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 چهاردهم فصل

 بودن خویش برتر خود: خرد

 

گوا  خوود اطراف در موجود انرژی از که هنگامی   کوم کوم. کنیود درک را آن کنود موی یاریتوان خوود شووید  موی آ

خ برایتان آنچه هر بینید می که این برای دهد می ر  کردیود بواور وقتوی. برویود فراتر هم این از کند یاریتان است 

 در شوما مثبوت نگور  و دیود زاویوه. شود خواهود چنوین شود   آفریود  شوما برتور منواف  جهوت در چیو  هموه که

 علیوه بور اینکوه جوای بوه انورژی کوه کنند می کاری و کند؛ می ایجاد دهند  پرور  و حمایتگر محیطی پیرامونتان

 .شود جاری شما کنار در یابد  جریان شما

گاهی توانایی یعنی خرد خ اطرافتان در که آنچه هر به یافتن آ  یعنوی برتور  حقیقوت دیودن یعنوی دهود  موی ر

 هرآنچوه اینکوه بوه باور. کند می مهرآمی  بلکه آمی   خصومت نه را اطرافتان جهان خرد. خویشتن مشفقانه ابراز

خ  .کند می خنثی و ضرر بی را منفی انرژی شماست نف  به دهد می ر

 لحظوه کوه دانیود می. کنید می خود درون در خوبی احساس شوید  می عمل وارد خرد روی از شما که زمانی

 بعود. اید کرد  جو و جست را خویش تعالی به رو را  و بیابید  آرامش تا اید گذاشته وقتی اید  شد  متوقف ای

. اید گذاشته نمایش به بارها را خرد شما. بود خواهد متعالی فضای آن حاصل کنید می خلق شما آنچه آن  از
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 خوود کوه کنید استفاد  این را  در خود گذشته خاطرات از اید  نبود  خردمند که زمانهایی آوردن یاد به عوض در

گاهتووان کی تصوواویر از کنیوود پوور را آ گووا  انوورژی وجووود از هرچووه. خردیهایتووان بووی نووه بودنتووان  خردمنوود از حووا   توور آ

 .کنید درک حدودی تا را آدمها احساسات و افکار توانید می بیشتر شوید  می

 دسوت بوه کائنات از بیشتری اطالعات و ها داد  درون گشایید  می انرژی روی به را خود وجود دریچه وقتی

 .بکنید ای تاز  تفسیر را پیامها و کنید مالیمتر را اطالعات این کند می یاری را شما خود. آورید می

 جوای به. کرد خواهید تجربه را آن  نی  شیو  همان به کنید  مشاهد  را پیرامونتان دنیای که ای شیو  هر به

خ» یوا  «رود موی پویش مون علیوه بور چیو  هموه: »کوه کنیود تصوور آنکه  بوه «بوود  بوداقبالی از اتفوا  ایون دادن ر

خ برایتوان هرآنچوه کوه کنید درک و بنگرید عالیتر زاویه از رویدادها  حسوا  بوه خووبی چیو  توانود موی دهود موی ر

یورا شوما  جوان خورد اسوت ایون. بیاید  گونوه بوه را خوود زنودگی کنود کمو  شوما بوه کوشود موی پیوسوته جانتوان ز

 .ببینید عالیتری

 

  کنید احساس را محبت کردن  داوری جای به

 شوند تبدیل ضرر بی انرژیهای به منفی های انرژی تا

 

 در مشوفقانه باشوند  جانشوان تحوول از ای مرحله هر در را سایرین خردمند  دل. گیرد می نشأت دل از خرد

 کوه دانود موی خردمنود. کند می برخورد یگانگی و عشق از احساس با دیگران با داوری  جای به گیرد؛ می آغو 

 نی  اند یافته بیشتری تحول که کسانی از را خود سازد  جدا. اند یافته تحول کمتر که کسانی از را خویشتن وقتی

 تموا  محبوت  و عشوق دیودگا  از. اندازد می تعویق به متعالی مراحل به را سفر  نحو بدین و سازد  می جدا

 .شوند می زیباتر انرژیها
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 چوه نودارد  چیو ی چوه و دارد اهمیوت زنودگیتان در چیو ی چوه که این شناختن و دانستن توانایی یعنی خرد

 هوایی داد  کلیوه میان در اینکه توانایی یعنی خرد. ندای جانتان چی هایی چه و ندخیال تشتت سبب چی هایی

