشته باشد خوبار معنو رـُ زندگى پكيد ـخواه يه مكسى كبراى  .است عاشق

اما . دينكن يزـگير آن جاـر و بهتــت ازهـنوع ت مى را بايات قدـحيق و ترجيسال. ضرورت مطلق است

ه ـربـن تجيز از اـيچ چيرنه هـد وگـيمى انجام دهيقلبى صم ار را با نام روح الهى و عشق و باكنيا

گرى يه با دكدام قراردادى با زندگى دارند ك هر. ستنديچ دو نفرى مثل هم نيه .ودـش نمى انـبتينص

. گى هستندـافتن هماهنيى براى يها نها راهيرا اـيد زـياموزـيب عشق، صبر و مرحمت را. متفاوت است

  .وى شماستـبزرگى از زندگى معن افتن صلح و آرامش قسمتي

 .دـنك يفع شما م به نيراتييتغ وردنآود ـ شروع به بوجيد روح الهينك ي مكمك در خواست يوقت

ه كنيل از اـقب .دـيشه مراقب باشياز هم شتريتان بياـه د در انتخابيه باكن معناست ين بديالبته ا

ا روح ـشم .دـي از خود ارائه دهيرـر بهتـيوـتص دـيند شما باكجاد ي ايرييد تغـ بتوانيروح اله

 يزـيد چـيدا باـم ابتيري بگي از زندگيزيم چـيدار اگر انتظار . شماستيدا از براـعشق خ .ديهست

 ي معنويات غني تجربيورآ در حال جمع يوقت . استيقانون اله نيا ، مـي ببخشيدگـه زنـود بـاز خ

ن حال يدر ع .ميگران را نگه داريت ديم تا حسن نينك يم ميتوان ي مياركهر  م؛ي هستين زندگيدر ا

  .ود داردـ وجيدـار حكن ي ايه براك ميمتوجه هست



ر يي در درون مان تغيريچ ميبخش يگر ميس دك به ،مان  و عشقييبايكاز ش ،ز خودمان ايوقت

م ـه  هم در ما وي معنويتعال كي .ابدي يان مي احساس خوب در وجودمان جركي از يحجم .دـنك يم

  .ددـونـيپ يوع مـوقـد بـنك يافت ميه عشق ما را درك يشخص در

 ، قرار مالقاتكيدن به ي رسيبرا ا شتابي و يارك يها تيبخاطر محدود نندك ير مك ار مردم فيبعض

گر از مردم ي ديبعض .گران ندارنديبه د ير و قدر شناسك انسان بودن و نشان دادن تشي برايوقت

ان كم و امينكد با هم تجارت يما با .دوست دارم ت شما راكمن شر: نديه بگوكن دارند يش به ايگرا

نها  آ. هستندي دارند افراد سخاوتمندين طرز برخورديه چنك يردمم. ميار لذت هم ببركن يدارد از ا

  .دهند ياس مكورزند عشق به خدا را انع يارشان مكه به ك يعشق انياز م ارشان هستند وكعاشق 

 از ي مقداريه براك يارواح ي و خوشبختيمراقبت از سالمت ه فقط با توجه وكد يشو يشما متوجه م

  .دينك يافت ميعالقه در  عشق ويادي؛ مقدار زاند دوختهشان به شما چشم ي معنويغذا

به شخص  خودتان خارح شده و ه از راهكنآ ي شما را بخواند براين است روح الهك وقتها مميگاه

 .دـينك كمكدن به نور خدا ي در رسيگريد

 يابر  رايارك يوقت .دينكشرفت يپ ي بطور اساسيزيه در چكالزم است  .دينكدا ي تخصص پيزيدر چ

جه يدن به نتيها را تا رس نگاه تمام قدمآ ؛ديده يانجام م  خداي برايعنين انضباط يخاطر باالتر

