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 دهن فصل

 شرط و قید بی وحبت و عشق آووختن

 

 باشید ال م شیاید کیار ایین بیرای. داشیتن نگی  بیا  ههیشی  را خیود دل یعنی  شیرط و قیید بیی وحبت و عشق

 این ب  نیا  یعن : باشند هستند آنچ  جز ک  باشید نداشت  توقع و بگذارید، کنار دارید دیگران ا  ک  را انتظارات 

 کنیار بدهنید، وحبیت بیا را وحبتتیان پاسی  ییا و بکننید، شیها با خاص  رفتار برسانند، خیری شها ب  آدوها ک  را

 .وهر بور ند شها ب  دارید انتظار بورزید وهر ایشان ب  شها آنک  ا  پیش شها ا  بسیاری. بگذارید

 

  شوین، وحبت و وهر سرچشه  ک  این آووختن یعن  شرط و قید بی عشق

 چنین باشند. دیگران باشین داشت  انتظار ک  این ن 
 

 را خیود شخصی  ور هیای آنکی  بیدون بپیوندیید دیگران ب  تا دهد و  فرصت شها ب  شرط و قید بی وحبت

 آدوهیا. بشناسیید را خیود شخصی  ور هیای و حید باید بپیوندید دیگران ب  بتوانید اینک  برای. کنید دار خدش 

 بیاق  نییز وسیتقل حیال عیین در اویا کننید، برقیرار یکیدیگر بیا نزدیی  روابی  بپیوندنید، سایرین ب  دارند دوست
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گر در. بهانند  بیا  کی  شیود وی  خواسیت  چییزی شیها ا  کنید و  حس یا کنید، و  خفقان احساس ای رابط  ا

 شیهردن وقصیر اینکی  بیا. نیسیت وشیخ  و روشین ور هایتیان و حید کی  اسیت خیاطر ایین بی  نیسیت، ویلتان

گییر بییرعکس،. کنییید وشییخ  را ور تییان و حیید باییید کیی  هسییتید شییها اییین اوییا اسییت سییهلتر دیگییران  دیگییران ا  ا

 خیأ کیردن پیر بیرای دیگیران ا  کوشیید وی  کی  اسیت ایین خیاطر بی  سا ند، نه  برآورده ک  خواهید و  چیزهایی

 .کنید پر را آن توانید و  شها خود فق  ک  خأیی کنید، استفاده درونتان

 ا  بییش دائهیا ویردش ویکنید احسیاس. کنید وی  خفقان احناسن اش رابط  در ک  کنید فرض را خانه  وثال

 بی  را او  ن. کنید وی  طلی  شیان رابطی  بی  نسبت تعهد و توج  وقت، عشق، او ا  کند و  وحبت خودش آنچ 

 کی   ویان  تیا و اسیت نهفتی   ن خیود درون در الگیو ایین کی  البتی . شیهارد و  وقصر زیادش بودن وتوقع خاطر

 وی  ظیاهر خیود وعکیوس شیکل بی  الگو ی  غالبا. کند و  جل  خود سوی ب  را رابط  ههان نشود، آن وتوج 

 ییافتن  دسیت کی  کنید جذ  را وردان  یا و وتوقعند حد ا  زیاده ک  کند جل  را وردان  یا است وهکن او. شود

 .شوند رواب  درگیر خواهند نه  و نیستند

 او کیار عاقبیت نشیده وطهئن ک   وان  تا. است نیاوده کنار «خویش خویشتن» با ک  است  نهایی آن ا  این

  تعهیید ا  او. دارد جییدال و درگیییری وییر ش و حیید کییردن وشییخ  بییرای دائهییا کجییا، دیگییران کییار آغییا  و چیسییت

یرا کند، و  پرهیز و هراسد و   بیرایش کی  آنجا ا . انگارد و  خود شخص  هویت دادن دست ا  وثاب  ب  را آن ز

 فشیار تحیت کننید و  احساس دیگران ساده درخواستهای حت  یا انتظارات وقابل در کیست، ک  نیست روشن

گیر. است گرفت  قرار گیر. بیود وی  آسیان بیرایش گفیتن «نی » داشیت وی  وشیخ  حیدود ا  وشیخ  ویر  و حید ا

 شود وشخ  خودش برای اینک  وجرد ب . بزنند وح  را حدودش ودام ک  کرد نه  جذ  را روابط  ویداشت

 شهارد، و  وناس  و صحیح سایرین با خودش بین را توا ن  چ  و بدهد را وجودش ا  وقدار چ . است حاضر

