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 فصل پنجن

کیستن؟  ون 

 

کی هستید، نهی توانید انرژی ووجود در اطرافتان را  گر ندانید  یرا ا کیستن سؤال بسیار وههی است، ز ون 

کنید  به روشنی احساس یا تفسیر 

یییدع در ووقعیتهیای بسییار وتفییاوتی اودتیان را و یاهد  و بررسییی  کیه هسیتید دار  ههگیی تصیوری اآ چن ییه 

کنیید و مییر   هه نیین  کنش ن ان ویی دهیید و چگونیه وقتتیان را میرک ویی  که چطور وا کرد  اید و وی دانید 

که چه ویی اواسیتید باشیید  چگونیه ویی بیود  یعنیی اینهیه دوسیت داشیتید انیداوتان  -بی تر شها وی دانید 

کردییید، و چییه مییدا   باییید  گدراندییید، چییه وقییدار پییول در وییی چوردییید، چییه ورآشییی وییی   وقتتییان را چگونییه وییی 

که باید باشید ییا چییزی  وی اوردید  وا بعدا در وورد اینهه شها چه تصورات و برداشتها   دارید اآ چن چیزی 

گفت  .که دوست دارید باشید سخن اواهین 

کیه  کنید  ون قبال در وورد چراویش و حفیا ی  که هستید الآم است چراوش ذهن پیدا  کس  برای شنااتن چن 

کیه  کیس  کیرد  ام  شینااتن چن  اآ طریق راحت بودن و عینییت بخ ییدن بیه چیزهیا بیه وجیود ویی چیید میابت 
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کیه در چن هستید وستلزم مرک وقت یا اوی تن اویش در تنها   است، مرک وقتی توأم بیا چراویش و تفهی ر 

گدراند  اید و به اودتان بیندی ید که اآ سر  گوش فرا دهید و به روآی   بتوانید به افهار اود 

که هستید وستلزم چن ا کس  که با اود عهدی ببندید  با اوشنااتن چن   عهد بستن یعنی چه؟ست 

کار  که با اود عهد بستن یعنی اینهه قدرت اود را به  یید بعضی اآ شها براین باورید  ببندید و ایود را وابدار

گرفتیید  کیه تصیهین  کنیید ههیین  که اآ چن ه باید باشید دارید  شاید احسیاس  کنید  که بنابر چن تصوری آندگی 

کنید  کاری را انجام دهید، باید سفت و سخت براین تصهین پاف اری 

 

گوش فرادهید   با اود عهد بستن یعنی لاظه به لاظه به احساساتتان 

گونه ای که در حال حاضر برایتان و به  کنید   وناسب است عهل 
 

کیه اوی یتن  گیریید وسیتلزم چن اواهید بیود  که در وورد نایو  عهیل ایویش ویی  کلیه تصهیهها    تقریبا 

کیه هنیوآ فیرا نرسیید   کنیید  ایین یعنیی ااید تصیهیهاتی بیرای آویانی  فعلی اود را در آوانی اآ چینید  وینعهس 

کیه در حیال حاضیر درسیت ویی دانیین، است  با اود عهد بستن یعنی  کیاری را  اینهیه در آویان حیال وطهمنیین 

که اآ ایوا  بیر  انجام اواهین داد  با اود عهد بستن یعنی اینهه به اود اعتهاد دارین، یعنی وی دانین مبح 

ن وی ایزین الآم نیست به اود بگو ین چگونه باشین و چطور اآ پس وسائل بیرچ ینع الآم نیسیت اآ حیاال نگیرا

که حال  کسی نخواهین بود  که در چیند  ههین  سه هفته دیگر یا سال بعد باشین  تعهد یعنی اینهه وی دانین 

کیه چن یه را در چینید  ویی ایواهین باشیین  که داناتر و تهاول یافته تر اواهین بود  بسیار وهن است  هستین، 

کنین، اوا بعد اآ چن بیاسا ین و به اوی تن چی کنینبرناوه ریزی و تجسن    ند  وان اعتهاد 
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کیار الآم  با اود عهد بستن یعنی اینهه ویدانین چه چیزی در حیال حاضیر وناسیب اسیت  بیرای انجیام ایین 

که احساسات اویش را ب ناسین  وههن است بگو ید:  با ایین حیال « ون وی دانن چه احساسی دارم»است 

