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 هشتن فصل

 خود وجود حقیقت ترین ژرف یافتن

 

 شوها زنودگی در کو  وووقعیتی هور" وجوود  حقیقت سطح ترین ژرف یافتن برای است سفری هرکس زندگی

 صواد  خوود جوان و روح بو  نسوتت چگون  گیرید وی یاد آن در ک  است ای ناحی  شود شها رنج و چالش باعث

 "باشید

گونی حقایق و کنید# وی ایفا ک  دارید بسیاری نقشهای شها " کنیود ووی تجرب  وختلف زوانهای در ک  را گونا

 بکول ک  یابید وی در شوید# وی نظر وورد شخص دیدن عازم یوقت اوا کنید# تهرین را وطلتی بیان است وهکن

 بو  حقیقوت لحظو  فونن در کو  چیویی آن «چیسوت  حقیقوت: »پرسوید ووی بنوابراین" گویید وی دیگری وطالب

 توری ژرف حقیقوت اینک  یا است# سیال حقیقت آیا" نتاشد حقیقت دیگر ای لحظ  است وهکن آید وی حساب

یود وتعوددی هویتهوای و هستید سیال شخصیتی نظر از شها هه  است  لحظ  یک عهر  ک  دارد وجود " دار

 "گیرد وی را تر ژرف حقیقت آن شها# ورکیی خویشتن شها# روح و روان
 

 گذاشتن دیگری شخص جای ب  را خود یعنی شفقت
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 پرتوو در را وضوعیتی یعنوی هور حقیقوت یوافتن" شودن نیدیکتور جوان بو  و برآوودن دل از یعنی حقیقت یافتن

 شفقت از عهیقی الی  و آید وی بر دل از هه  از بیش روشنایی این چیست  روشنایی این" دادن قرار روشنایی

 افرادی شها هه " کنند وی رشد تر ژرف حقیقتی از برآودن برای شها توانایی شفقت# کیفیت توسع  با" است

 شوند" وی ناراحتیتان و رنج باعث شها وجود ب  ندادن بها و احتراوی بی با ک  شناسید وی را

 یوا شوللی خواسوتی ایون اسوت وهکون حوال" رسوید نهوی بودان کو  خواهیود ووی آنهوا از را چیویی شها شاید

 " کرد درست شفقت و یههدل تر ژرف سطح از کردن برخورد با توان وی را وضعیت این" باشد شخصیتی

 ایون بو  ویکونن فکور وون چیسوت  وجوودم حقیقوت هوای الیو  تورین ژرف از برآوودن فایده کنید سؤال شاید

 کار این فایده"« کرد خواهن فصل و حل خودم وعهول شیوه ب  را وسائل و کرد خواهن حرکت سختی ب  ترتیب

 "دارند را آن آرزوی بسیاری ک  است صفایی و آراوش لذت#

 کنیود تلفون کسی ب  خواهید وی ک  اید کرده حس بار چند حال ب  تا" آید وی بر نیی احساس سطح از حقیقت

 بوده  ووقع ههان او ب  دستیابی برای وقت بهترین و کرده وی فکر شها ب  زوان ههان در نیی او ک  دریافتید و

 توجو  احسواس آن بو  اووا نیسوت# وناسوتی وقوت خاصوی شوخص بو  کردن تلفن برای ک  اید کرده حس چندبار

 حضوور ونویل در او اصون اینکو  یوا نتووده# ثهوربخش شها بین انرژی ک  اید دریافت  و اید کرده تلفن و اید نکرده

 خوویش درون حقیقوت و کنیود ههاهنگ دقیق را خود انرژی درک ک  دارید را آن توانایی شها از هریک نداشت  

 بور کو  ذهنوی تصواویر آن ههو  از چطوور کنیود  ووی پیودا چگونو  را درون حقیقت ترین ژرف این" کنید احساس را

 آیید  وی در ب  کنید وی ایفا ک  نقشهایی و کنید وی زندگی آنها وتنای

 

