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 یازدهم فصل

 برآمدن رنج عهده از  درش انتخاب با

 

گاهی برتر  سطوح سمت به وقتی  ار رنمج و خشمم انرژی باید که شوید متوجه دارد امکان کنید، می حرکت آ

 یمدبیاموز کمه اسمت ایم  روشمنای  سموی به جان تحول روند از  بخشی. بکنید ای چاره دیگران و خود درون در 

 .بیایید کنار  آنها با دل در  و بمانید متوازن انرژیها گونه ای  با چگونه

یممد مممی و ایممد، دورافتمماده و شممده آزرده دیگممری از  کنیممد مممی احسمماس کممه زمممانی  و رنممج باعمم  او کممه پندار

 سدر چمه خواهیمد می شرایط ای  ایجاد با ببینید کنید بررسی که باشد آن وقت شاید شده، شما ناخشنودی

 و دایم شده دور  آنها از  کنید می احساس که هست زمانهای  دیگران، داشت  دوست مواقع در . بگیرید عبرتی

گر . اید رنجیده خ اتفاق ای  ا  کسمی هچم کنیمد کشم  نکنیمد سعی. نگردید فکرانه روش  دالیلی دنبال به داد، ر

 طمرفی  از  یم  کمدا  کمه ایم  کمردن پیمدا و باره ای  در  بح  و جر . است برحق کی و مقصر  کی و آزرده را دیگری

 شمما و کشاند می یکدیگر  با قدرت مبارزه دا  به را شما ای . شود می واقع مفید ندرت است بد کدا  و خوب

 .برد می بیرون قلبیتان ارتباط از  را
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. است نبوده موجه مقابل طرف برخورد نحوه و برحقند، خودشان که کنند می احساس طرف هردو معموال

 احسماس وقتمی آدمهما. نماحق دیگمران خشمم و اسمت خودشان موجه خشم که کنند می احساس غالبا آدمها

 از  پمیش درد و رنمج کمه حمالی در . کنند می سرزنش خود آزردگی علت عنوان به را مقابل شخص میکنند آزردگی

 کمردن علنی برای است ای وسیله فقط مقابل طرف و هست، شخص درون در  هم شود باعثش دیگری که آن

 باعم  دیگمری شمخص کمه نیست تصادفی هم ای . شخص خود درون در  است رنجی واقع در  علت. آن بروز  و

 تما دکنیم ممی انتخماب دکممه ایم  دادن فشمار  بمرای را نزدیکمان و دوستان شما اوقات اغلب زیرا شده، آن بروز 

 .کنید رشد و بیاموزید چیزی

 ماشم کمه بودید مطمئ  و اید، رنجیده و برآشفته حق به و اید شده آزرده خودتان که کردید احساس وقتی

 ر د جما از  و شموید خشممگی  آنکمه از  پمیش کنمد، عمررخواهی شمما از  بایمد دیگری و اید دیده آسیب که هستید

 رحقب ای  وجود با است، ساده بسیار  کنند احساس برحق را خودش آد  که ای . کنید درنگ ای لحظه بروید،

 که انیزم سازد، می دور  کنید نزدیکی احساس ایشان با و بدارید دوست مایلید که کسانی آن از  را شما بودن

 حقنما و برحمق تعیی  اندیشه در  که است ای  عبرتش دروس از  یکی گردد، می برتری روشنای  دنبال به جان

 قطمهن باشمید راغمب کمه اسمت آن مسمتلز  اممر  ای . کنید برخورد همدلی با بیاموزید است بهتر  بلکه نباشید،

 .کنید ثابت را چیزی ندارد لزومی که کنید احساس و ببینید، هم را دیگران نظرهای

 هکم دهیمد ممی فرصمت جانتمان بمه شمما کمار  ایم  انجما  با زیرا است، مهم بسیار  رنج مهار  شیوه گرفت  یاد

 آن در  کمافی روشمنای  هنموز  جمان آن در  کمه اسمت ای حیطمه رنمج چیست؟ رنج. شود وجودتان کشتی ناخدای

 انتظمار  در  کمه اسمت ای حیطمه رنمج. شمود مشعشمع و نمورانی دهمد فرصمت دلسوز  و مهربان دل به تا نتابیده،

 .است محبت و عشق
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یمد دوسمت دیگمران، شممردن مقصمر  به طبیعیتان گرایش بر  عالوه هستید، عراب و رنج دچار  که زمانی  دار