کثر شها بسیاری اآ شها نهی دانید چه کردارتان بیا احساسیاتتان ههاهنی  احساسی دارید، و حتی ا گفتار و 

که لطفی در حق او بهنید شاید بگو ید:  کسی اآ شها بخواهد  گر  کیه »نیست  به طور وثال، ا کیاری نیسیت  این 

کار را بهینن  کیار را انجیام دهیید  « وی اواهن انجام دهن، اوا باید این  و در هرحیال بیراالک احساسیاتتان چن 

که او گر در پ  چن برچ ید  ج نهید، وههن است دیگران شها را اوداوا  بخوانند  وههن ا گراوی بدارید و ار د را 

که اوداواهی ملط است و به نوعی نسبت بیه دیگیران ودیونیید و وتعهید  شیها تیا بیا  است نظرتان این باشد 

کنیید، نهیی توانیید توانهنید باشیید و انیر ژی را اود عهد نبندید نهی توانید انرژی ایود را بیه وضیوح احسیاس 

گیین  گییر آنییدگی، افهییار، اهییداک و وقییت اییود را ارجییح ندانییید در ایییل اویییال و توقعییات دیگییران  کنییید  ا هییدایت 

کیه اسییر  کسی، برناوه ای با رویدادی، شها را وثل ویوج نیاچیزی  اواهید شد  هرچه وانع راهتان شود، وثال 

گییر بدانیی کییی هسییتید و آنیدگی اییود را ارجییح اویواج اروشییان اقیانوسیی شیید  باشیید، بیاال و پییا ین وییی بیرد  ا د 

ک یتی ایود را قدرتهندانیه در  کنیید و بیر وبنیای چن دسیت بیه عهیل بزنیید،  ب هارید، احساسات ایود را بیاور 

که برگزید  اید به پیش اواهید برد   چبهای چرام در وسیری 

 

کنید که چه وقت به نیاآهای شخص اودتان توجه و چه وقت ایثار    بدانید 
 

در عین اینهه باور داشتن اود و اود را در اولویت قیرار دادن و ارجیح شیهردن آنیدگی ایویش وهین اسیت، 

کیه اعهالتیان چیه  یید نییز وطلیع باشیید  وقتیی بفههیید  گدار که بر دیگران وی  که اآ تأثیری  این هن وهن است 

کنیید نیروونید تیر اوا گیدارد و بعید اعهیال ایود را انتخیا   هیید بیود  بعضیی اآ افیراد تأثیری روی دیگیران ویی 
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کیه اآ نظیر اودشیان وناسیب و میایح بیه حسیا  ویی چیید بیه نیوعی  کیاری را انجیام دهنید  که چنان یه  نگرانند 

گر اوی تن اود و را  برتراود را ارآشهند ب هارید، ههوار  اوی تن و را  برتر  کرد  اند  ا اوداواهانه عهل 

گر در چن لاظ ج وی نهید، حتی ا که بدانید چیه وقیت ایثیار دیگران را نیز ار ه چنین به نظر نیاید  این وهن است 

کی اود را به دست جریان بسپارید و اآ در انتظارات و ونیت شخصی اودتان وارد ن وید -کنید    یعنی 

کیه بیا وسیائل پییش پیا  کنیید  کیه هنگیاوی اآ اودگدشیتگی  که وی توانن بهنن ایین اسیت  بهترین راهنها   

کیدام فییلن برویید  -افتاد  وواجه هستید  کنید، بیه دییدن  و ایین  -وثال اینهه چه ویزی را در رستوران انتخا  

کیه الآم ویی شیود اآ بیینش برتیر ایود  کنیید  گونه وسائل پیش پا افتاد  را نادید  بگیرید  وقتی باید ایسیتادگی 

که ادوتی به ب ریت باشد )البته این ایستادگی کارها   بپردازید  کنید یعنی به  باید توأم با ههیدردی  پیروی 

گرو  عظین تری باشید و به نفیع اهیداک  که بخ ی اآ  کنید  که وقتی ایثار  و والیهت باشد  بسیار اههیت دارد 

کنید، البته به شرط اینهه چن اهداک جزو اهداک برتر شها باشند و اآ چن ادوت یا ایثار به دیگران  کار  اجتهاع 

  لدت ببرید

کاری شییها ناشییی اآ ا گییر فییدا گنییا ، اجبییار و یییا ا  باشیید، در اییین مییورت وناسییب بییه حسییا  « باییید»حسییاس 