 "نیست چالش و رنج تحهل ب  نیازی کردن رشد برای
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گوواهی توور ژرف واقعیووت بوو  دسووتیابی راه  هرچوو " اسووت حقیقووت خیووال بوو  پوورداختن و کووردن توجوو " اسووت آ

 و طلتود# ووی حقیقوت شها از ک  زندگیتان در وضعیتی هر" یافت خواهید بیشتری تحول کنید عهل تر صادقان 

 چوالش و رنوج هرچو " آیود ووی حسواب بو  رشود بورای فرصوتی برویود# وجودتان های الی  ترین عهیق ب  ک  این

  دسووت بوو  بیشووتری غووش بووی انوورژی وقوودار برگردیوود وجودتووان توور ژرف الیوو  از وقتووی کنیوود# تجربوو  را بیشووتری

ک ووقعیتهوایی" آورید وی  بو  توا هسوتند فرصوتهایی آنهوا کو  بدانیود" بدانیود قودر را زنودگیتان وشوکل و دردنوا

ک  ن " یابید دست تر ژرف حقیقت  ارولوان بو  برایتوان حقانیوت یوا و انتقوام خشون# کنود# وجویا را شها حقیقتی 

 الیو  بو  دهود فرصت شها ب  ک  حقیقتی برعکس# بلک # دهد# جلوه برحق شها نظر ب  را وقابل طرف یا بیاورد#

یود آیوا بپرسوید و برویود فورو خویشتن درون ب  بترید# باالتر را تان انرژی اینک  برای" شوید وتصل تری ژرف  دار

گور کنیود  وی پنهان و دارید وی دریغ خودتان از کنید وی فکر یا احساس دیگری ب  راجع را آنچ  حقیقت  اجوازه ا

 وجودتوان حقیقوت الیو  تورین ژرف بوا را شوها و آوود خواهند دیگری افراد بتینید# را واقعیت خودتان ک  ندهید

 "کنند وی آشنا

 روابطووی درگیوور شووها" باشوید زنوودگیتان شووریک حهایووت و وحتوت طالووب ههووواره شووها شواید وثووال# طووور بو 

 چنوین ایود نداشوت  نیوازی گوییود ووی خودتوان بو  و کننود# نهوی تأوین و ارضا را تر ژرف نیازهای این ک  هستید

یود نیاز آن ب  واقع در ک  است این شها وجود ژرف حقیقت اوا شود# ارضا و برطرف نیازی  آن کو  زووانی توا و دار

 "بود خواهید اندوه و رنج در دائها نکنید عهل آن وتنای بر و نکنید لهس نیدیک از را حقیقت

 شوها هووای و حال کنید# وی ستک را تان انرژی کنید# وی عهل یا صحتت صداقت و حقیقت سر از ک  هربار

 از آفتواب نوور توا شوود ووی تور ظریوف و سوتکتر پیراوونتوان انورژی کنید وی بیان را حقیقت هربار" است ابر وانند

زنوودگی  از اسووت دراوووی انعکوواس شووها بیرونووی زنوودگی در دراوووی هوور" کنوود سوورریی جسووهتان درون بوو  آن البوونی

 وتقوابلی توأثیر نهواد ویکنیود برقورار توأثر و ریتوأث وتقابول رابط  او با تان بیرونی زندگی در ک  فردی هر" درونیتان
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یود دردسور و کشهکش او با زندگی در ک  را شخصی" دارد جریان درونتان در ک  انرژی از است " بگیریود نظور در دار

 خودتان درون ب " بگذارید شخص آن جای ب  را خودتان" نگرید وی خودتان ب  او چشن دریچ  از ک  کنید فرض

 انرژی هرچ  ک  بتینید" شوید وی وواج  آویی شفقت و ژرف حقیقت در از شخص آن با ک  بتینید را خود و بروید

گور" گویود وی پاسخ شها ب  بیشتری لذت با شخص آن شود# وی ستکتر شها بین ووجود  شخصوی بو  نسوتت ا

یابیود اسوت وهکون هون شووید# رو روب  آن با وجودتان حقیقت اعها  از و کردید# تنفر یا خشن احساس  کو  در

 کنیود احسواس است# کرده ناراحت را شها ک  آن رغن ب  است وهکن هن و دارید# رقابت احساس او ب  نستت

یود کنوار را آزردگوی آن توانیود ووی جایگاه آن از" هستید وند عنق  او ب   سوخن وحتوت بوا شوخص ایون بوا و بگذار

 گویید!