گر . ببندید را دلتان دریچه و کنید گیری کناره بکشید، پس را خود  از  کمیی یما و دوسمت کمه کنیمد ممی احساس ا

 ،اسمت شمده شمما رنمج باعم  اممر  ای  و نمیکند، برخورد شما با خواهید میشما که شکل آن به نزدیکانتان

 بمه کمردن نگماه بمه آن جای به. کردن عررخواهی طلب و طرف شمردن مقصر  به نکنید شروع که است آن بهتر 

 درون در  رنمج نیمز  آن از  پیش که شوند شما رنج موجب توانند می وقتی تنها دیگران. بپردازید خویشت  درون

 یمم خودتمان آن از  پمیش کمه وضمعی در  را دلتان دریچه شود باع  تواند می فقط دیگری. باشد بوده خودتان

گر . ببندید خواستید  صمورت ی ا در . برانگیزد را آن تواند نمی دیگری نباشد، موجود شما درون در  رنج و درد ا

 خشم و شدن احساس تهدید نه کرد خواهید همدردی و تأثر  احساس او به نسبت فقط شما
 

گر  رنج  برانگیزند. را آن توانند نمی دیگران نباشد شما درون در  ا
 

 که دهد می نشان شما به زیرا. شما برای است نعمتی خود ای  شود، شما رنجش باع  شخصی که هربار 

 توانیمد ممی کجما در  کمه میدهمد نشمان شمما بمه رنمج. اسمت نیاموختمه بمودن بماز  هنموز  دلتمان حیطهمای چه در 

 ددهنم نشمان شمما بمه تما ایمد، کمرده جلمب خود سوی به را کسانی زندگی در  شما. دهید راه بیشتری روشنای 

یمد می که چیزهای  از  یکی. شوند بازتر  باید وجودتان قسمتهای کدا   هربمانم و بماز  کمه بمود خواهمد ایم  آموز

 .شده می رنجتان موجب معموال که کنند رفتاری ای گونه به آنها که زمانی حتی بمانید، باقی

 و ،زنیمد دسمت دلتمان دریچمه بسمت  و کمردن جموی  کنماره زدن، تهممت به دیگران با ارتباط در  آنکه از  پیش

 خمود ودوجم درون بمه روشنای  مایلید آیا بپرسید خودتان از . کنید درنگ آورید، وجود به بیشتری رنج و دوری

 .آورید
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 که ستا ای  مهم هرچیز  از  پیش داد؟ راه خود وجود به روشنای  توان می چگونه دارد وجود رنج که زمانی

 رنجتمان باعم  کمه شخصمی فیزیکمی حضور  از  خویشت  مشغولید درون به روشنای  جلب و تقویت به وقتی تا

( ایمد فتمهنیا مهمارت خمود انرژی کنترل در  که زمانی تا) دیگران، به شما فیزیکی نزدیکی. کنید پرهیز  شود، می

گر . دهد می قرار  او تأثیر  تحت را شما  در  بمودن شمود، شمما آزردگمی باعم  یما باشد رنج در  خودش شما طرف ا

گر . شود تر  دشوار  شما برای تعادل بازیافت  شود می باع  او کنار  گمر  شمدید، بحثمی و جمر  درگیمر  ا  سماساح ا

 هکم نحموی همر  بمه نخسمت کنیمد، گیری کناره یا و برید یورش خواهد می دلتان کردید احساس و کردید آزردگی

کت. بگیرید فاصله شخص آن از  شده  دقیقمه چنمد کنیمد سمعی. بشموید تنهما کنیمد پیمدا فرصمتی تما بمانید سا

 یمم کمم  اممر  ایم  غالبما. کنیمد صحبت عصبانیت با ندارید دوست که بگویید خود به و بیندیشید و بنشینید

گاه مایلید که دهید نشان و بزنید هم به را وضع آن که کند  چنمد بمه و کنیمد برخمورد مسمأله بما دلسموزتر  و تر  آ

 .کنید جور  و جمع و کنترل را خودتان تا دارید نیاز  تنهای  دقیقه

 بمه نسمبت خموب  احسماس درون در  کمه اسمت ایم  خماطر  به غالبا کنید، می حمله مقابلتان طرف به وقتی

  لطمه اشم به که کنید می احساس وقتی و آفرینند می رنج شما درون در  دیگران وقتی که بدانید. ندارید خود