نهی چید  بی تر شها مرق در آندگیهای شخصی اودتان هسیتید  چنقیدر درگییر تأثیرتیان بیر دیگیران هسیتید و 

که:  که املب تصور بسته ای »ودام نگرانید  کرد،  کار را بهنن، این و چن دربار  ون چگونه فهر اواهند  گر این  اآ ا

کردن این تصور و بیرون شدن اآ اود و و اهد  اود در پرتو نوری تیاآ  راههیای بسییاری  اود دارید  برای باآ 

کیه ههیوار  ایود را بیه جیای دیگیران بگداریید، بیه چنهیا بیر وبنیای داوریهیا و  وجود دارد  یهی اآ راهها این اسیت 

اههیای اودشیان بنگریید  بسییاری اآ شیها دائهیا باورهای اود ننگرید، بلهه ای ان را بر وبنیای باورهیا و نظرگ

پی ه ها   هستید روی سن تماتر و ههه دائهیا وراقیب حرکیات شیها هسیتند و دربیار   کنید هنر احساس وی 

ییر نظیر  کیه ایود را روی میانه قیرار داد  ایید، ایود را ز کنند  اویا ایین تنهیا ایود شیها هسیتید  شها داوری وی 
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کنید   که در وورد دیگران هن شها وسؤولید دارید، و اود را داوری وی  کنید  کن احساس وی  کن  کار،   -با این 

گر چنها   احساس بدی داشتند شها وسبب چن هستیدیعنی ا
 

که باید  احساس نهنید وسؤول اوشبختی ههه هستید  اود چنها هستند 

کنند  شها نهی توانید سعادت را برای چنها برگزینید   اوشبختی را انتخا  
 

ییرا اآ دری یه شها  کنند باعث طیالق و جیدا   والدین یان شید  انید، ز که احساس وی  کودکانی را دید  اید 

گر  خ وی دهد چنها باعث و بانی اش بود  اند  ا که ر که هر اتفاقی  چ ههای جوان چنها این طور به نظر وی رسد 

ن دیگری ببینید  اودتان را بیه وی اواهید چ ن انداآی تاآ  اآ چنهه هستید بیابید، اوی تن را اآ دری ه چ 

یید تصیاویر  گرای ها، توانا یهیا ییا ناتوانیهیا در چن شیخص بیندی یید و بگدار جای دیگران بگدارید  به چال ها، 

کیرد ، و بخ یی اآ سیسیتن  جریان اودشان را داشته باشند  شیها دقیقیا اآ جسین و واقعییت اودتیان را رهیا 

ی و نقطه نظرهای شخصی اودتان پا بیرون بنهیید، هین اعهیال و انرژی شخص دیگری شد  اید  وقتی اآ آندگ

کنیید  بیه آنیدگی  که اوی تن را روشنتر احسیاس  کرد و هن قادر اواهید بود  رفتارهای دیگری را درک اواهید 

کسانی کنیید ویی توانیید ایین شییو  را چمیاآ  اودتان اآ دری ه چ ن چنها بنگرید  اآ فردا با تهام  که برایورد ویی 

کییه بییه کنییید   کننیید، ف ییارهای روحییی چنهییا را، انییواع فهرهییا   را  کییه در چن آنییدگی وییی  وییی توانییید واقعیتییی را 

گونه  کنون وی چووآند بفههید  با این تفاهن، شها وی توانید به  که هن ا ب  را  کند، و تجار ذهن ان اطور وی 

که هن برای شها و هن برای ای ان التییام بخیش باشی د  ایین رونید را بیه میورت عیادت ای در چنها اثر بگدارید 

کنید چن را انجیام دهیید  در ایین میورت وقتیی نگیران دیگیران  اود درچورید، یعنی ب  چنهه بهوشید یا به چن فهر 
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خ ویی دهید، در چن  که دربار  شها چگونه وی اندی ند، یا چه اتفیاقی دارد برای یان ر کنید  باشید یا به این فهر 

کر کنیدمورت اواهید توانست برای حس    دن انرژی ای ان هن اآ ههین روند استفاد  

که بیش اآ حد حواستان به اودتان باشید  کردن انرژی این است  یهی اآ بزرگترین نقاط تاریک در روند حس 