ک را تان انرژی ک  دهد وی شها ب  را فرصت این رویدادی و هرانسان  سوازید# وتحوول را خویشوتن کنید# پا

 شد# روشن برایتان ای وسأل  ک  این وحض ب  ک  است آن کار این پادا  ترین عالی" بروید باالتری نقط  ب  و

 دیگوری نینیود# لطه  خودتان ب  خودتان تا" بینید کل  و سر آن با و بپردازید آن ب  بود نخواهید ناچار هرگی دیگر

 کسوی نکنیود# خیانوت خودتان ب  خودتان# نداشتن دوست و ندادن بها با خودتان تا" بیازارد را شها تواند نهی

 "بکند شها با را کاری چنین شها ب  ندادن بها با نداشتن دوست با تواند نهی
 

 "را خویشتن دنیتوانایی شفابخش دارید# اختیار در را نیروها عالیترین شها
 

 کشوهکش بوروز باعوث پیراوونتان در ک  هرآنچ  کنید# دروان و بخشید التیام را خویش خویشتن شها وقتی

گوور" شوود خواهوود ناپدیوود شووود وووی درونتووان در  التیووام را خووود توانیوود وووی بگوییوود# سووخن صووادقان  توو  دل از ا

گور" دهود نهی بها شها احساسات ب  خاصی شخص ک  کنید فکر است وهکن وثال# طور ب " بتخشید  سوطح از ا

 کوس هوی  احساسوات از و اسوت خوود  هست چ  هر: »گویید وی خودتان ب  بنگرید# واقعیت ب  تری عهیق
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گاه چندان دیگری  کو  دانود نهوی و اسوت رنوج در خوود  او» یوا"« نیسوت طور این ون ب  نستت فقط نیست# آ

گر"« رنجاند وی ورا دارد  شوها بوا او کو  ایود شده باعث خودتان شها ک  بینید وی بنگرید# این از تر عهیق حتی ا

 اوقات بسا چ  و اید نداده بها خویش احساسات ب  نیی خودتان شها ک  بینید وی باشد# داشت  رفتاری چنین

 احسواس کو  توا بنگرید و بنگرید تر عهیق قدر آن توانید وی" اید نکرده چنین اوا کنید# فا  را این اید خواست 

 "اید پذیرفت  را شخص آن و یافت  رهایی درد آن از" کنید

 کو  کواری هور بو  دیگری و است# نیرووند سخت یکی" بنگرید هست درونتان در ک  وتفاوتی شخصیتهای ب 

گر" خردوند بسیار دیگری آن و عاطفی# و است جوان دیگری نگرد# وی تفاوتی بی با کنید وی  دور بدی واجرای ا

خ برتان و  وقوو  شورف در وجودتوان وختلف بخشهای نیب شها درون در بدی واجرای ک  باشید وطهئن داد# ر

 "است

 بوازگو دیگوران بورای سوپرده او بو  کو  را رازی و کورده خیانت او ب  دختر  دوست ک  کرد وی احساس خانهی

 فاجعو  آن و کورده خیانوت خوویش حقیقوی خویشوتن بو  خوود او کو  برد پی تری دقیق بررسیهای در" است کرده

 "است کرده چ  درونیش خویشتن با خود ک  دهد نشان او ب  ک  بوده این برای بیرونی

یود را آنچو  بتینیود کنید اوتحان ک  شده چندبار" گرفتن سرچشه  حقیقت از یعنی آودن در شفقت در از  دار

 بگویید# خودتان از خواهید وی ک  است آن برای کنید# توجی  را خویشتن ک  است آن برای گویید وی دیگری ب 

 کو  هربوار شهاسوت  بوا حوق حود چو  توا اینکو  یوا و هسوتید خوبی آدم چ  بگویید خواهید وی ک  است آن برای