 .بود خواهند ههخوان جدید تصویر آن با ک  کرد خواهد جل  را روابط 
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 .سا د و  دگرگون کل  ب  را ترس شرط و قید بی وحبت و عشق
 

  تیثییر انتخابهیا و اعهیال ا  بسییاری بیر و کنید وی  احاطی  را سیاره ک  است ای  وین  پس صدای وانند ترس

 بی  سیایرین تیرس دییدن گرچ . خواهد و  شجاعت و قدرت هراسید و  آن ا  آنچ  با شدن رو روب . گذارد و 

گیر. اسیت خودتیان شیخ  وجیود در آن آ ویودن بیرای جیا نخستین اوا آید، و  وشهودتر نظر  بی  کی  هنگیاو  ا

 آییا ببینیید اسیت، آور تیرس ییا اسیت بسیت  او وجود کجای ک  دریافتید وضوح ب  و کردید نگاه عزیزی یا دوست

 .دارد بیشتر وحبت ب  نیا  ک  نیست شها خود درون ا  انعکاس  این

 را شیها کائنیات کی  است جهت این ا . خویشتن وجود در آن دیدن تا است سهلتر دیگران در وشکالت دیدن

یید چی  دهید وی  نشیان شها ب  ک  دهد و  قرار وحیط  در یید، وی  دار   ییاد  چییز شیها بی  وسییل  بیدین و آووز

گر. دهد و  گ  با قسهت آن روی کردید نه  کار وسائل آن روی خودتان ا  .دینهیشد وتهرکز آنها ویژ

 گویید وی  شیها ب  بینن و  را وتداول  تفکر ون. بگیرد سرچشه  خودتان فکری الگوهای ا  تواند و  ترس

گر و هستید بدی آدم ک   نییز دیگیران و هسیتند جهعی  تفکر اینها. دید خواهید صده  نباشید وراق  چنانچ  ا

 وواج  آنها با رو در رو خودتان جای در کائنات، برتر سطوح ب  رفتن باال ب  کنید و  شروع وقت . سهیهند آن در

 را کسی  نکنید کی  ایین ا  نگرانی  ویثال هسیتند انتقیادآویز بسییار کی  شیود وی  ظیاهر افکیاری در ترس. شوید و 

 . نیست کاف  شها وجود صرف اینک  یا و اید، نکرده سع  کاف  حد ب  ک  فکر این با اید، کرده وثیوس

گر  شیهاتت را خیود کردیید، کشی  را هایتیان تیرس گشیاید وی  ای تیا ه رابطی  بیرروی را خیود دل ک  هنگاو  ا

  بیشیتر شیوید، رو روبی  آن بیا و کنیید کشی  را آن بتوانیید بیشیتر هرچی  و اسیت، درونی  احساسی  ترس. نکنید

 را تیرس چگونی  اویا. بخشیید التییام را آن خیود پیذیرفتن  و شیرط و قیید بی عشق و وحبت، که  ب  توانید و 

 آییا بپرسیید خودتیان ا . کنیید اتخیا  تصیهیهات  بایید آن در ک  بنگرید خود  ندگ  ا  ای حیط  ب  کش  ویکنید؟
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. خواهیید وی  کی  بکنیید را کیاری و بگیریید را تصیهیه  هسیتید، آ اد نکنید احساس شها ک  دارند وجود دالیل 

 آن پیس ا  توانیید نهی  تنهیایی بی  اینک  ا  ترس باشید، نداشت  پول کاف  حد ب  ک  دارید این ا  وحشت شاید

گر اینک  ا  ترس یا شوید، نه  ووفق ک  این یا برآیید،  عهیل وسیتقل و نکنیید  نیدگ  دیگران انتظارات وطابق ا

 حین در. گرفت نخواهید قرار سایرین عالق  وورد کنید حهایت خودتان ا  و بایستید خودتان پاهای روی و کنید

گیر کنیید سیاال خودتیان ا  وینگرید، نکت  این ب  اینک   حهاییت ویورد و هسیتید اویان در کیاوال کی  ویدانسیتید ا

گر کردید؟ و  چ  کائنات، برتر نیروهای عالق   کنید، وی  کهکتان وهکن نحو هر ب  دارد جانتان ک  دانستید و  ا

گر و  ویگرفتیید؟ وتفیاوت  تصیهین آییا کنیید، اعتهیاد تیان خردوند خویشتن ب  توانید و  کاوال ک  ویدانستید ا

 .است ترس کردن کش  طرق ا  یک  این
 

 نشده. کش  هنو  عشق ک  جاست آن ترس
 

 در اوقیات ا  بعضی . آورد وی  در کیاری نشیدن انجیام عقالنی  و ونطقی  دالییل صیورت ب  را خود غال  ترس