کهک  که برای بهبودی و  گر به جای اینهه بی تر نگران این باشید  و اود را واور مانه آندگی اویش ببینید  ا

که البتیه ایین بیرای اودتیان هین التییام بخیش اواهید بیودآ، نگیران چن به دیگران چه وی توان ید انجام دهید ) 

کیرد   که دیگران دربار  شها چگونه وی اندی ند، در چن مورت واقعیات وجیود دیگیران را درک نخواهیید  باشید 

کنین، در واقع اآ بهبود بخ یدن دیگران سخن و گیو ین و وقتی مابت اآ معود به وراحل باالی انرژی وی  ی 

  اینهه هربراورد روآور  ای را تبدیل به براوردی التیام بخش ویهنین

کنید، وگر چنهه به طریقی التیام بخش چن را ادار   شها نهی توانید حساسیت اود را نسبت به انرژی زیادتر 

کائنات به شها فرمت تجربه  کنید،  گر چنان ه ندانید با چن ههه انرژی چگونه براورد  این وقدار انیرژی کنید  ا

کیه شیها و دیگیران را التییام  کنیید  کیار  گونیه ای  کنیید بیه  که احسیاس ویی  گر بتوانید با انرژی ای  را نهی دهد  ا

کنید   بخ د، بی تر وی توانید انرژی اطرافتان را احساس 

گیام بیه  تهاس التیام بخش چیست؟ چگونه هر رابطیه ای را بیه ارتبیاطی شیفابخش تبیدیل ویهنیید؟ اولیین 

یابید  که وقتی با افراد تهاس دارید ای ان را ببخ ا ید  نخست در سوی داشتن ارتباطی شفابخش این است 

یید ییا چیه نیوع احسیاس برتیری ییا حقیارتی، چیه نیوع مبطیه  که نسبت به چنها چگونه وقاووتی داشته اید ییا دار

گر فقط تصویری اآ چنها سااته اوردن یا حسد ورزیدنی، یا چه تفهر ونفی به سوی ای ان فرستاد  اید )حتی ا

که به طرک چنها فرستاد  اید و به  کند، برای تهام فهرها یا احساسها    که با وعیارهای شها وطابقت نهی  اید 

کنید تا بتوانید التیام ببخ ید کههی نهرد  اود را عفو    آرشد چنها 
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کیه چگونیه ویی توانیید ای یان را در شیهوفا   وعنیوی کنیید  کنیید و چیه نیوع  اآ اودتان سیؤال  شیان ییاری 

کنیید و بخ یی  کارشان بیاید؟ برای یافتن پاسخ باید جسهتان را رهیا  که به  اطالعاتی وی توانید به چنها بدهید 

  اآ واقعیت وجود ای ان ب وید

یید؟ چن افهیار و سیؤالها شیها را اآ تهرکیز  کنید؟ چنهیا را بپدیریید و پیاس دار چگونه وی توانید اآ چنها قدردانی 

  دن و وادود شدن به اود نجات وی دهدکر

 

که اود وایلید بگیرید به دیگران بدهید: ع ق، حهایت، قدردانی، التیام و  چن ه را 

گرف -اری سپاسگز  ت اآ ههان دست پس اواهید 
 

که:  چگونه وی تیوانن پیدیرفتنی باشین، بی یتر حهاییت شیوم، ییا چن یه ویی ایواهن را بیه »پرسیدن اآ اود 

کیه بیا توانیا   ویانع اآ چن ویی شیود تیا انیرژی را واضیح احسیاس« دست چورم؟ کنیید  دهیش باعیث ویی شیود 

که ایود  بی تری سایرین و سیستههای واقعیت ای ان را ببینید، و این اود ب  شک به شها اوهان وی دهد 

گونه ای برتر و وهربانتر ببینید   را به 

کنید، بپدیرید و قید کنید، حهایت  گر دیگران را عفو  کنیید، ایود بیه ایود ههیین حیاالت را نسیبت بیه ا ردانی 

کیه شیها بیه دنییا ویی دهیید  ایین  کیرد  التییام بخ ییدن دیگیران فقیط هدییه ای نیسیت  اویش پییدا اواهیید 

  پاداشی به شخص اودتان نیز به حسا  وی چید

گا  شوی که اآ انرژی اودتان چ د  هرچه انرژی ههگی شها اآ طریق دیدن انرژی دیگران وی توانید بیاووزید 