 .ندارند خوب  احساس هم خودشان به نسبت که است ای  خاطر  به زنند می

گمر . دهیمد خاتممه کردن صحبت به شود می سنگی  و شدید انرژی وقتی که بیاموزید  او از  داشمت امکمان ا

کت با آنگاه. بگیرید فیزیکی فاصله . بدهیمد روشمنای  خمود درون بمه توانیمد ممی آراممش تجسم و نشست  سا

 زیبما، های صحنه کنید سعی. باشد دشوار  برایتان آرامش تجسم کنید می خشم احساس وقتی است ممک 

 دل درون بممه را جممان سممپس. کنممد برقممرار  شممما در  را تعممادل کممه کنیممد تجسممم را چیممزی یمما خمموب، ای خمماطره

گاهیتان به وجودتان مهربان بخش که کنید آرزو. فراخوانید  شمما به خوب آرامشی که دید خواهید. یابد راه آ

 اسمت ممکم . کنیمد پشمیمانی احسماس ایمد کمرده و ایمد گفتمه آنچمه از  اسمت ممکم  حتی و داد خواهد دست
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ایم   در  یما. ایمد نداشمته منظموری ایمد کمرده بیمان آنچمه از  شمما و بوده نادرست موضوع کل که کنید احساس

 شمخص و نسمازید آن درگیمر  را خمود و بنگرید شفقت دیدۂ با را دیگری آزردگی و خشم است ممک  شما مرحله

کنشهای مسؤول را خود  .نشمارید او وا
 

 آموزید می چه خاصی موقعیت هر  از  که بفهمید بیشتر  هرچه

 .بگرارید سر  پشت را آن توانید می سریعتر 
 

 دیرشم چمه موقعیت ای  در  بودن از  یا آموزید می چه خاص شخص ای  کنار  در  بودن از  که بپرسید خود از 

 کمه کسمی از  کنیمد فمر  مثمال، طمور  بمه. اسمت رشد مناسب فرصتهای نشانه همواره رنج. شود می نصیبتان

 معنما بمدان ایم  اسمت ممکم . ایمد شمده خشممگی  گوید نمی پاسخ خواهید می که میزانی به را شما محبت

کمان را خمود دل کنمد ممی دیگمری کمه هرکماری رغم علی که آموزید می دارید شما که باشد . یمددار نگمه بماز  کما

. یریدگ می فرا را خویشت  نکردن تلقی مهم و بودن آزار  ب  و فروتنی دارید که باشد ای  معنیش است ممک 

 خواهمد خپاسم شما به همیشه جانتان بنمایاند، شما به را درسها ای  که بخواهید جانتان از  و کنید رشد آرا 

خ آنچه که دید خواهید. داد   وبمحسم مموهبتی آممده، ممی مصمیبتی نظر  به زمان آن در  اینکه رغم علی داده ر

 شید،ک می رنج چرا:  که بفهمید وقتی. بدهد نشان شما به را موهبت ای  که بخواهید خود جان از . شود می

 .شود می نصیبتان که است موهبتی مقدار  نشانگر  اغلب کشید می که رنجی مقدار 

 اهمیمت بسمیار  گیریمد فرا باید آنچه درک به میکنید شروع که وقتی. نیست کافی تنهای  به فهمیدن البته

 و تصمورات یما شمود نممی گفتمه پاسمخ محبتتمان بمه وقتی شما از  بعضی. بکنید هم عمل آن مبنای بر  که دارد

 سمعی. ایمد شمده آزرده و مانمده جدا مقابلتان طرف از  کنید می احساس شود نمی برآورده دارید که انتظاراتی
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کار  را شخص آن کنید . آورد وجمود بمه قمدرت جنمگ نفمر  دو شمما میان است ممک  امر  ای  نکنید؛ قلمداد خطا

 .کنید پیدا را پاسخها توانید نمی بشوید قدرت جنگ درگیر  وقتی

کت و آرا  وقتی آن، جای به  در  را آنهما دلتمان بما کنیدکمه خیال کنید، می آرا  را انرژیتان و کنید می رشد سا

 .کنید می عفو را آنها مسائل همه رغم علی و گیرید می آغوش

 

 .کرد عو  توان می عشق با را آن و است رشد  از  نیرومندی نشانه رنج

 