 تیرس بی  وبیدل لباس پوشاندن برای. آید و  سراغتان ب  شوند و  شها راه وانع دیگران ک  احساس  لباس

 بیودن وصیر ت،یوسیاول قبیول ا  ورزییدن اوتناع دیگران، شهردن وقصر جهل  ا  دارد، وجود بسیاری راههای

 بسییار طیرق و  دن، جیا و شیدن عصیبان  کنید، سع  چرا پس دهید انجام توانید نه  کاری حال هر در براینک 

 .گزینید و  بر را راههایی چ  ترستان کردن پنهان برای شها. دیگر

گر یابید ک  است این گام نخستین دهید، و  انجام کارها این ا  دیدید ا  بعض  ا  شها جستن دوری علت در

 آن ا  ایین کی  باشیید هیوش ب  و است، ترس دارید و دیگران خودتان ب  نسبت ک  بدی احساس علت یا چیزها

یید  عشق خود وجود ا  بخش این ب . دارد شها شرط و قید بی وحبت و عشق ب  نیا  ک  است قسهتهایی  بورز

 عیذرخواه  نیدارد لزووی . بنگریید وسیتقیها گریزیید وی  آن ا  آنچی  بی  کی  کنید اراده. نکنید انصاف  بی آن ب 
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 کی  ههیین را تیرس. هسیتید بیدی انسیان ک  کنید فکر یا کنید، پنهان را ترستان خود دادن جلوه قوی با یا کنید،

 جیدایی و درد است قادر درآید وبدل لباس ب  وقت  فق  ترس. کنید برخورد آن با توانید و  سهلتر بشناسید،

 .بیافریند

 کی  هراسیید وی  آن ا  اویا کنیید خلیق چییزی خواهیید وی  کنیید فیرض کی  اسیت ایین تیرس کشی  شییو  ی 

یید وی  کی  را دالیلی   یکل و نتوانید،  بی  را دالییل آن سیپس. کنیید یادداشیت بیافرینیید را آن توانیید نهی  پندار

 در تیرس کی  دیید خواهیید. بیافرینیید خواهیید وی  را آنچ  توانید و  چرا ک  این بر دال برگردانید، وثبت حالت

گاهیتان روشنایی  و هرسید تابید  وی  یی  روی کی  است آفتا  گروای وانند وحبت و عشق. شود و  ناپدید آ

 ترسیهایتان کی  دیید خواهیید. کنید وی  ناپدیید و بیرد وی  بیین ا  را رنی  بیا توأم بخش هر و کند و  حل را وانع 

 .شوند و  تبخیر و آ  ی  ههانند

کنش سایرین ب  ترس با عشق، عوض ب  دارید ک  یابید و  در وقت   کنیار را خیود ویثال دهیید، وی  نشیان وا

ییاد شیها ا  ییا و کننید، بیدی شیها بی  نسیبت و طیرد را شیها وبیادا کی  هراسیید و  یا کشید، و   داشیت  توقیع ز

یید دوست هراسد و  ک  را وجودتان ا  بخش آن. شدید خبر با ترستان ا  ک  کنید قدردان  خود ا  باشند، . بدار

 .. .بتابانید شرط و قید بی عشق اشع  قسهت آن ب  کن کن بعد و

گر. گیرید و  قرار دیگران انرژی تثییر تحت بیشتر بزنید جویی عی  و قضاوت ب  دست ک  هر وان  وردم ب  ا

 را آنهیا ونفی  انرژی افکار این ،«کنند کاس  ی  را اعهالشان و کنند کار بیشتر باید آنها کنید و  فکر نگرید و  ک 

 کیردن، تجرب  ایشان در را آن کنید و  شروع ک  است ههان  بینید و  ایشان در آنچ . ویکشاند شها سوی ب 

یرا   جیذ  خیود سیوی بی  را ههیان چی  بترسیید، هیرآن ا . کشیید خواهیید بییرون را ههیان کنیید تهرکز هرچ  بر ز

 بی  را شیها کی  را خردونیدتان و برتیر خیود کنیید، لهیس را وجودتیان آرام و داشتن  دوست قسهت آن. کنید و 

 .کند و  هدایت بودن وهربانتر سوی
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 و عشق دارید نیا  ک  است آن نشان  کنید، و  تجرب  را  ناراحت ور های و حصارها دیگران و خود بین وقت 

 بیا وقیت تهیام و آنهیا کنیار در کردن  ندگ  شها است وهکن. کنید عطا خویشتن ب  و دیگران ب  بیشتری وحبت