 اسوت ممکون. کنیود انتخوا  میکننود کمو  سعادتتان احساس به که را آنهایی بتوانید آیند  می سویتان به که

 مکالموات خانوه  کارهوای مثال یعنی کنید؛ نمی را آن وقت هرگ  اما آورید  دست به خواهید می که باشد چی ی

گوواهی توانووایی یعنووی خوورد. اسووت کوورد  تووان آشووفته و پریشووان سووایرین انتظووارات و تلفنووی  چووه کووه ایوون بووه آ

 .سازند می منحرف مسیرتان از را شما صرفأ کارهایی چه و آیند  می متعالیتان هدف کار به واقعا فعالیتهایی

 . سوازید کننود  حمایوت و دهنود  پورور  مثبوت  را افکارتوان و زنودگی  رویودادهای افوراد  توانیود موی شما

 .باشد مفید برایتان بودن  مضر جای به که بیافرینید خود برای ای شخصی محیط توانید می

 بوه آمووختن بورای ای العواد  فو  وسیله شما ذهن. آن کارکرد نحو  و خود ذهن فهمیدن و درک یعنی خرد

گیوری به را شما خواهد می که آنجا از. آید می حسا  . شوود نموی راضوی هرگو  کنود  ترغیوب پیوسوته بیشوتر فرا

گور. کنود حرکوت بعودی مسوأله سومت بوه اسوت مایول پیوسوته ذهنتان دهید  می انجا  که هرکاری  بوا را خوود ا

 تور ژرف خویشوتن بوا را خوود کوه هنگوامی. کورد خواهید ناخشنودی و نارضایتی احساس بینید  جور ی  ذهنتان

 خویشوتن. آورید می دست به آرامش و کنید می درون شادمانی احساس سازید  هماهنگ جانتان با خویش 

 هوایی اندیشوه چوه کوه کنود موی انتخوا  و کنود می تجربه را شما احساسهای که شماست وجود از بخشی ژرفتر

 .باشید داشته
 

  بگذارید  کنار را آنها یا کنید پافشاری خویش مبتذل برافکار آنکه جای به

 .بنشانید کنارشان در را ترتان متعالی افکار
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 را تور متعوالی چی هوای که است آن رشد  از بخشی. آورد خواهید دست به را همان کنید تجسم که را هرآنچه

یود. کنیود تصوور و انتخا   کوه بخشوی بشناسوید  وجودتوان  ژرفتور بخوش عنووان را بوه «خوود» هویوت کوه بیاموز

کنشووها عواطووف    تووا کنیوود مووی کووار خووود ذهوون بووا یابیوود  مووی تحووول وقتووی: کنوود مووی چووین دسووت را آرزوهووا و وا

 شوان احاطوه گرفتاریهوا که زمانی حتی دارند  یافته تعلیم ذهن که آنهایی. کند پیدا عالی و مثبت های اندیشه

 از تواننود موی باشند کرد  انتخا  و خواسته خود که ماند می ذهنشان در چی ی آن که دانند می چون کند  می

 .باشند برکنار خشم و اضطرا  وسوسه شر

 اینکوه هوم و کنیود بیوان و عیوان را خوود خشوم هوم توانیود موی هسوتید  خشمگین شخصی به نسبت وقتی

 جلوو آد  از کسوی کوه بوودن ایون دنبوال بوه مودا  و آن  علنوی آوردن زبوان بوه خشم  کردن بیان. سازید رهایش

 آن از کوشوید موی آنچوه شوود موی باعو  فقوط کننود  می عصبانیتان دارند که کردن گوش د آن و این به و بیفتد 

گور. بیایود سوویتان بوه بیشوتر کنیود اجتنا   نخواهیود خوود وجوود در را آن دیگور کنیود  رهوا و آزاد را خوود خشوم ا

 و غمگووین کووه را چی هووایی وقتووی. خوانیوود نمووی فوورا خویشووتن سوووی بووه را بیشووتری خشووم نتیجووه در و داشووت

 جلوب خویشوتن سووی به را آنها دیگر سازید  رها کنید گنا  احساس شوند می باع  یا و کنند می خشمگینتان

یورا شووید  رهوا مسوائل شور از خشم  ابراز بدون توانید می شما. کنید نمی خ برایتوان آنچوه هور در ز  دهود موی ر