ه با ك هنگام است آن در ؛نديفرآ ي را بخاطر نفع نوع بشر ميزي ذهن خالق انسان چيوقت .ديبردار

 .ت پر بار و ارزشمند شده استيمعنو

 ، ترسيم نه از رويردك عشق رفتار يرو گران ازيه با دكم يدي رسيا مان به نقطه يهر گاه در راه تعال

 .ميا  خدا برداشتهيخانه بسو  مهم بطرفيلي قدم خكين حالت آغرور در  ايت يعصبان

ر كمان شده است خدا را ش بينص هك ياتك بريم و برايشكار بك وقتها دست از يه گاهكمهم است 

ه كد يد، چه معتقد باشينكتر  كيخدا نزد تان را بهگرى خوديد با تنفر داشتن از ديتوان يشما نم .مينك

و .  و خدا بر اساس عشق استـد يه شما هستكـ  ان روحيى م رابطه. ا نهين خشمى بجاست و يا

 .چ نوع خشم وجود ندارديه ى براىيچ جاي وجود دارد، هكه عشقى پاك ييجا

ر ـ بزرگتيرفـقلبتان را به ظن عشق يا د،يبا قدرشناسى عشق بورز. دينكد شروع يه داركبا عشقى 

 .دـده اىـشترى را در خود جيواند عشق بـت يه مكدهد  يگسترش م

 .نديآ به سراغتان مى امال منحصر به فردكاى  وهيبه ش. هاى روح نامحدودند آزمون

ان ـه در طى زمكد ـخ دهتان ريتواند برا يم ىكوچكاتفاق . اى از چرخهاى متصل است زندگى مجموعه

 .دـيد آگاه باشـيوزـاميه بكنست يا دـيام دهـد انجـيه باـى آنچ همه. دين نشومتوجه آ

  . ود داردـر وجـگيد  قدمكـيه ـشيه همكنست ين روح الهى ايا قوانيول ـى از اصكي

 .گر هستيواره بهشتى دـهم

 .ديگذاربنام خدا قدم ب. ديالهى قدم بردار د، بنام روحيگذار يجا قدم مكد، هريده يهرآنچه انجام م

ثر افراد كا. ديه بخواهكد يخاطر داشته باش د بهيند، اما باك فى عمل مىيهاى ظر وهيروح مقدس به ش

ه هر كهاى روح مقدس را  اميد و چگونه پيگوش بسپار ه چطوركد يآموز شما مى. توانند بشنوند ينم

 .دينيبب د،يآ روز براى شما ـ و همه ـ مى

روح الهى . ش وجود دارديمعنوى برا  علتكيرود، معموال   نمىشيتان درست پيزى در زندگيوقتى چ

 .اموزديب قت به شمايزى در مورد حقيند چك سعى مى



ه در دستانمان است كاى را  نهيگنج شود، شى به ما داده مىكشمكچ يات روح بدون هكوقتى بر

تارى در اطراف آنها . ه عشق براى زندگى به چه معناستكدانند  مى مىكى  عده .ميده ص نمىيتشخ

معنا  آنرا زندگى پوچ و بى برخى.  جشن استكيزندگى . نامند ده و آن را معنوى مىيخودشان تن

اى روح يارى از اوقات هدايبس .است شيدن به خدا و به خويخوانند، اما جشن واقعى عشق ورز مى

د يايمان بيى به زندگزيم چيخواه مى. مينك را ما درخواست نمىيشوند ز يم داشته مقدس از ما دور نگه

 .ميآور ن است آنرا بدستكم، ممينكاما اگر آنرا درخواست . ميشك م و انتظار مىينينش مى و فقط

. ندك ت مىي مناسب هداكفرد را نزد پزش گريدهد، در اوقات د  شفا مىماًيدر مواقعى روح الهى مستق

د در يما با. ندك  مىكمكم ي هستحال حاضر مشغول آن ه دركاى  گاهى اوقات ما را در شفا و معالجه