 کوشیید وی  شیها ا  بعضی . برد خواهند بهره شها عشق اوواج ا  آنها هه  این با اوا برگزینید، را بودن ایشان

 ایین بیا.« خورد نخواهد ون ب  ای لطه  و آسی » ک  یعن  بگیرید، خود ب  شجاع  و نیرووند انسان قیاف  ک 

 شیها سیوی بی  سیایرین ا  را بیشتری ونف  رفتارهای و شود، و  رن  و ترس ایجاد باعث کار ههین خود حال،

 . داشت خواهید تری نها قوی بسیار ظاهر ب  نیا  صورت آن در و کند، و  جذ 

یید دوسیت کی  بنگریید اوقیات  ب   دیگیر: »گوییید وی  کی  اسیت اوقیات  ونظیورم ببندیید، را دلتیان دریچی  دار

 در. کیرد خیواهن تیر  را او ویکینن فکر نیست، وهربان ون با باید ک  قدر آن شخ  این کنن، تحهل توانن نه  

 چی  بی . دارد وجیود دل داشیتن نگی  بیا  بیرای چالشیهایی ههیشی  وسیتحکن، و ودت درا  هرقدر ای، هررابط 

 هیایی وحیدوده آن تهیام بیا شدن رو روب  راه ا  جز ب  یافت دست شرط و قید بی عشق ب  توان و  دیگر شکل

 بهتیرین جیا ههیان ببندیید، را خیود دل خواسیتید کی  رسیید وی  جیایی ب  ک  هربار است؟ بست  آن در دلتان ک 

 ای رابطی  تیر  بی  تصیهین توانیید وی  هن با . دارید نگ  با  را دلتان و کنید پا بر ای تا ه الگوی ک  است فرصت

 فکیر اسیت وهکین. دهیید انجیام توانیید و  وحبت و عشق با را کار این اوا دهید، تغییر را آن سرشت یا بگیرید

 را دلتیان شیوند نهی  باعیث و کننید، نهی  ایجیاد درگییری شیها بیا هرگز ک  هستند آنهایی دوستان بهترین کنید

گر هه  این با کنید، وسدود و پنهان  و بیا  شیها تیا نکننید پییدا درگییری شها با هرگز ک  شوید دوخور کسان  با ا

 قبییل ا  وسیائل  بی  ههیواره آدوی  دل. کنیید نهی  برقیرار  واقعی ارتبیاط آنها با دلتان در بهانید، باق  وهربان

کردن،  .است وشغول دیگران با تفاهن و پذیرش ا  ای تا ه سطوح ب  یافتن دست و شدن با  اعتهاد 
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  داشتن دوست برای ک  ویدهید قرار شرایط  در را خود وقت 

 .گیرید و   یاد را داشتن دوست کنید وبار ه باید
 

 کی  کارهیایی برابیر در وقتی . آیید وی  حسیا  بی  شیرط و قید بی عشق های نشان  ا  یک  اغهاض و بردباری

 داشیتن دوسیت اندیشی  و گیرم وحبتی  آنهیا سیوی بی  و بزنیید لبخنید شیوند وی  شیها آزردگی  ووجی  وعهوال

 آرام روییدادی هیر رغین علی  آن بیا کی  قدرت  یعن  بردباری. سازید و  رها ایشان تثییر قید ا  را خود بفرستید،

 را خود خاص اشتباهات و باشند خودشان تا دهید و  را اوکان این دیگران ب  و شوید نه  وتغیر و وانید و 

ح و شوند ورتک   در تیا کنیید فیراهن اوین و گیرم پناهگیاه  آنهیا برای تا دهد و  فرصت شها ب  این. کنند وطر

 .شوند برخوردار شها پایدار پذیرش روشنایی ا  آن پناه

 

 .خودتان ب  است ای هدی  حال عین در کنید هدی  دیگران ب  هرآنچ 
 

گیر و. آیید وی  حسا  ب  ای العاده فوق چالش هستند ک  شکل  ههان ب  دیگران پذیرفتن توانایی  آن بی  ا

گر. دهید و  نیز خویشتن شخ  ب  را هدی  ههین بیابید، تسل   و لحنی  بیا ییا و  نید وی  داد شیها سر کس  ا

 طرییق ا  شیود، وی  شیها در دفیاع  ووضیع  اتخا  یا دلتنگ ، عصبانیت، ب  ونجر ک  گوید و  سخن ای شیوه

. کنییید تیینفس راحییت و بیابییید را خییویش آرام تقطیی . او سییوی بیی  وحبییت فرسییتادن بیی  کنییید شییروع پاتییی  تلیی 