 .هستید شری  و سهیم هم خودتان

خ برایتوان که مسائلی روی کنید احساس است ممکن  تسولط خواهیود موی کوه ای انوداز  آن بوه دهنود موی ر

کنش توانید می شما اما ندارید   نحوو  توانیود موی شوما. کنیود مهوار و کنتورل مسوائل آن بوه نسوبت را خوود وا

کنشها  بهتوری احسواس دهنود موی امکوان شوما بوه کوه برگزینیود را پاسوخهایی آن توانید می. کنید انتخا  را وا

 بور توانود نمی دیگران نفرت یا خشم صورت این در. سازید رها را آن نفرت  و خشم ابراز جای به. باشید داشته
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یوورا ببووارد  شووما سوور  سووخاوتمند و ببخشووایید. بیوواوی د خشووم آن بووه کووه نیسووت شووما درون در جایگوواهی هووی  ز

یرا باشید   .بگذارید سر پشت را آن تا میدهد امکان شما به که خشم به است پاسخی همان این ز

 

  دهید تشخیص و کنید درک که این توانایی یعنی خرد

 . سازید رها را کدا  و کنید توجه پیامها کدا  به که
 

 اسوت آن بهتور زنند  می نامهربان و نادرست حرفهای شما به گویند  می سخن شما با خشم با مرد  وقتی

یود کوه است آن خردمندانه. ببخشایید را ایشان بیاموزید که  دیگوران تورس یوا و منفوی مووارد بوه نسوبت بیاموز

کوونش یوود نگووه بوواز را خووود دل. ندهیوود نشووان وا  و شوووید عموول وارد مهربووانتر و توور دلسوووزانه برتوور  زاویووه از و دار

 بوا و شومارند  موی مقصور را دیگران کنند  می صحبت زندگیشان دشوار دوران از افراد بسیاری. بگیرید تصمیم

 جوای بوه و ندهیود را پاسخشان خشم با که بیاموزید. آورند می وجود به بدی احساسهای خشمشان و کلمات

 .کنید تمرک  دیگر مسائل بر آن

یوورا نرنجیوود  مورد  از   سووهیم منفووی انوورژی در رنجیوود مووی کووه زمووانی. اسووت بوود رنجانوودن انووداز  بووه رنجیوودن ز

وی سو بوه را انورژی نوو  هموان بیشوتر و شود خواهود منفوی انورژی از سرشار پیرامونتان نحو بدین و شوید  می

  ابوا جانتوان بوا ارتبوا  از ترتیوب بودین و بندیود موی را دلتوان شووید  موی آزرد  کوه هرزموانی. کنود می جلب شما

یورا نشووید  آزرد  گوینود  موی سوخن شوما بوا تورس یوا و خشوم روی از آدمهوا وقتوی. کنید می  خویشوتن از ایون ز

یورا کنید  تمرک  افراد آن برتر خویشتن روی که بیاموزید. آید می پدید آنها کوچکتر  و شووید متمرکو  هرچوه روی ز

 .کنید می جلب خویشتن سوی به پیرامونتان افراد از را چی  همان کنید  توجه آن به
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  جلوب خوود سووی بوه دیگوران از خویشوتن موورد در برتوری افکوار کنیود  موی تمرکو  دیگوران عظمت روی وقتی

 حوائ . دهنود موی انجوا  برایتان دانند می که را کاری بهترین گویی که بنگرید چشم این به افراد آن به. کنید می

 همدلی و شفقت با آنها به. گویند می سخن برترشان خود موض  از افراد موق  چه کنید دقت که است اهمیت

کونش بورای بهتری را  که کودکی به که طور همان گویید  پاسخ . دهیود موی جووا  شناسود نموی دادن نشوان وا

کنشوتان طریوق از کوه هسوتید شوما ایون کننود؛ آزرد  را شوما تواننود نموی مورد . کنید رها و ببخشایید را آنها  وا

 از کوه را روزگواری تا دهد می نهایتی بی نیروی شما به این. دهید آزار را خود که گیرید می تصمیم آنها به نسبت

گر. درآورید خود کنترل به گذرانید می سر  توانیود موی کنیود  انتخوا  را پاسخهایتان و حرکتها باشید قادر شما ا