کنید، انرژی اودتیان را درسیت تیر در اواهیید یافیت  ایین اویر نیه تنهیا در ویورد انیرژی  دیگران را دقیق تر درک 

  وثبت مات دارد، بلهه در وورد ترس و انرژی ونفی نیز مادق است
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کنید، در واقع سایه اودتان را احساس ویهنید و هرگونه ا که دربار  دیگران قضاوت وی  نیرژی ونفیی آوانی 

ناشی اآ این داوری اود را به درون اوی تن را  وی دهید  روشن دیدن انرژی یعنی رد شدن اآ ورآ داوریهای 

گیی ییا کنید چیزها را اآ دری ه تن  مایح و ملط نگا  نهنید  وقتی در دیگران ویژ اصیلتی  درست و ملط  سعی 

یید، ببینیید چییا وییی توا کیه دوسیت نهییی دار گییی چگونیه بیا آنیدگی چنهییا را و یاهد  ویهنیید  نیید دریابیید ایین ویژ

کیار چنهییا ویی چیید و چییه برای یان بیه ارو ییان ویی چورد  تییرک  ههاهنی  اسیت  ببینییید چن اصیلت ایاه بییه چیه 

یییک  کییردن باعییث وییی شییود تاییت تییأثیر انییرژی دیگییران قییرار نگیرییید  وییه تییرس چیسییت؟ چن حیطییه تار قضییاوت 

کنین ترس به یک که نگا   ور حس سنگینی، نگرانی و دلواپسیی ویی وانید  لاظیاتی هسیت ج چیست؟ اآ بیرون 

که احساس سبک بیالی و سیرحالی ویهنیید و دقیایقی دیگیر چنیین احساسیی نداریید  چن دقیایق سینگین مالبیا 

  ن انه ترسند  هرچه باالتر بروید اآ شر ترس بی تر رها   وی یابید

 

یرا د، و به هرچه رودررو بنگری برای اآ بین بردن ترس برگردید رو در روی چن شوید، ز

گاهیتان واو وی شود    اآ بین وی رودودر پرتو چ

 

کنید، در قالیب نیوعی احسیاس تینش و سینگینی  ترس در سطوح پا ین در قالیب عواطیس سینگین بیروآ ویی 

که ودام این در و چن در بزنید،  اهری االق بیه  کند  بروآ ترس وی تواند به این مورت باشد  جسهی بروآ وی 

کارهای وختلس و  ول باشید تا به بیودناود  کردن به  وقتیی احسیاس تیاریهی ییا  بگیرید، و بی تر به اقدام 

گسیترش ویی یابید و  کنیید بی یتر  گاهی تان شود  به هرچه پ یت  کنید اآ ترس بخواهید تا وارد چ سنگینی وی 

کائنیات هین  که اآ چن وی هراسیید رودررو شیوید،  ت دید وی شود  اوا وقتی تصهین بگیرید بایستید و با چن ه 
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کههتان وی چید تا بهبودی بیابید و اآ شر چن رهی ا شیوید  بسییاری اآ شیها اآ تنهیا بیودن ویی هراسیید و فهیر به 

کارها را باید اودتان سر و ساوان دهیید  وههین اسیت بیار عظیهیی اآ وسیؤولیت را بیر دوش  که ههه  ویهنید 

کیه بیا  کسانی را  کائنات پر است اآ دوستان، دروانگران و یاری دهندگان  هر چه  کنید، حال چنهه  اود احساس 

گ یت  التییام چنها ارتباط داری د بی تر التیام بخ ید، التیام و بهبودی بی تری به سوی اود شها باآ اواهد 

 .بخ یدن و التیام یافتن را  رسیدن به انرژی برتر است

کیرد  بییا  مالبیا ویی شییود بیا فیرودادن هییوای چراویش و راحتییی، بیا تیرس اییویش رو بیه رو شید و چن را دگرگییون 

کردید فعالیت نیز وی توان ترس را چرام س که انرژی ونفی ای را در فرد دیگری احساس  انیرژی  -اات  هنگاوی 

یید  که چن را دوست نهیی دار یید و اآ  -ای  کنیار بگدار نگریزیید و پنهیان ن یوید  نخسیت، قضیاوت ایود را ووقتیا 

کههتی کائنیات ییاری بطلبیید ههیوار   کند، بفههید چه بهنید )ییا نهنییدآ  هرگیا  اآ  ان کائنات بخواهید یاری تان 