ک  ونتظر فرستید و  وحبت شخ  آن سوی ب  ک  هنگاو   ییا بکشید دسیت خیود کیردن فریاد و داد ا  نباشید 

کنش  افزایش را خود انعطاف و چاالک  شها فرستید، و  را وحبت این وقت  ک  بدانید. بدهد نشان خاص  وا
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 کی  کنیید نهی  ایجیاد شیرایط  دیگیر یابیید وی  در ییا و داد خواهید رویی  تغیییر شیخ  آن یا زودی ب . دهید و 

 .شوند خشهگین شها ا  دیگران

 ووضیع کیفیت اتخا . باشید وهربان دیگران ب  نسبت و بگشایید را دلتان تا چالشند در شها با ودام رواب 

 را آن ییا کنیید دفاع آن ا  ک  ندارید چیزی شها ک  احساس این یعن . است اههیت حائز سخت نگرفتن دفاع 

 باشیید، داشت  قبول را خود ک  دهد و  دست وقت  حس  چنین. کنید عذرخواه  خاطرش ب  یا و کنید پنهان

 شها فق  خود شهردن وقصر ک  بدانید بلک  نکنید، داوری برسانید ایبات ب  خواهید و  ک  رفتاری وورد در و

 در ییا کیرده، اشیتباه کنید اقیرار ک  این ا  دارد وحشت غالبث آدم. کند و   ندان  طوالنیتری ودت ب  رفتار آن در را

 آن و ایید ریختی  هین بی  کی  کنیید وی  احسیاس وقتی  اوقات، ا  بعض  وثال، طور ب . دیده صدو  یا است رن 

. نیسیت کیار در وشکل  هیچ کنید وانهود کنید، گیری جبه  بکوشید است وهکن ندارید، را خود تهرکز و آراوش

گر ک  حال  در یید، راحیت را خودتیان هسیتید، دیگیری بیا وقتی  عکس، ب  ا  ابیرا  را واقعیتیان احساسیات و بگذار

 .بخشد بیشتری ژرفای را شها رواب  تواند و  ک  کنید و  با |  را رابط  ا  کانال  کنید،

ک  کنیید وی  ایفیا نقشی  نتیجی  در هسیتید، کیاول  انسیان شیها کنند فکر هه  بخواهید است وهکن  ا  حیا

.« نیدارم نییا  کهی  بی  و هستن خشن  و سخت جان انسان ون نباشید، ون نگران هستن، خو  ون: »اینک 

یید وحبیت بی  نییا  ههیش  ا  بیش ک   وان  درست و ویکند ایجاد جدایی دیگران و شها بین این  وحبیت ا  دار

 رسیانند، انجیام ب  را کاری  چگون  دانند نه  ک  کنند و  اقرار کسان  وقت  اید کرده دقت آیا. وانید و  وحروم

  را چییز ههی  انگیار کی  کننید وی  رفتیار طیوری کی   ویان  تیا کنیید و  وحبت و عشق احساس بیشتر آنها ب  چقدر

 .بینند و  آدو  چگون  را شها آنها ک  نباشید این نگران  واقفند؟ اوور هه  ب  و دانند و 
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گر   شود، و  آسانتر  ندگ  باشید نداشت  آن ا  کردن دفاع برای چیزی ا

 .بکنید نیستید ک  چیزی ب  تظاهر بود نخواهد احتیاج  ک  زیرا

 

  ک  دارم عقیده ون. شود و  دشوارتر  ندگ  کنید، دفاع وجودتان یا و افکار باورها، ا  باید کنید فکر ک   وان 

کنید، آنها ا  باید پندارید و  ک  وسائل  بیشتر  خیود بی  وتعلیق حیال هیر در ک  هستند عقایدی و باورها دفاع 

  آزرده نییدرت بیی  کنیید ویی  وخالفییت شییها بییا کسیی  و هسییتید وطهییئن ای وسییثل  بیی  راجییع وقتیی . نیسییتند شییها

 عیدم احسیاس آن در کی  ویواردی آن نیسیتید، وطهیئن آن ا  کی  هایی وحدوده آن. رنجید و  او ا  و شوید و 

 . کنید دفاع آنها ا  باید بیشتر کنید و  احساس غالبا ک  هستند جاهایی ههان درست کنید و  اونیت

 چیرا بپرسیید، خودتیان ا  کنیید، دفیاع چییزی ا  خودتیان ویورد در هسیتید وجبیور کردیید احسیاس کی  بار این

یید، آ اد را خودتیان و دل کی  بگیریید تصیهین کینن؟ دفیاع وطلی  این ا  باید ک  ویکنن احساس  ویردم بی  بگذار