 آیا: »بپرسید خود از( اید کرده بارها بارها و تان هه  ک  کاری) کنید وی را چییی تهرین ذهنتان در دارید دیدید

 تور# داشوتنی دوسوت کو  بیابیود راهوی توانیود وی ههیش  «کنن  برخورد حقیقت از تری ژرف سطح از توانن وی

 "باشید تر فههیده و تر# وشفق
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 نسواختن وجرم دیگران# نشهردن وقصر یعنی" خویشتن درون ب  کردن نگاه یعنی حقیقت ترین ژرف یافتن

 بنگریود# تور عهیوق وضعیتی ب  هرگاه" نگذراندن خود حال ب  سوزی دل و خوردن تأسف ب  را وقت و آن# و این

 وقصور و وجورم احسواس وضوعیتی هور در" ایود آورده فوراهن خوود رشود بورای وووقعیتی کو  شد خواهید وتوج 

 گرفتو  نادیوده شورایط دادن تلییور بورای را فرصوتها و اسوت# افتواده اتفاقی چ  اید دانست  نهی" اید کرده بودن

 "اید

ح را نظوری ووایلن نگریود# ووی آزرده واقعوا را شوها کو  وسوائلی بو  تور عهیق ک  حاال  از یوک هوی : »کونن وطور

 وثوال# طوور بو " اسوت نتووده کنیود ووی فکور شها آنچ  از ناشی اید# شده آزرده و عصتانی برایشان ک  چییهایی

" باشوید ناراحت و عصتانی اید نشده ورتکب ک  کرده کاری انجام ب  وتهن را شها دوستان اینک  از است وهکن

 بوا وختلوف صوور بو  بارهوا کو  است تر قدیهی آزردگی یک زاده واقع در این ک  یابید وی در تر عهیق بررسیهای با

 از تلخوی حادثو  جدیود صوورت ایون شواید" اسوت شوده حول سورانجام اینکو  تا اید داشت  را آن وختلف آدوهای

کوو  بوو  کوو  باشوود شووها کووودکی دوران کنووون کوو  ای آزردگووی و رنووج و درد" بودیوود شووده وووتهن بودیوود نکوورده کوواری   ا

 آن شوها" گیرنود وی سرچشه  اید داشت  کودکی در ک  وشابهی های تجرب  از ههیش  تقریتا کنید وی احساس

 شودید# خشوهگین کسوی بو  نسوتت کو  بعود دفع " بگذارید سر پشت را آن بتوانید تا آفرینید وی وجددا را رنج

 داشوت  را حواالت ههوین عوین نیوی قوتن کو  بتینید" بروید خویش درون ب  و بتندید را هایتان چشن" کنید درنگ

 فرصوتی حوال و کنیود ووی زندگی وجددا را کودکیتان دوران های تصهین از بعضی دارید ک  باشید هو  ب " اید

 برخوورد صوادقان  خوویش وجوود بخوش تورین حقیقوی بوا و دهیود خاتهو  سلسول  این ب  خود زندگی در تا است

 اند" شده باعث فقط دیگران ک  باشید هو  ب " کنید

 بو  نسوتت شوهاتت یا و خشن هرگون " شوید وتحول کنند کهکتان تا کنند بازی شها با را ها نقش از بعضی

 " سازید دور خود از را ایشان
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 " بشناسید را خود وجود حقیقت ک  دارید را آن توانایی شها
 

 خورد و قودرت شوجاعت# شوفقت# درون# در شها هستید# ای العاده فو  ووجود شها ک  است این حقیقت

 را وجودتوان عظهوت کو  کنیود ووی ایفوا را نقشوهایی شها" آیید در برتری و عالیتر سطح از ههواره ک  دارید را آن

 "شها واقعی وجود ن  و نقشند سری یک آنها سازد# نهی ونعکس

گواه کننود ووی خطوور ذهنتان ب  ک  افکاری از بیشتر هرچ   در کو  را تلخوی واقعو  توانیود ووی بیشوتر شووید# آ