 .سازید دگرگون را خویشتن دنیای نحو بدین و کنید  انتخا  را آرامش و شادمانی

 زنیود می د  ارزشمند مسائل از که وقتی تا بگیرید  نادید  را افتاد  پا پیش و ارز  بی مسائل که بیاموزید

. کنیود توجوه بیشوتر مهوم مسوائل بوه بتوانید تا بپذیرید  را اهمیت بی مسائل بیاموزید. بدهند گو  شما به

گاهی و تمرک  قدرت یابیود را خردمنودی و نیکوی توا دهیود تعلویم زیبوایی شوناختن و پذیرفتن برای را خود آ  و در

 .کنید هدایت دهند  پرور  و کنند  حمایت چی های سوی به را خود توجه. ببینید
 

  است  آمی  محبت خویشتن برای آنچه هر

 .است آمی  محبت نی  دیگران برای
 

 کوه کنید پیدا را توانایی این توانید می شما. دهید تشخیص را دیگران و خود آرزوهای بین فر  که بیاموزید

گور. کنیود انتخوا  خوویش برتور ضومیر بوا آن کردن بررسی طریق از است مفید برایتان را آنچه  احسواس خوود در ا

 مفیود و درسوت شوما برای آنچه. بنگرید تر عمیق آن به و کنید صرف بیشتری وقت کردید  مقاومت و سنگینی
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 کسوی بوا رفوتن بوه وادار تعهد  احساس صرف به را خود شد  هرگ  آیا. بود خواهد مفید نی  دیگران برای باشد 

یابید اینکه برای فقط بکنید؟ جایی به  باشود؟ داشوته حضور آنجا در خواسته نمی واق  در نی  مقابل طرف که در

 کوردن لغوو بورای خواسوته موی هوم مقابول طورف کوه باشوید دریافتوه و زد  هوم بوه را مالقواتی قرار شد  هرگ  آیا

 . کند؟ تلفن شما به مالقات

 آن از بخشوی و کنیود خواهید احسواس می را انرژیها کدا  بگیرید تصمیم که بدهید خودتان به را امکان این

یوود کنووار خواهیوود مووی را انرژیهووا کوودا  و باشووید کنووون هووم تووا. کنیوود رهووا و بگذار یووادی موووارد بووه احتموواا نیوو  ا  ز

 کوه انود کورد  موتهم را شوما یوا انود  شود  موأیوس شوما از یوا و اند  خواسته شما از چی ی دیگران. برخوردهاید

یود اینکوه یعنوی خردمنودی. ایود نکورد  بورآورد  را آنها انتظارات  افکارتوان  از یو  کودا  بدهیود تشوخیص بیاموز

 .دیگران آن از کدا  و شماست خود آن از تان انتظارات

 خوود تن بر» را آنها انرژی تا ا  غالب دیگران؟ مال کدا  و شماست به متعلق انرژی کدا  گفت توان می چگونه

 موضوو  موورد در او و کنیود موی زنودگی شخصوی بوا وقتوی مثوال  طوور بوه. دهیود تشوخیص توانیود نموی« نکنید

یابید است ممکن دارد  تندی و حاد احساس خاصی معنوی و اخالقی  را نظور نقطوه هموان نیو  شوما خوود که در

یود متفواوتی احساس موضو  آن دربار  که یابید می در شوید  می جدا هم از وقتی سپس . اید گرفته  در». دار

 بدهیود تشخیص اید نتوانسته که شد  بارها.« اید بود  کرد  تن به را دیگری شخص باورهای مدتی شما واق 

یابیود است ممکن. اید آزمود  را آن اینکه تا دیگری  یا شماست خود مال آرزو فالن آیا که  خودتوان شوما کوه در

یابید نه  یا بیندیشید  طور این دارید دوست هم  .کنید فکر نحو بدین ندارید دوست که در

 قواعد مطابق کنید می سعی دهید؛ می را  خود زندگی درون به را دیگران انرژی شما گهگا   رشد  فرایند در

یابید تا کنید زندگی آنها معیارهای و قوانین و  ممکون. دارنود دیگوران به تعلق یا خودتانند مال انرژیها آن آیا در

 را باورهوا سوایر کوه شماسوت بوا ایون. دارید نگه خوانند می شما نظر با که را انرژیهایی آن بگیرید تصمیم است
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گر. بگذارید کنار  حتوی نکنیود  گنوا  احسواس کنیود موی نفوی را دیگوری شخص باورهای یا نظر نقطه که دریافتید ا