 موزیدآ می وقتی. شوید می نزدی  جانتان به دیگری هروقت از  بیش غالبا برید می سر  به رنج در  که زمانی

 ویر بمر  کمه شمود ممی ایم  شمما قلبمی چمالش کنیمد، تجربمه را آن تمر  مسمتقیم و ببینید را خود وجود نیروی که

 هنشمان کنید می رنج احساس وقتی. مبترلشان خصلتهای نه و شوید متمرکز  آدمها ظریفتر  و عالیتر  خصایص

 فریاد عواط  یا و افکار  باورها، یبعض یعنی کنند؛ نمی کار  خوب زندگیتان های محدوده از  بعضی که است آن

یمد و نکنیمد فکر  بد خودتان درباره. کنند می بهبودی و عشق طلب و زنند می  ید،هسمت بمدی انسمان کمه نپندار

 بیازمایید و کنید بررسی را زندگیتان محدوده آن دهد می اجازه که کنید تلقی فرصتی عنوان به را رنج ای  بلکه

 .بخشید بهبود و

 ممرد  بیشمتر . اسمت خودشمان آزردگمی حالمت نشمانگر  غالبما اسمت، خشممگی  شمما بمه نسبت کسی وقتی

 را ایشمان کسمی کمه اسمت ایم  خشمشمان علمت و اند، شده خشمگی  موجهی دلیل به که کنند می احساس

 کنتمرل بمرای توانمد می خشم اما. دارد آنها از  منطقی غیر  انتظارات یا کرده بدی آنها به یا کرده طرد یا مأیوس

 آیا کنید؟ نترلک هستید آنها کنار  در  وقتی را رفتارتان شود می باع  دیگران از  ترس آیا. رود کار  به نیز  دیگران

 کنید؟ می استفاده دیگران کردن کنترل برای خشم و تهدید از  شما
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 اردد امکان بیازارد، را شما خواهد می که رسد می نظر  به یا است خشمگی  شما به نسبت کسی که زمانی

بی طرز  ها، برنامه دلیل به بعضیها است ممک . هستند رنج و درد دچار  خودشان که باشد ای  دلیلش  و تتر

. ایمد نداشمته قصمدی چنی  شما که حالی در  اید، آزرده را ایشان شما که کنند فکر  زندگی، به نگاهشان شیوه

  فمرق ایشمان نظمر  بما کمه کنیمد ممی بیمان را نظمری شما که شوند می خشمگی  ای  از  فقط مرد  بعضی اوقات

 کنترل دیگران بر  ندارید قصد که کنید حاصل اطمینان. دارید می ابراز  را خودتان شخص سلیقه یا و کند، می

گممر  و. کنیممد پیممدا سمملطه یمما یممد، قصممدی چنممی  دیدیممد ا یممد ندار  را شممما درون در  موجممود رنممج آنهمما خشممم نگرار

 .برانگیزد

 اند واستهخ می هردو که چیزی تنها که حالی در  اند شده آزرده هم از  نفر  دو که ا  بوده آن شاهد با  غال م 

 هکم خواهنمد ممی واقع در  برند، می رنج و هستند آزرده انسانها وقتی اغلب. است بوده دیگری محبت و عشق

 د آ کمه اسمت دشموار  چقمدر . کنیمد نثارشمان را خمود مالیممت و تفماهم و عشق و بگیرید آغوش در  را آنها شما

 ال،حم همر  بمه. باشمد آرا  و مهربمان شمود می آزردگیش و رنج موجب که کند می رفتار  ای گونه به دیگری وقتی

گیری از  جزئی ای   را دلش ،گرفته آزردگی و خشم را برش و دور  محیط وقتی آد  که است انرژی با کردن کار  فرا

یاد را خود تدافعی حالت که شود می وسوسه آد  مدا . دهد فرا گوش و کند مالیم و نر   ود،ش عصبی کند، ز

 کننمد ردطم را شما کوشند می آنها که کنید احساس دارد امکان. بزند زبان زخم رسانند می آزار  که کسانی به و

 که قیمتی ر ه به و بگیرد تدافعی حالت باید کند احساس که کند می گیری کناره وقتی آد  غالبا. بدهند آزار  یا

 .کند حفظ را خود شخصیت و غرور  هست

 گموش شمما حرفهمای بمه که است ای  خواهید می دیگران از  واقعا آنچه اید، آزرده و برید می رنج که زمانی