خ درونتان  ذهنتان وقابل از ک  بینگارید کوچکی وردهای وثاب  ب  را افکارتان توانید وی" کنید کنترل دهد وی ر

گر" س  دو# یک# روند# وی رژه  شویوه بگیریود# نوور برابور در را آنها و سازید وتوقف را آنها از هریک توانستید وی ا

گواه و کوردن توجو  وسأل " یافتید وی اندیشیدن برای بهتری های  کو  فکوری هور برگزیودن یعنوی اسوت بوودن آ

 "خیر یا واقعی است ادعایی آیا بتینید تا آن بررسی و دارید

ک آنقودر شورایط توا اوقوات اغلب" انرژی ب  کردن توج  یعنی آودن در حقیقت در از  وجتوور کو  نشووند دردنوا

 چ  برید نهی پی بگذارید دیگری شخص جای را خودتان و بیندیشید و کنید وراقت  و بروید آنها درون ب  شوید

گور" باشود ههوین است وهکن اید شده باعث را شرایطی چنین ک  این علت هه " است وقو  حال در اتفاقی  ا

گور" شود ووی سوهلتر زنودگی ویدادیود# انجوام را کوار ایون ودام  درون بو  کردیود ووی نواراحتی احسواس کو  هربوار ا

 "شدند نهی بحرانی گون  این وسائل ویگشودید شفقت با را دلتان و رفتید وی خویشتن

 بوا توان آینوده وتقابول رفتوار را بو  انورژی ایون بگوییود# چو  آدوها ب  ک  کنید وی تهرین ذهنتان در ک  هربار -

 وشفقان  و تر عهیق در از کنونیتان ارتتاط در بتوانید ک  کنید وی تهرین طوری شها غالب" فرستید وی دیگران

گر" شوید وارد تری  و وونظن روابطتوان کو  یابیود ووی در دهیود قورار خودتوان روحی تهرین هدف را این بتوانید ا

گر" شوند وی روشن یود# دست ب  چییی دیگری از یا کنید حهایت با توجی  را خود ک  کنید تهرین را این ا  بو  آور
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 ای رابطو  کورد# خواهید برقرار ناقص ای رابط  وی با" یافت خواهید ناراحت را خود شخص آن با صحتت هنگام

 از وقتوی کو  است آن بهتر رو این از" دهد سو  کشهکش شاید و بیشتر انرژی کردن وصرف سهت ب  را شها ک 

 و خشون حالوت ایون از نو  کنیود برخوورد او بوا تری دوستان  عهیقا ووضع از تا کنید صتر هستید خشهگین کسی

 اید" گرفت  خود ب  ک  عصتانیتی

 تورس از آیا کنید  رفتار وجودتان واقعیت ترین ژرف با" کنید نگاه آدوها چشن در ک  است دشوار قدر این چرا

ک  این از ترس آیا شکست  از خوف یا است  نداشت  دوستتان سازید آشکار را تان ژرف خویشتن چنانچ  است 

 کنید ایفا نقشی ک  است آسانتر این شها اغلب برای" است دیدن آسیب از ترس شها از بعضی وشکل" باشند

یود ویوان از را دیوارها ک  این تا «هستن کاولی انسان و ناپذیرم# شکست و قوی ون: »ک  دهید نشان و  و بردار

 "بگشایید دیگری روی ب  را وجودتان حقیقت

 نشوان را خوویش وجوود حقیقوت ترین ژرف توانید وی تر ساده شک بی بدهید# دست از ندارید چییی وقتی

  براسواس بتوانیود و ندهیود دسوت از چیویی هوی  کو  دهود قورار وضوعیتی در را شها کائنات است وهکن" دهید

ک ای رابط  رو این از کنید عهل وجودتان حقیقت ترین ژرف  بورای نیسوت نیوازی اووا" کنیود ایجواد غش بی و پا

 " بدهید دست از باشید نداشت  چییی ک  برسید ای نقط  آن ب  حتها خویش وجود حقیقت بیان

کنون هن کنید فرض  کو  وندیود عنق  یا و کنید# حل او با را ای وسأل  خواهید وی ک  است کسی شها جلو ا