 شوما تنهوا. خواننود موی «صوحی » را آن دیگوران یوا آینود موی معنوی و اخالقی بسیار نظرتان به باورها آن وقتی

یوود کووه هسووتید  کائنووات در کووه انرژیهووایی کلیووه مووورد در. اسووت مناسووب و خووو  برایتووان چیوو ی چووه بدانیوود قادر

گر است؛ نحو همین به نی  کنید می مشاهد   را آنهوا نیسوت نیوازی ندارد  پس کاربردی شما برای انرژی فالن ا

 .بدارید نگه
 

 .نکنید وقت چه و کنید عمل وقت چه اینکه دانستن توانایی یعنی خرد 
 

 کوشود می و کند می آوری جم  را ها داد  کلیه شما ذهن. شود می شامل را ذهن گرچه نیست  ذهن خرد 

 شوهودی طوور بوه کوه چی هوایی از اسوت ترکیبوی خورد. کنود اتخواذ تصومیماتی شود  شوناخته اطالعوات براساس

 کنود موی یاریتوان خورد. ایود شوناخته شوعور واسوطه بوه آنچوه با اید  کرد  احساس غری ی طور به و اید شناخته

 .است برترتان ضمیر سحاصل کدا  و برآمد   ترتان ارز  کم سرشت از ی  کدا  بدانید

 آن از بویش کنیود موی پیدا که فرصتهایی احتماا. کند می عرضه شما به را بسیاری های اید  اغلب ذهنتان

گر. کنید عمل را آنها بتوانید که است حدی  اسوتفاد  آیود موی طالیوی فرصوتی نظور بوه کوه فرصوتی از نتوانستید ا

گور. دهیود فورا گوو   «باشوید داشوته صوبر: »گویود موی گوشوتان در کوه ندایی به نکنید  سرزنش را خود کنید   ا

 خطور جرأت دهید  نشان اعتماد کنید  عمل گوید می درونی صدای آن اما کنید  صبر گوید می شما به ذهنتان

ج به کردن  .دهید انجا  را کار آن و دهید  خر

 بگیرد سخت زمانی چه داند می او. دهد می نشان خرد خود از چگونه اعظم استاد ی  بپرسید است ممکن

 کوه بدهیود را چی ی آن انسانها به که نیست خردمندانه همیشه این. مهربان و سخاوتمند کی و باشد خشن و

 مقودار بوه احتیواج بوودن خوشوحال بورای کننود فکور است ممکن کوچ  های بچه. دارند نیاز آن به کنید می فکر
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گور شما  دارند؛ نبات آ  زیادی  بوه بیشوتر خوو  تغذیوه مودت  طویول در کوه بینیود موی کنیود  نظور تور متعوالی ا

 نظور مود دیگوران موورد در را عوالیتری وجوه کوه است آن ضروریتر اوقات از بعضی. نبات آ  تا خورد می دردشان

 حتوی ممکون. خواهنود موی کوه بدهیود آنها به را چی ی اینکه تا ببینند را وجه آن کنید کم  هم آنها به و بگیرید

یود دریو  ایشوان از دارنود نیاز آن به پندارند می که را آنچه باشد از  وقتها بعضی است   ثوروت کوه افورادی. بدار

 غالبووا واقوو   در کنوود؛ نمووی برطوورف را آنهووا مشووکالت کلیووه موورد  بووه دادن پووول کووه انوود دریافتووه دارنوود کرانووی بووی

 کوه خویشواوندانی بوه توا باشوید داشوته کافی پول شما است ممکن. کند می ایجاد بیشتری مشکالت برایشان

  هووایدرس توانوود مووی ثووروت فقوودان ایوون کووه دانیوود مووی خردمنوودتان ضوومیر در امووا بدهیوود  قوورض نیازمندنوود

 .بدهد آنها به ای آموزند 

گر شاید  دارنود دوسوت کوه را کواری کوه کنید تشویقشان و کنند  کشف را شان غایی هدف کنید کم  آنها به ا

 کمو  اسوت ممکون مودت کوتوا  در که آنها به دادن پول طریق از تا شود می آنها به بیشتری کم  دهند  انجا 

کان شما آورند  می کم آنها وقتی واق   در. کرد نخواهد کم  مدت لیطو در اما کند  شان  نقطوه هموان در کما