. بگوییید چییزی حتهیا اسیت ال م کی  نکنید فکر. بپذیرید را آنها و بفرستید عشق ایشان سوی ب  و کنید، تبسن

گر. باشید خودتان  انسیان  ههیواره نکنید سع .« دانن نه : »بگویید سادگ  ب  دانید نه  را پرسش  پاس  ا

 هرگیز نبایید و باشیید، داشیت  را پاسیخها تهیام بایید دارنید دوسیتتان ویردم اینکی  بیرای نکنید فکر. باشید کاول

 و عشیق باشیند پیذیر آسیی  و حسیاس وایلنید کی  کسیان  آن چیون بیابیید، ضیعیف  انسیان نظیر بی  یا بترسید

 .آورد خواهند دست ب  بیشتری وحبت

 خردونید عال ، ک  لحظات  تهام خاطر ب  را خودتان رو  ط  در. است شرط و قید بی عشق ا  بخش  گذشت

 عفیو اند نبوده وهربان و خردوند خو ، ک  لحظات  خاطر ب  نیز را دیگران. ببخشایید نبودید داشتن  دوست و

بیرای  را بیودن خیود و باشیید، خواهیید وی  کی  چیزهیایی آن توانیید وی  تیر راحیت کنید، و  گذشت وقت . کنید

 .کنید و  آسانتر نیز دیگران
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کنش شها ب  نسبت طوری ک  افرادی   رد را بیودن داشیتن  دوسیت رسید وی  نظیر بی  کی  دهند و  نشان وا

گر. کنند و  عهل دارند خودشان درون در ووجود ترس ا  جایگاه  ا  واقع در کنند، و   و اعتنیایی بی شها ب  ا

 بیا شیها برابیری عیدم نشیانگر کی  کننید وی  عهیل ای گونی  بی  ییا گوینید، وی  سیخن ناوهربیان کنند، و  بدی یا

 ایجیاد طرییق ا  آنهیا درون ترس ب  ک  نیست نیا ی. گیرد و  سرچشه  ایشان ترس ا  این ک  بدانید آنهاست،

 .بشوید برتان و دور افراد امیالت ونبع توانید و  شها برعکس،. گویید پاس  خودتان درون در ترس آن

 بییرون هیای شییوه ا  یکی . بیاووزید چیزی آنها ا  تا کنید و  جل  خود  ندگ  سوی ب  را وضعیتهایی شها

ج و جستن گیر. اسیت دادن آوییز وحبیت پاسی  وضیعیتها گونی  این ا  شدن خار  هیر وضیعیت آن کنیید، چنیین ا

یید توانیید و  تهرینش، با. داد خواهد تغییر را خود شکل و واهیت باشد ک  وضعیت   در پیی ویدتها کی  بیاووز

 هیرکس بیا. کنید هدی  عشق  وین کره ب . کنید تهرین روید و  ک  هرکجا در. بفرستید بیرون ب  وحبت هن پی

 .ببینید آنها وجود در زیبایی چیز توانید و  آیا ببینید. کنید برخورد وحبت با شوید و  رو روب  ک 

 

 بخشد و  زیبایی چیز هه  و کس هه  ب  وحبت، و عشق

 .بخشد و  زیبایی خودتان ب  هه  ا  بیشتر و
 

 غالبیا. دهنید تغییر را  ندگیشان کنید که  آنها ب  تا است خوبی فرصت برند، و  سر ب  رن  در آدوها وقت 

گیر. است بیشتر هن دادن گوش برای آوادگیشان ترسند و  وقت  وردم  کی  ترسیند، وی  آدوهیا کی  بردنید پیی ا

 و قیید بیی پیذیرش و شیوید کیار بی  دسیت کی  باشد آن وقت است، وهکن نیستند، وهربان خودشان ب  نسبت

 .بگیرید خویش سب  و روشن آغوش در را آنها. بفرستید سویشان ب  را خود شرط
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 نییا  بیشیتری عشیق بی  حتی  اسیت وهکین هسیتند، تر شجاع ظاهرا و ترسند نه  آید و  نظر ب  ک  کسان 

 کسان  شوند، و  دیگران رن  باعث ک  کسان . باشند پذیر آسی  و حساس وایلند ک  کسان  تا باشند داشت 

 کی  هسیتند آنهیایی وعهیوال کنند، و  تل  اطرافیانشان کام ب  را  ندگ  و رسانند و  آ ار هستند، جو سلط  ک 

 شیها روی ظیاهرا کی  کسان  ب  و دارند چیز هه  ظاهر در ک  کسان  ب . دارند وحبت و عشق ب  را نیا  بیشترین