 کو  کنیود نگاه چشههایش ب  و بتینید خود وقابل را در شخص آن صورت" بخشید بهتود را تان وابین یف رابط 

 در" پوذیرد ووی را شوها وجوود حقیقوت شوخص آن کو  کنیود تصوور" نگرنود وی شها ب  ههدردی و کاول تفاهن با

 "کند شادتر و بترد باالتر را شها دوی هر ک  بگویید او ب  چییی ذهن
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  بگویید# دیگری  ب چی ک  هستید فکر این در ک  هنگام ههان

 کنید حفظ را وجودتان حقیقت ترین ژرف تصویر

 "کنید تهرین را گفتن لحن آوییترین وحتت و 
 

  پیودا خودتوان ونظوور بیوان بورای بهتوری راه حتوی و شووید ووی تور وطهوئن و تور دقیوق کنیود تهورین ک  هربار

 کنید وی صحتت ب  شرو  وجودتان حقیقت براساس ک  نخست" باشید ونین و وهربان خویشتن با" کنید وی

یابید است وهکن " دهیود نهی انجام این از بهتر را کار این چرا ک  کند وی انتقاد شها از وجودتان از بخشی ک  در

گر  بو " نکنیود شوهاتت را خوود عهلتوان یوا صوحتت نحووه خواطر بو  پرداختید# گذشت  رویدادهای کردن ورور ب  ا

 از بفرسوتید# گذشوت  بوا و آینده سوی ب  انرژی توانید وی" اید بست  کار ب  را شیوه بهترین ک  کنید فکر آن جای

 آنچو  ک  کنید اذعان" بخشد التیام را تان گذشت  از وضعیتی تواند وی فرستید وی دلتان از ک  ای انرژی رو این

 "است گشوده را شها وجود حقیقت آووختید

 حودی در اووا نتینیود# را واقعیوت کنید سعی شها است وهکن" دانند وی را دیگران حقیقت حدی# در هه #

 انسوانی شها" نیست کار این ب  هن نیازی و نیست# کار در ای# کاری پنهان" دهید وی تشخیص را آن راستی ب 

 شوها ههگوی" دهیود ووی انجوام شناسوید ووی کو  را ای شویوه بهتورین کو  سورزنده و" زیتا العاده# فو  هستید

گوواه قووایعه یکوودیگر بوو  نسووتت گوواهی ایوون بووا را کردارتووان و گفتووار وقتووی و هسووتید# آ   رشوود ویسووازید ههاهنووگ آ

گور کنیود فکور شواید" یابید وی تحول و کنید وی  درک از ههدالنو  کو  باشوید داشوت  ذهون در تصوویری چنانچو  ا

کار کردن بیان و عیان پرده بی نتاشد دیگران  پنهوان با کنید وی فکر شاید" آید نهی حساب ب  آوییی وحتت آن 

 آن از فورار راه تنهوا کو  باشید تلخی وشکل دچار است وهکن اوا کنید# وی لطف کسی حق در خود عواطف کردن
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 را حقیقوت کو  شوود ووی باعوث آن گسسوتن کو  ای رابطو  بو  باشوید وجتوور حتوی اسوت وهکون" باشود حقیقت

 " دهید خاته  بگویید#

  شها برای بزرگی پادا  وجود حقیقت ترین ژرف ب  نهادن ارج

 "آید وی حساب ب  وقابل طرف و

 

کار و غلط قیهت ب  حتها حقیقت ابراز ک  نیست وعنا بدان این " شوود ووی تهوام دیگوران کردن قلهداد خطا

گور" اسوت دیگوران بو  و خوود بو  عشوق بیوانگر وجودتان حقیقت ترین ژرف ابراز  دیگوران بورای گوییود ووی آنچو  ا

  برخووورد اسووت وهربووان ههیشوو  کوو  وجودتووان حقیقووت توورین ژرف براسوواس شووها پووس باشوود# وضوور و وخوورب

 "اید نکرده

 خوانن" گفوت تورک دیگوری زن خواطر بو  را او وورد آن بعدها و داشت وعاشرت وردی با خانهی وثال# طور ب 