یود را مواهی کردن صید نحو  مرد  به چگونه بدانید اینکه یعنی خرد. دارید قرار  مواهی آنهوا بوه اینکوه نوه بیاموز

 .بدهید

 تماشوای هنگوا  بوه مثوال  طوور بوه. نکنیود کوی و کنیود کمو  کسوی بوه وقوت چوه کوه ایون دانستن یعنی خود

 بدهیود نشوان آنهوا به و بپرید آنها کار میان به که است انگی  وسوسه گیرند می فرا را ای تاز  مهارت که کودکانی

 تنهایی به خودشان آنکه مگر بیاموزند را کاری توانند نمی آنها حال  این با. دهند انجا  بهتر را کار آن چگونه که

 بایسوتید خردمنودی عوین در و آرامی به باید شما. بد چه باشد خو  نو  از تالششان چه حال بیازمایند  را آن

 .بیاموزند خطا و آزمایش طریق از آنها بگذارید و کنید تماشا و
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 کواری ترین آمی  محبت غالب. کنید برخورد باید شکل همین به درست نی  عزی انتان و دوستان با زندگی در

 و بایسوتید کنوار گیرنود موی درس زنودگی  از دارنود کوه زمانی در است  این دهید انجا  دیگران برای توانید می که

گر. کنید تماشا  و بگیرنود درس زندگی  از که شوید آن مان  است ممکن ب نید  عمل به دست آنها منجی مانند ا

 آنهوا روی بور روشونایی و نوور کوردن متمرکو  بوا شوما. کننود شورو  نوو از که مجبورند آنها صورت آن در. کنند رشد

گر  طور همین کنید  شان یاری توانید می بیشتر کنید  ا یابنود کم   . بیاموزنود تواننود موی چوه شورایط ایون از در

یرا باشد  دشوار کردن عمل خردمندانه است ممکن  اسوت تور سواد  افراد دادن نجات و پریدن وسط به غالبا   ز

 .گذرانند می سر از را آوری رنج تجار  و شوند می مشکل دچار دارند آنها که این کردن نگا  و ایستادن تا
 

 .کنید تجربه را همدلی ترحم  جای به که است این مهم
 

خ برایشان آنچه که دیدن موض  این از یعنی دیگران  برای سوزاندن دل یعنی کردن ترحم  منفوی دهد می ر

که این از دیدن یعنی همدلی و همدردی. است بد یا خ آنچه موض    کمو  و آنهاسوت  رشد جهت در دهد می ر

 یوا و بداقبالی احتماا که را ای تجربه یعنی همدردی. ببینند طور همین را قضیه این نی  ایشان که آنها به کردن

 وقتوی کوه بدانیود. کننود درک و بفهمنود را آن بتواننود که بکنید چی ی به تبدیل آنها برای شمارند می نامناسب

 بوه را آنهوا تور ضوعیف انورژی و کنیود موی پیدا مشترک ارتعا  آنها با کنید  می ترحم احساس دیگران به نسبت

 را  خویشوتن درون بوه را آنهوا بوودن منفی شوید  می وارد همدردی در از وقتی اما. دهید می را  خویش درون

 کوه ایون توا آنهوا بورای اسوت بهتوری موهبوت اموا نباشود  آسان است ممکن آدمها با گیری سخت. ( دهید نمی

 مهربوانی و دهوش ایشوان بوه نسوبت مودا  کوه دارید دوستانی شما حتما. کنید خوشرفتاری آنها با وقت تما 

 .دانند نمی اید داد  انجا  برایشان را چه آن قدر ظاهرا   و اید کرد 
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گر  را خوود انورژی کوه رسوید  آن وقت دیگر که است این معنیش ندارد  آشکاری فاید  هی  شما های کم  ا

 امووا باشووند  نداشووته دوسووتتان موودت کوتووا  در کووه باشوود خطوور ایوون اسووت ممکوون. کنیوود دیگووری جووای صوورف

 .شد خواهد واق  مفید حتما مدت طویل در کردن عمل خردمندانه

 درسوت و دلسووزانه صحی   ارتباطی که است  این بدهید توانید می دیگران به که مواهبی عالیترین از یکی

گور. طلبود موی بسویار خردمنودی بگویید وقت چه را چی  چه اینکه. کنید برقرار آنها با  بوه مطلبوی گفوتن موورد در ا