 کی  اسیت قیدر آن آنهیا تسیل  و نفیو . کنیید وحبت والدینتان و رئیس صاحبخان ، قبیل ا  دارند، نفو  و قدرت

گیر. بییاورد وجیود بی  حقیارت احساس شها در تواند و  شها ترس فق  اید  داده را اش اجا ه خودتان  هیر بی  ا

 وحبیت ایشیان سیوی بی  هراسید، و  هستند شها ب  نسبت ارجحیت یا و قدرت ووضع در ک  کسان  ا  شکل 

 آنهیا وجیود برتیر بخیش بیا را شیها و یابید خاتهی  ودارانی  قیدرت چیالش هرگونی  تیا ویکنید کهی  ایین. بفرستید

 .دارند سکنا اعجا  و عشق آن در ک  بخش  آن با سا د، ههاهنگ
 

  گذاشتن تثییر برای قدرتتان شوید روشنایی ا  سرشار وقت 

 . یابد و  افزایش اطرافتان برجهان

 

گر  سیوی بی  بایید کننید نهی  بیرآورده را شیها انتظارهیای یا و فرستند و  ونف  انرژیهای  ندگیتان آدوهای ا

 انجیام بلدنید کی  را کیاری بهتیرین و باشیند خودشیان کننید و  سع  فق  آنها. بفرستید عشق و وحبت ایشان

 بیشیتری درونی  آراویش سیا د، خوشیحال را شیها ک  کنند رفتار طوری دیگران باشید نداشت  نیا  وقت  دهند،

 بی  توانیید وی  بیشیتر برویید، بیاالتر هرچ  و کند، و  ساطع انرژی ک  شوید و  عالوت  ب  تبدیل. ویکنید پیدا

 ا  کی  نیدارد اوکان دیگر فرستید و  شرط و قید بی عشق شخص  سوی ب  وقت . کنید پیدا دسترس  افکارتان

گر. برسد آسیب  شها ب  او ونف  انرژی  صیدو  احسیاس شیود وی  ووجی  ک  هست وضعیت  شها  ندگ  در ا
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 هسیتند کی  را ههان  و بفرستید عشق و وحبت سویشان ب  کن کن دیگران، ا  شدن یا جدا ترس یا کنید دیدن

 .بخشید خواهد التیام را ایشان هن و شها هن این بپذیرید،

 بی  نییا  رو ایین ا  و دارنید، دل در بیشیتری هیراس کی  اسیت آن نشیانگر باشید، ونظیورتر با هرچ  وردم رفتار

 ا  انبیان  اوقات بیشتر هستند دفاع بی و پذیر آسی  فروتن، ک  کسان  آن واقع در. دارند هن بیشتری وحبت

 دوسیت پیداست ک  کسان  سوی ب  ک  نکنید فراووش اوا کنید، وحبت نیز ایشان ب . دارند دسترس در عشق

ییرا بفرسیتید، عشیق نییز هسیتند تیر نداشیتن    وحبییت و عشیق طلی  بلنید صیدای بیا کی  هسیتند کسیان  آنهیا ز

 توجی  دارنید وخر  رفتار ک  کسان  ب  تا بدارید، دوست را نداشتنیها دوست تا بیابید دالیل  بگردید. کنند و 

 و عشیق کی  هروقیت. نکند رشد عشق و وحبت پرتو در ک  نیست ای  نده انسان هیچ. کنید وراقبت ایشان ا  و

 و داد، خواهید تغیییر را شیها حساسییت وییزان و فضیا گشت، خواهد با  سویتان ب  بالفاصل  کنید، نثار وحبت

 عشیق این ک  است وهکن. داد خواهید نشان بیشتری جا ب  آید و  سویتان ب  ک  وحبت  و عشق ب  نسبت

 و عشیق هرحیال بی  اوا نرسد، شها ب  دهید و  عشق و کنید و  وحبت ایشان ب  ک  کسان  سوی ا  وحبت و

 .آید و  شها سوی ب  وحبت

 در. شیوید وتصیل خیود برتیر وجیود بی  کی  اسیت آن وقیت ترسیید، وی  کی  کردید احساس دلیل  هر ب  وقت 

. بیرد وی  بیین ا  را تیرس و ویداد قل  قوت شها ب  ک  بود کس  یا چیزی ههیش  ترسیدید و  ک  وقت  کودک 

ج بیود چییزی وعهیوال البتی  و. تیان عالقی  ویورد عروسیک  وانییح ییا و فاوییل ی  والدین، ا  یک   وجیود ا  خیار

 خیود درون در را آراوش و اونیت عاول آن بتوانید ک  است این شها روشنایی عالن ب  سفر ا  بخش . خودتان