 و گنواه احساس خود  ب  نستت ورد ک  کند کاری و کند# رها را او خواست وی ظاهر در و بود شده آزرده سخت

 و ظوالهی بود انسوان را وورد شود باعوث بوود# طردشودگی و آزردگوی احسواس ک  او# گرایش نخستین" کند حقارت

 وایول و دارد دوسوت واقعوا را ورد آن ک  دریافت شناخت# را وجود  حقیقت ترین ژرف ک  هنگاوی" کند تصور

 از بوود وورد آن تورک و دلوش بسوتن ههانوا کو  داده انجام گذشت  در آنچ  دریافت و باشد# دوستش او ک  است

 بوود نهفتو  رنوج ایون پوس در کو  را عشوقی توانست آزردگیش# احساس رغن علی" است نتوده ا  حقیقی خود

 سوویش بو  توازه احتراووی و عشوق بوا وورد آن بعود وواه چنود طوی" کنود ابوراز ا  رابطو  در را عشق این و دریابد

 برگشت"

یود# وجودتان حقیقت از تصویری شها از بسیاری   را خودتوان وجودتوان واهیوت دربواره حوال ایون بوا اووا دار

یورا دهیود# ووی فریوب را خوود تصوور ویکنیود وجورم را خویشوتن شوها وقتوی" دهیود ووی فریب  وجورم شوها کو  ز
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 نکنیود# بواور را خوود قودرت و خوود شوکوه و زیتوایی کو  هرگواه" هسوتید نیروونود و عالی ووجودی شها نیستید#

 خود ک  بدانید اید# رفت  فرو افسردگی و خود ب  ترحن احساس در ک  دیدید هرگاه" دهید وی فریب را خویشتن

 خوود بوا را انورژی ایون بفریتیود# را خوود وقتوی" ایود نکورده عهول وجودتوان حقیقوت براساس و اید داده فریب را

گوور" کورد خواهیوود احسوواس اطرافتووان در هوون را ههووان و کنیوود وووی حهول  نیروونوود کوو  کنیوود تلقووین خودتووان بوو  ا

 کو  ویکنیود جوذب خوود سووی بو  را حووادثی و افوراد و کنیود ووی ارتعوا  ایجاد تان انرژی وحدوده در نیستید#

کنیود# را خود انرژی اینک  وحض ب " سازند وی ونعکس را افکار ههین ک   صواد  هسوتید آنچو  بو  نسوتت و پوا

 کرد" خواهد ونعکس شها سوی ب  را حقیقت ههین هن کائنات باشید#

 تورین خردونود کو  کنیود فورض و کنیود# بهتور دیگوری شوخص بوا را خودتوان وضوعیت وایلیود ک  بگیرید نظر در

" دهود ووی را کوار ایون ترتیوب وجودتان وطهئن و وهربان و نیرووند بخش تان# برتر خویشتن شها وجود بخش

یود شودید وتوجو  بوار هور" بگویید سخن شخص آن با ذهنتان در و بینید لتخند نظرتان وورد شخص برچهره  دار

یود ک  کنید اذعان نخست آید# نهی نظر ب  عالی و وطهئن ک  کنید وی صحتت نحوی ب   کو  را کواری بهتورین دار

ج را خوود وجود قسهتهای تهام" دهید وی انجام دانید وی یود گراووی و نهیود ار  بخوش خوانودن نادرسوت" بدار

 وجوود برتور بخوش روی" بخشوید نخواهد التیام را شها وجودتان برتر بخش شهردن صحیح و وجودتان عاطفی

 وتحوول بخوش آن کو  دیود خواهیود کنیود# عطوا وحتوت و عشوق وجودتان ناوطهئن بخش ب  و کنید تهرکی خود

 "شد خواهد

یور هایتوان نقوش ایفوای حوال در را خوود" کنیود دقوت خوب کنید وی ورور را ها صحن  ذهنتان در وقتی  نظور ز