گر. بروید خویش خویشتن درون به و کنید سکوت هستید  مردد کسی  بوه شوما کوردن برقورار ارتبوا  کوه دیدید ا

گر. کنید بیان را آن کند  می کم  شخص آن رشد  گوو  او و اسوت کوبیودن سونگ بور مویخ کوه کردیود احسواس ا

گر. دارید نگه دل در را حرفتان ندارد  شنوا  و است خودتان شخصی آرزوی و دل خواسته شما حرف بینید می ا

کت اسوت آن بهتور دهود  انجوا  خواهیود موی شوما کوه را کواری کنیود وادار را او کوه اسوت این هدفتان  بواقی سوا

گر. بمانید  نهفتوه قودرتی سوکوت در. بورد نمی پیش  از کاری شخصی نف  دارید  را دیگران به کم  قصد واقعا ا

 .است نهفته قدرتی نی  شود  می برقرار درستش وقت در که ارتباطی در و است 

 یوا خوورد موی شخص این برتر بینش درد به ارتبا  این آیا: »کنید فکر و کنید درنگ بگویید سخن آنکه از پیش

 کلمواتی گویود موی سوخن وقتوی خردمنود شوخص. ایود شود  عمول وارد خود خرد براساس صورت این در «خیر؟

 میودهم انجوا  آنچوه: »پرسود موی خوود از دیگران با کردن برقرار ارتبا  از قبل و. کند می انتخا  صری  و دقیق

گر «کند؟ می خدمت آنها رشد به چگونه  هربوار. کورد نخواهنود ابوراز را آن اصوال نیایود  کارشوان بوه وجوه هی  به ا

 .کنید می جلب خویشتن سوی به نی  را همان بفرستید  بیرون به برتر و خردمندانه انرژی

گرد یو  از. کنیوود درک و بشناسوید هسوتید او بوا کوه را جوانی سوط   نداشووته ریاضویات انتظوار دو  کوالس شوا

 حاصول فقوط شوود فرسوتاد  شوما سووی بوه کوه ای منفوی هرانرژی. باشید مهربان برتان و دور افراد با. باشید

 اتفاقی چه که کنید مجسم توانید می آیا. دهید پاسخ آنها به ترس با هم شما که نیست نیازی آنهاست؛ ترس
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گوور داد مووی رخ   ذاتووی خوورد از کووه اسووت ایوون شووما چووالش بووود؟ مووی مهربووان و بوواز بریهایتووان و دور انووداز  فقووط ا

 آزاد خواهیود نموی کوه را ای انورژی توا ترببیننود  متعوالی موضوعی از را موقعیتهوا کلیوه تا جویید بهر  تان درونی

 بوه نسوبت اطرافیانتوان عشوق حود و سوط  آنکه بی کنید  برخورد تما  شفقت و محبت با و دل صمیم از کنید 

ح برایتان شما  باشد. مطر

ج به خرد کنید جرأت. باشید پیشگا  شما  و بوازترین دلسووزترین  مهربوانترین  و کنیود جسوارت! دهیود خور

 خردمنود و بواز دیگوران نخسوت کوه نباشوید منتظور شووید؛ دیگوران سرمشوق. باشوید انسوانها تورین پذیر انتقاد

 پیراموون کائنوات کول کوردن دگرگوون بورای نیرویوی چوه مهربان و دانا انسان ی  که یابید می در زودی به. شوند

 .دارد خود

 

 تمرین

کت و آرا  -۱ کارهوایی. بیندیشید دارید پیش در که ای هفته و روز به. بنشینید سا یود سور در کوه از   کودا  دار

  گذاشت؟ کنارشان شود می و هستند صرفا تفنی کدا  و است اهمیت حائ  واقعا

 دیگوری خواست و دهید باید انجامش اید داد  که قولی به بنا که دارید کاری آیند  هفته و فردا برای آیا -۲ 

 خودتان؟ خواست نه است

 آیوا. بخوانیود فورا را توان برتور و خویشتن شوید آرا  و خواهد می چی ی شما از که بیندیشید شخصی به -٣ 

 بیاید؟ کار  به واقعا که هست چی ی دارد  نیاز کند بدان می فکر خود  آنچه ج 

 است؟ کدا  آورید دست به امروز توانید می که چی ی مهمترین -۴ 

 .دهید انجا  را کار این که بگیرید تصمیم

 