 کائنیات حهاییت و عالقی  ویورد شیها و اسیت وهربیان اییدن دهید وی  نشان ک  خاطری اطهینان آن. کنید ایجاد

 بروید خود درون ب  و کنید آرام را تنفستان. کند یاری را شها بخواهید جانتان ا . باشید و  وهربان و بخشنده

 .بیابید را اعتهاد جایگاه آن تا
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  وحافظییت شییها ا  و کشیییده آغییوش در را شییها دوسییتان وهربییانترین کیی  کنییید خیییال ترسییید، ویی  کیی   وییان 

 چی  باشیید، داشیت  عیال  افکار چ  را شها و آورد، و  عهل ب  وراقبت شها ا  شرط و قید بی ک  کس  کند، و 

  آغییوش در را شییها ههیشییگ  روشیینایی بییا و دارد قییرار شییها کنییار در دقییت تهییام بییا و دارد ویی  دوسییت وبتییذل

 بخوانیید، فرا را او ترسیدید هروقت ک  دارید را دوست این شها ک  بدانید. شهاست جان ههان این. گیرد و 

 و بخوانیید فیرا توانیید و  نیز را راهنهاها و استادان. شوید وتصل وجودتان برتر بخش آن ب  تا کند کهکتان ک 

یرا. کنید تکی  بدانان  شیها بی  راهنهیایی و عشیق و وحبیت و شینود وی  ههیش  کنید درخواست ک  هرکس ا  ز

 بی  کهی  بالفاصیل  کنید، اتصال یا که  درخواست ک  است این دهید انجام باید ک  کاری تنها. دارد و  ار ان 

 .آود خواهد سویتان

یید آیند، و  تاری  و کننده ناراحت نظر ب  وسائل ک   وان  حت  ج خیود وسییر ا  شیها کی  وپندار  شیده خیار

یرا اید، یید بیاال سیوی بی  رو ههیش  ز  وسییر و بیاینید وشیکل نظیر بی  وسیائل اسیت وهکین اوقیات بعضی . دار

یید کی  بینید و  اوقات سایر در اوا. سراشی  و دشوار . کنیید وی  سیفر آراویش بیا و رقصیید وی  دویید، وی  دار

. کنیید آسیانتر آیید وی  پییش ک  هرآنچ  پذیرفتن با را تان رشد ا  ورحل  هر و کنید وتوق  ووقتا را کردن داوری

 کی  شجاعت  خاطر ب  خودتان ا  دائن و بدارید، دوست ههوار جاده اندا ه ب  هن را ناههوار جاده ک  کنید کاری

ج ب  روی پیش در  .کنید قدردان  اید داده انجام شناختید و  ک  را کاری عالیترین و بهترین و اید داده خر

یید، را عشیق اسیتحقاق کی  هسیتید داشیتن  دوست ووجودی شها ک  باشید داشت  خاطر ب   واقیع در و دار

 .هستید عشق جوهر خود
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 تهرین

 کی  کنیید یادداشیت اینجا. تغییر دهید را آن وایلید پندارید و  ک  بیندیشید  ندگیتان ا  ای حیط  آن ب  -١ 

 (.خرید خواهن ای خان  کردن اجاره جای ب  ون وثال، طور داد )ب  خواهید آن در تغییرهایی چ 

 اینها. کنید یادداشت بدهید را این تغییر نتوانید شوند و  باعث ویکنید فکر ک  را دالیل  تهام اینجا در -۲  

گاهتان ناخود ترسهای ییرا بخیرم ای خانی  بتیوانن وین نیدارد اوکان وثال، طور ب . )سا ند روشن و  را آ  ، کی  ز

 .(ندارم بساط در نیزپول  آن قس  پیش برای حت . ندارم را آن واهیان  هزین  پرداخت پول

 وجیود بی  آن در را تغییرهیا توانید این نه  پندارید و  ک  را خود وجود قسهتهای تهام و بنشینید آرام -۳ 

 .کنید ارسال پذیرش و عشق وجودتان ترس و تردید این نداهای تهام سوی ب . کنید فراووش آورید

کنیید خیود بیرای را آنهیا و کنیید وثبیت تثییید ب  تبدیل را تردیدها این -۴   بی  را آنهیا بخواهیید شیاید. اظهیار 

 اقسیاط تیوانن وی  حاال ون وثال، طور ب . )ببینید را آنها دقیق  چند رو  هر بتوانید تا آورید در پوستری صورت

 (.کنن فراهن توانن و  راحت  ب  را آن وعادل یا قس  پیش ون. بپردا م را واهیان 

 

 

 

 