کنشووی چوو  بتینیوود بگیریوود  یوود انتظووار دیگووران از را وا یوود# انتظووار کوو  را چیوویی آن غالتووا کوو  کنیوود توجوو " دار   دار

 تورین داشوتنی دوست و بهترین ب  را وجودتان حقیقت ک  کنید ایجاد خود از را تصور این ذهنتان در" گیرید وی

یود وقابول طرف جای ب  را وجودتان کنید وی عیان و بیان شیوه وهکن   و نیتریعوال کوار ایون کنیود فورض" بگذار
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 بوا شوها وقابول طورف کو  کنیود فورض" دهیود انجوام تان رابط  برای توانید وی ک  است کاری ترین بخش التیام

 داشوت# خواهود دنتوال بو  انورژی و شوادوانی احساس یک شک بی" ویگوید پاسخ شها ب  صهیهان  تفاههی

یرا  عهول و گفوتن سوخن توا طلتود ووی بیشوتری بسویار انورژی آن# ندیودن و انکوار یعنی حقیقت# کردن وضایق  ز

 "حقیقت آن بر وتتنی و صادقان  کردن

: بگیریود نظور در را آن بعودی نتوایج اوا" باشد الزم زیادی انرژی است وهکن شدن باز و شکفتن برای آغاز در

 کلوی شوها" یافوت خواهد خاته  آن از ناشی درد احساس و ویکنید وضعیت آن ب  اندیشیدن صرف ک  را وقتی

 کرد  خواهید چ  اضافی وقت هه  این با" داشت خواهید آزاد وقت

 گفوتن سوخن ووقوع در" کنیود ووی آزاد را خون  انورژی رهانیود# وی دهنده فریب وضعیت یک از را خود وقتی

 ویگیریود نظور در کو  حوالتی هور و کنیود ووی کو  هراظهاری وواظب دقت ب " کنید تهرین را لهج  صراحت و دقت

یواده" عواطفتوان کواذب ابوراز ب  گرایشتان وواظب طور ههین باشید#  اووور و" نکنیود تکیو  جیئیوات روی حود از ز

 دسوت بو  وسوائل از واقعوی تصوویر کنیود سوعی" ندهیود جلووه اسوتثنایی و غیرعادی را افتاده پا پیش و عادی

 هون ولهووس دنیوای در کو  کورد خواهود یواری را شوها اوور این هستند# واقعا ک  شکلی ههان ب  درست دهید#

 بواالتر و بواال توان انورژی کنیود# ووی ههاهنوگ واقعیوت بوا را خوود کلهوات وقتوی" بیافرینید خواهید وی را هرچ 

 آن جووای" کورد خواهیود کسوب دیگوران بووا بهتوری روابوط و بیشوتر# آراووش بیشووتر# فیزیکوی انورژی" رفوت خواهود

 چنوین حاضورند کو  گیرنود ووی جدیودی افراد آیند در شها با عهیق صداقت در از نیستید وایل ک  را دوستانتان

 "شد خواهند ناپدید و واند نخواهند باقی جدید ستکی این در پیشین کننده ناراحت شرایط" کنند
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 تهرین

کنیود  او از را وجودتان حقیقت ک  هست کسی شها زندگی در آیا -۱   او بو  واقعوا وایلیود کو  را چیویی پنهوان 

 "بیاورید کاغذ روی ب  بگویید# او ب  خواهید وی را آنچ  هی  قضاوتی بی بگذارید" بنویسید بگویید

کنون -۲   ک  حقیقتی کنید  عهل آن بخواهید براساس ک  هست تری عهیق حقیقت آیا نوشتید# را آنها ک  ا

 نوشوتیددوباره بواال در را آنچو  پوس دیگور  آدووی بوودن وهربوان بور باشد اذعانی و باشد تر وشفقان  و تر ظریف

 "بنویسید

" بتینیود و بیابیود را ووابین خوود واقعوی وسوأل  کو  توا دهیود اداوو  کوار ایون انجوام ب  قدر آن توانید وی -۳ 

 "آید وی پدید شها بین لذتی و ستکی چ  کنید وی افشا را حقیقت وقتی ک  بتینید سپس

 