کیه  کهک وههن است به مورت بینش یا فهر بهری در ذهنتان پدید چید، ییا بیه میورت چییزی  کرد  این  اواهد 

کردیید، اآ  گرا ی  احسیاس  وی بینید یا وی اوانید یا وی شنوید  یاهر شیود  هرگیا  در شخصیی هرگونیه ونفیی 

کند، بدی کنید تا رشد  که چگونه وی توانید او را یاری و حهایت  ن ترتییب اآ تیأثیر ونفیی چن بیر روی اود بپرسید 

کیار را بیرای  گردنید تیا ههیین  که چنها نیز بیه دنبیال راهیی ویی  کرد  وتوجه وی شوید  اودتان جلوگیری اواهید 

گر هن نتوانند با انرژی وابیت چوییز و شیفادهند  شیها ههاهنی  شیوند آنیدگیتان را تیرک  شها انجام دهند  ا

کن وتوجه وی شوید گفت، یا دست  کهتر با چنها براورد داشته باشید، ت یدید  اواهند  که شرایط را برای چنهه 

  نهرد  اید

کیدام اسیت؟ چییا تیرس اآ ایین  کدام است؟ ترس اآ یافتن انرژی ونفیی در دیگیران  کردن انرژی  ترس اآ حس 

کنید وههین اسیت دیگیری شیها را بیه آویین بزنید و  که فهر وی  که به شها مدوه واردکنند؟ چیا این است  است 

کیه انیرژی ونفیی  گاهانه اآ ترس اود اآ انرژی ونفی وطلیع شیوید، هرگیا  وتوجیه شیوید  کند؟ هرگا  چ  کوچهتان 
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یید  تنهیا بیا پیدیرفتن و  که پایگاهها   برای وؤثر واقیع شیدن دار وی تواند به شها مدوه بزند، چن وقت است 

گدشیته انیرژی روبه رو شدن با ترستان اآ انرژی ونفی وی توانید چن را به انیرژی بی  ضی کنیید  اآ ایین  رر تبیدیل 

کیه تصیورات شیها اآ وضیعیت  شفابخش و وثبت ههی ه نیرووند تیر اآ انیرژی ونفیی اسیت  در هیر آوینیه ای 

که نیسیتید  کند  چرا اآ چن ه  که وی اواهید بدان برسید ههاهن  نباشد ترس بروآ وی  کنونی تان با وضعیتی 

که باعث  کنید  کیاوی و نووییدی ایود هسیتید؟ چییا اآ اودتیان ویأیوس شید  وح ت دارید؟ چیا احساس وی  نا

 اید؟

 

که اواهید بود  که هستید دوست بدارید و بپدیرید، نه چن ه را   چن ه را 

  یا وی بایست ب وید
 

کیه ایین ایود راهیی اسیت بیه  کنیید،  که هسیتید راضیی باشیید، پیس در آویان حیال آنیدگی ویی  گر اآ ههین  ا

ج اآ وجودتان قرار دارید  که اواهید بود دوست بدارید، پس اار گر فقط چن ه را  دستیاب  به نیروی شخصی  ا

که نهی توانید بر چن تأثیر بگدارید تا تبیدیل بیه  کنید  آویان حیال شیود و شیها بتوانیید و در چیند  ای آندگی وی 

کنیید و اآ  یید ب یوید وقایسیه  کیه چرزو دار کیس  که هستید نگیاهی بیندازیید و چن را بیا چن  کنید  به ههان  اقدام 

کیه »بپرسید: « چرا این دو با هن یهی نیستند »اودتان بپرسید:  کیس  که وی اواهن باشین بیا چن  کس  چیا چن 

که گفته اند باید چن ب وم؟ هستن واقعا وتناسب است، یا چیزی است  هرچه بتوانیید اوی یتن را اآ « به ون 

کنید، نیرووند تر اواهید شد  بسییاری اآ  که دیگران اآ شها دارند وتهایز تر  برناوه ها و انتظارات و تصاویری 

که وعیارهای ناوناسب و میر واقعی دیگیران در ویورد شیها تاقیق پییدا  چن تصاویر چیند ، الآوه اش این است 