 از  ندارید انتظار . هستید ناراحت حاضر  حال در  شما که کنند درک و باشند، مهربان و مالیم شما با فرادهند،

 هسمتید عصمبانی شمما وقتی که ندارید انتظار . بگیرند دفاعی حالت شما به نسبت یا و کنند گیری کناره شما
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یمد توقمع برعکس، بلکه شوند، ناراحت آنها  وقتمی شمما از  بعضمی. ایمد شمده آزرده شمما کمه کننمد درک آنهما دار

 واقمع در . کشمید ممی فریاد دیگران سر  بر  و شوید می خشمگی  است آزرده را شما کسی که کنید می احساس

 « .شد  شما رنجش باع  که متأسفم. فهمم می آری،: بگویند آنها دارید انتظار  شما

 

گر   یغدر شما از  را خود محبت نوعی به یا کنند می ابراز  خشونت شما به نسبت دیگران ا

کنش در  آنها بودن منفی نگرارید میکنند،  .یابد راه شما وا
 

  ماشم از  آنچمه کمه کنیمد درک کنمد، ممی رفتمار  شما با خشمگینی با یا و شود، می شما رنج باع  کسی وقتی

 و خشمگی  بکشید، کنار  را خودتان شما که خواهند نمی آنها. بدارید دوستش که است ای  فقط خواهد می

 و درد آنهما .نمدارد اهمیمت برایشان قدرهاآن اصال   قضیه حقیقت، در . کنید دفاع خودتان از  یا و شوید آزرده یا

 مقصمر  ار شمما اسمت ممک  اینکه با. ندارد شما به ارتباطی هیچ برخورد ای  و کنند می تجربه را خودشان رنج

 در  نجمیر از  ناشمی داننمد ممی آن مقصمر  را شمما کمه نجمیر همر  امما اید، بوده تقصیرکار  شما که بگویند یا بدانند

 .نشده باز  و است بسته هنوز  که آمده بر  دلشان درون از  جای  از  و است خودشان درون

 احسماس بیشمتر  را دیگمران رنمج حتمی کمه بمود خواهیمد قمادر  شود، بیشتر  ذهنیتان ارتباط که ای  محض به

گمر . کنیمد حفمظ را خمود قلبمی حمس که شوید می مایل بیشتر  ای  از  و کنید،  نظماره برتمری منظمر  از  را بشمریت ا

 و خموب  حمال، ایم  بما. اینهاسمت از  بمیش بسمیار  بشمر  گرایم  منفمی و خشم رنج، و درد که دید خواهید کنید،

گماهی وقتمی. است فراوان هم خوشی  روی بمه انلتمد دریچمه کنیمد، بیشمتر  برتمان و دور  انرژیهمای از  را خمود آ

. دهیمد تغییمر  را آنهما بخواهیمد کمه ببینید چیزهای  خود در  دارد امکان. شد خواهد گشوده نیز  خودتان انرژی

گر  زیرا نکنید، قلمداد بد بینید می را آنچه که است ای  مهم  ادامه آنها ساخت  آشکار  به جانتان کنید، چنی  ا
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 نمور  اسمت ممکم  کمه طموری شموند، ممی آشمکار  شمما بمر  دارنمد هما حیطه آن که بدانید عو  در . داد نخواهد

گاهی  .بتابانید کم کم ها حیطه آن در  را خود قلبی محبت و آ

 صمحبت از  غیمر  بمه او کمه کنید درک. بکشید کنار  را خودتان شود، می خشمگی  شما به نسبت کسی وقتی

گر می. شناسد نمی رنج آن از  رهای  برای بهتری راه کردن  نسمانا ایمد، شمده مرتکمب اشمتباهی کار  که گویند ا

 کمه کنیمد درک. نگیریمد خود به را هایشان گفته اید شده ایشان رنج باع  یا اید، آزرده را ایشان هستید، بدی

 هکم نکنیمد فکمر . شناسمند ممی رنجشمان بمر  کردن غلبه برای آنها که است ای شیوه تنها دیگران شمردن مقصر 

 فرعمی نقمش شمما شاید. هستند خود ناراحتی و خشم مسؤول خودشان آنها. هستید آنها رنج مسؤول شما

 خشمم کمه هنگمامی رو، ایم  از . اسمت بموده آنهما خود درون در  نخست حتما رنج اما باشید، داشته آنها رنج در 