ن يت ايز را به سوى هداي چ م، از درون همهيابيى را بكپزش كمكن يتر م مناسبينك ه سعى مىكيحال

 .ميبگردان روى بلند مرتبهين

ست يد، مهم نيد شويد باشيتوان ياحتماال م هكنى يه بهتركنست يازمند ايابزارى آگاه براى خدا شدن ن

  .دينك تخاب مىارى را انكانجام چه 

 يخوشبخت .ندارد ،ندنك ي مي شما چه فكريروني بيگران در مورد زندگين كه دي به اي ربطيخوشبخت

  . استي از اگاهيسطح

 .ميو همكارانشان خدا را عبادت كن نانآق راه يخواهند از طر يم كه ميكن ي برخورد مياغلب با كسان

د رابطه يم كه ما بايد بخاطر داشته باشيبا .ميكن نان فكرآخواهند ما مثل  ي هستند كه مينها كسانآ

ن خاطر حكمت يبه هم. مي روح هستي درخشش روحانيدارا ما .مي خودمان را با خدا بسازيشخص

  .ميدار ز در خودي را نياله

وانند به خودشان كمك ت يكه م  هستنديينهاآنند ها كمك كار در كيكه قادرند به روح الهيكسان

توانند به خودشان  ه مىك هستند يينند آنهاك كمكارها ك درند به روح الهى دره قاك يسانك .كنند

ن دانستن و يب .نمعتقدا اند نه ندانندگاـ   هستندي زندگي معنويه در سطوح باالك يسانك.نندك كمك

  . تفاوت وجود دارديياياعتقاد داشتن دن

را تو در يز: ر جواب دادگيد شخص .ي هستيتو چقدر دوست داشتن : گفتيگري به ديامروز شخص

ه كنچه را آ ما هريلكبه طور  .اول شد ن باعث تعجب شخصيو البته ا .يدن خودت هستيحال د

  با قلبيعني ؛ديده ي را انجام ميارك با تمام قلبتان يوقت .مينيب يگران ميم در ديخودمان هست

ن يا .شدند ي درست انجام نمه قبالك ييارهاك؛ شوند يارها درست انجام مكه همه كد ينيب ي؛ مييطال

 يقيارزش حق صي تشخي الزم براك دريو شما دارا ود داردجه تعادل وكافتد  ي مياتفاق وقت

  .دي هست،شوند يتان م يه وارد زندگك ييهازيچ

نجا آنها آم ينك يم ركف اگر .اند افتهيم تجسم يده يه ما انجام مك يارك در هر ي معنوين زندگيقوان

  .ميص دهيم و تشخينيرا بب نهاآم يتوان يه ما نمكن است ير استند فقط بخاطين

نه به  .شود يتر م فيضع و تر في ضعي روح الهي؛ صداديده ي عادت گوش فرادادن را از دست ميوقت

نترل از ك دستگاه يه شما صداكل يدل نيه به اكد بليگو ي سخن ميتر هستهآ به زبان كه اكنيخاطر ا

 تواند از يا مي ا انجام شود ويتواند در سطح رو يا مي ييشگويپ .ديا ردهكم ك تان را  روحيراه دور داخل

تان  ي معموليه در زندگك ي وقتيعني .فتدينامم اتفاق ب يمـ  ييمت زبان طالكحـ نچه من آق يطر

ز ين چآباشند و  ردهكن را احاطه آ يي طاليه نورهاكماند  ين ميمثل ا .ديآ يش مي پيزيناگهان چ

  .دهد يد به شما مياز دارين نآن لحظه به آه در كنچه را آ



  .ميارمان مسئول باشكاف ردار وك؛ امال نسبت به اعمالكه كم يرياد بگيد يما با

ت كبنام خدا حر ،دينكت ك حريبنام روح اله ،ديزنيه قدم مكجا كدر هر ، دي دهيه انجام مك ياركهر 

   .دينك