کوشید چنها را با اود تطبییق دهیید  بیه کن که شها وی  ند  بسیاری اآ چن چروانها وعرک اعتقادات دیگران است 
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کیام  کیه در بیرچورد ن یان دائهیا نا کنیید، اصومیا چن انتظیاراتی  که اودتان اآ اود دارید ایو  توجیه   انتظاراتی 

که  کدام یک اآ آوینه ها    که  اود طالبش هسیتید بیا نیاآهیای واقعیی وی شوید  چنها وی توانند ن ان دهند 

کیه اآ تیاریهی  کنیید، ایوفی  کیه ویی  که اآ این تفاوت وی برید، احساسهای سینگینی  شها ساآگار نیست  رنجی 

کنید که براآند  شها نیست به تن  کوشید انرژی ای را  که شها وی               .دارید، فقط ناشی اآ چن است 

و چراویش دارد  ایجیاد فرمیت تنهیا   یهیی اآ وههتیرین فرمیتها    شنااتن اوی تن نیاآ به فرمیت تفهیر 

کیه شیتا  آد  بیه چییزی ویی اندی یید،  کنید  ونظور وین فرمیتی نیسیت  که وی توانید برای اود ایجاد  است 

کنید  چراوش ذهن، فضا   ایجاد ویهنید تیا  که شها به هیچ چیز فهر نهی  بلهه ونظور فرمت چسودهای است 

کیه افهار در واقعیت و جودتان نطفه ببندند و وتولد شوند  الهام آا ید  چراوش اسیت  وههین اسیت بیرای چن 

یید تیأایر آویانی ویانع اآ چن شیود  گاهی هوشیارتان را  یابد یک هفته ای وقت ببرد  ولی نگدار فهر تاآ  ای به چ

که در پ  چن وی چید ببینید  .که ارتباط ووجود ویان فرمت چراوش و االقیتی 

، چرام ن سییتن، بییه اییود فرمییت اسییتراحت جسییهی و روحییی و عییاطفی دادن، درک روشیینی اآ تنهییا بییودن

گونیه نقیش ییا  گونیه اوقیات چراویش، هییچ  کیه ویدام روشینتر ویی شیود  در ایین  کند  اوی تن به شها عطا وی 

کنیار دیگیران نیسیتید، وقتی گوید  وقتیی در  کند  و جانتان واضح تر وی تواند با شها سخن  ی هویتی باآی نهی 

ییید  بعضییی اآ شییها دائهییا در ویییان دیگرانییید و  تنهییا هسییتید، اآ انییرژی شییخص اودتییان روشیینترین درک را دار

که وانع اندی یدن، چراویش و  کار و وسأله برای اود وی تراشید  سرانجام وقتی هن تنها وی شوید هزار و یک 

کردن و چفریدن چیزهای قا که تولید  گفته شد   کردن تفهر شها وی شوند  به شها  بل دیدن و شنیدن و لهس 

کردن ون أ باآچفرینی، روشین بینیی  کت و چرام ن ستن  با این حال، فرمت تفهر و تعهق  ارآند  تر است تا سا

که وی توانید بن ینید، بیاسا ید و چرام شیوید قیدر بدانیید  بیه هییچ  اید  ها و الهام است  بیا ید آوانها   را 
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کنید، زی گ یودن دری یه شیهودتان  اواهیید چیز نیندی یدن را تهرین  را چراوش راهی است بیه درک انیرژی و 

که عالیترین و وؤثرترین شیو     نیز ههین وساله است« التیام اود»دید 

 

 تهرین

که با دوستی یا شخص وورد عالقه تان در پیش دارید -١    بیندی ید به والقاتی 

کنیید و یهیدیگر را در  عالیترین هدک اآ این والقات چیست؟ هدک وی توانید ایین کیه اآ هین حهاییت  باشید 

گر ایین والقیات ییک والقیات اجتهیاعی اسیت، ببینیید چییا ویی توانیید  بار  ااد تصهیهی اویدوار سازید  حتی ا

کیه نسیبت بیه چن یه هسیت  -٣دلیل بهتری برای باهن بودن بیابید؟  کنیید  کهیک  چگونه وی توانید به دیگیری 

کند؟ چنها هین ه کههیی ویی تواننید بیه شیها بهننید؟ تصیهین بگیریید در بینش بهتری پیدا  هیین طیور، چنهیا چیه 

کنید کنید و بر چن اساس عهل  کید    والقات بعدی بر روی هدک وتعالی تر این والقاتها تأ

 