کت فقط بپردازید؛ خود از  دفاع یا بح  و جر  به کنند می ابراز  شما به را خود  دارید نگه از ب را بمانیدودلتان سا

 .کنید متمرکز  برایشان را محبتتان و عشق و

 وسوسمه سمخت شمما دارد امکمان ریزنمد، ممی بیمرون را خشمشمان کلیمه و گوینمد می سخنانی چنی  وقتی

 امما. دایم نکمرده گوینمد ممی آنهما کمه کماری کمه بگوییمد و کنیمد گوشمزد را اشتباهشان و بپرید میان به که شوید

 انمرژی ایشان بگرارید شوید خشمگی  آنکه ب . شد خواهید خرسند شما خاتمه در  زیرا دارید، نگه را زبانتان

 نیداشمت دوسمت و متعمادل هوای و حال که دید خواهید گفتند، خواستند هرچه که همی . کنند ابراز  را خود

 دهبرآم دروس دشوارتری  از  یکی عهده از  ترتیب، بدی . کنید می خوب  احساس خویشت  به نسبت و دارید،

 .دیگران آزردگی و خشم اوج در  ماندن متعادل یعنی - اید
 

گر  ید، آدمها بخشیدن در  مشکلی چنانچه ا   صحبت ایشان با که دیگری بار  کنید فر  دار

 .است زندگیشان روز  آخری  کنید می
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. ردکم خواهیمد برخمورد دل ژرفمای از  او بما شما باشد، کرده هم رفتاری هر  شما مقابل طرف صورت، ای  در 

 دندی به دوباره که وقتی. باشد شده شما رنجش باع  خانمی شاید. بود خواهید مهربان و گر  سخاوتمند،

 خماطر  هبم او، وجود نفس خاطر  به چقدر  که دید خواهید. است او زندگی روز  آخری  که کنید فر  روید، می او

گمر  که کنید مجسم. هستید او سپاسگزار  کرده نثارتان که عشقی و داشته، ارزانی شما به که مواهبی  روز  نآ ا

  برقمرار  بماطارت او بما بماالی  سطح از  و گراشتید می کنار  را آزردگی و هررنجش راحت چه بود او حیات روز  آخری 

 ممی متوجمه وقمت آن. بمود خواهمد شمما دیمدار  آخمری  ای  که کنید فر  دیدید، را او دوباره وقتی. کردید می

 دیمد یمدخواه. را محبتش و عشق و وجودش روشناییش، - بینید می او در  العاده فوق چیزهای چه که شوید

 و بموده سمردرگم میکمرده، عممل خمودش رنمج مبنمای بمر  ، نداشمته را کردنتمان آزرده قصمد او شمما چشمم به که

کم دارد فقمط او و اسمت، کمرده ایجماد او در  ای جرقه که اید کرده کاری شما شاید. است نبوده حواسش  نشوا

 گوید. می پاسخ خودش در  آور  رنج ای برنامه به نسبت گاه که ای ماشینی آد  مثل دهد، می نشان

 در . کنید یداشتن دوست و عالی را ای رابطه هر  توانید می. بنگرید مسائل به زاویه ای  از  توانید می شما

گر  که کنید مجسم خود ذه   کسمی کنمار  در  تما مانمده بماقی دیگمر  فرصمت یم  فقمط کمه دانسمتید ممی چنانچه ا

گر  کردید؟ می برخورد خود زندگی در  مختل  افراد با چگونه باشید،  بینیمد،ن را کسمی دیگمر  اسمت قرار  چنانچه ا

 ی  هاتن که کنید فر . کنید نثارش محبت و بخشید می را او صد در  صد که بفرستید پاتی  تله پیامی برایش

ک اید فرستاده او برای که را پیامهای  تا دارید فرصت روز  گمر  حتمی. کنید پا  و کشمیدند کنمار  را خودشمان آنهما ا

 قلبمی فمیمن پیامهای توانید می و کنند می را خودشان کار  همچنان پاتی  تله پیامهای اند، گفته ترک را شما

ک را گر . کنید پا  طریمق از  توانیمد ممی بموده، کمدورتی نفمر  دو شمما بمی  و گفتمه تمرک را شما و کرده فوت کسی ا

 رسید. خواهد او به شما پیا  کنید، منتقل او به را بخشایش روحتان
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 وضمعیتتان ید،بنشمین آرا  شد، برقرار  ارتباط وقتی. نهید گا  آرا  و برتر  حالت به. کنید رها را درون رنج آن

 آنها روی ار خود توجه. بنشینید هم کنار  آرامش در  آن فقط جای به بلکه نپردازید، جزئیات به ندهید، تغییر  را

 ممی درک ار ایشان موقعیت شما که بیازارند، را شما اند نداشته قصد آنها دانید می که بگویید و کنید متمرکز 

 شد. خواهد ناپدید رنج که دید خواهید باشید، مهربان فقط شما. کنید

 بمار  نخسمتی  که دارد امکان باشید، مهربانتر  و کنید عمل عالیتری سطح از  گرفتید تصمیم که زمانی حتی

 فکمر  کمه یدکن تعیی  ای زمانی محدوده ذهنتان در . دهید انجا  را کار  ای  نتوانید مدتها تا هستید کسی با که

 یا یابیدب دست جدید هویت ای  به ای دقیقه ده بتوانید شاید. یابید دست برتر  انرژی ای  به بتوانید میکنید

گر . کنید حفظ را عشق بر  تمرکز  آن  الشیت نخستی  ای  در  که بدهید ترتیبی دارید، دشواری وضعیت کسی با ا

 کوتماه ارتبماطی. باشمید نداشمته سماعته پمنج یا چهار  مالقات کنید، می تان جدید برتر  خود به رسیدن برای که

 فمظح را آن و یابیمد دسمت برتمر  تمرکمز  آن بمه توانیمد ممی ممدت آن در  باشید مطمئ  که قدر  آن بدهید، ترتیب

گر . کنید  نمرژیا از  و کنمد، مشمغول را شمما کمه بگردیمد کارهای  دنبال کنید، می زندگی شخص ای  با چنانچه ا

 شوید. ارتباط برقراری آماده نو از . دارد نگه دور  به طرف

گر   را خود اید داشته دوست که را کسی یا اید، داشته کشمکش او با یا اید کرده برقرار  منفی انرژی کسی با ا

 دهید ترتیب مکانی و زمان در  و ای گونه به را مالقات ای  کردید، مالقات او با که دیگر  بار  کشیده، کنار  شما از 

 دارید کنید می احساس که هنگامی. آورید دست به تان رابطه از  مهربانتری برداشت بدهد امکان شما به که

 ای  تمری  با که دید خواهید. کنید ترک را آنجا ای بهانه به شوید، می آزردگی یا و خشم دچار  شود، می بسته

 یابید، دست آدمها روی بر  طوالنیتری زمان مدت برای برتری و تر  بر  تمرکز  به توانید می و شود می آسانتر  کار 

را  برتری و مهربانتر  خویشت  تدریج به و دهید، انجا  را کار  ای  بتوانید خودجوش و طبیعی طور  به که قدر  آن

 کنید. کش 
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 تمری 

گر  -١  گمر  اسمت، شده و رنجتان درد باع  که هست شما زندگی در  شرایطی حاضر  حال در  ا  کسمی از  اشمم ا

 .بنویسید جا ای  در  را آن خشمگینندشما  از  آنها یا هستید عصبانی

 سرشمار  بخمش ممشآرا افکار  از  ذهنتان را. کنید دعوت خویش وجود درون به را جانتان و بنشینید آرا  -۲ 

 نشمان اشمم بمه کمه بخواهیمد جانتمان از . روید می آرامتری و روشنتر  و برتر  سطح به دارید که کنید فر . کنید

 یبمرا را نقمش ایم  کمه ببینیمد داوطلبمی حکمم در  را مقابمل طمرف. )ایمد آموختمه چمه موقعیمت ایم  از  که بدهد

گرفت   .کنید ثبت اینجا در  را درونتان افکار ( کند می ایفا بیاموزید نیاز دارید که چیزی فرا

. اوسمت زنمدگی روز  شماید آخمری . بینیمد ممی را هممدیگر  کمه اسمت فرصمتی آخمری  بمار  ایم  کنیمد فر  -٣ 

 .شناسمید ممی کمه هسمتید انسانی داناتری  و دلسوزتری  مهربانتری ، امنتری  شما که کنید فر  همچنی 

کم محبت بینتان شود باع  و بخشید بهبود را وضعیت ای  تا گفت خواهید چه او به  شود؟ حا

 


