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 فصل اول

 قدرت من هستم

 

های زیادی را به او بخشیده بود. او بسیار لیندا خانم جوان و زیبایی بود که خداوند موهبت

ای بسیار خوب و مهربان داشت. هنگامی که او را برای چنین خانوادهباهوش و جذاب بود و هم

ه توان بهایم مالقات کردم، با خود فکر کردم که او را میعد از یکی از همایشباولین بار 

عنوان سمبلی از یک بانوی خوشبخت و شاد مثال زد. اما متأسفانه خیلی زود متوجه شدم که 

خالف این امر صادق است. او برای من شرح داد که چقدر از زندگی ناراضی است. او احساس 

های کرد تمام همکارانش از او بااستعدادتر هستند. او از عبارتکرد و تصور میتنهایی می

ه کُندی من ب»، «من بدشانس هستم»، «من جذاب نیستم»کرد، مانند: ستفاده میمنفی زیادی ا

 و ...« من خسته هستم»، «گیرممطلبی را یاد می

 گیبعد از پنج دقیقه گفتگو با لیندا متوجه شدم که چه 

، بیاوریدمن هستم  به همراه دو کلمۀهای او! هر صفتی را که « من هستم». بوده است

مند من قدرت»، «من خوشبخت هستم»کنید. این است که شما چگونه زندگی می دهندهنشان

 «. من جذاب نیستم»، «من باهوش نیستم»یا ، «من سالم هستم»، «هستم

عاملی باعث عدم پیشرفت او در زند
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تواند باعث موفقیت یا شکست شما شود. متأسفانه ، میبر زبان می آوریدهایی که « من هستم»

ا چلفتی من دست و پ»کنیم. شویم و از عبارات منفی استفاده میاشتباه میما همیشه مرتکب 

بسیار  من»گوییم: دهیم و میکنیم و با ناراحتی سرِ خود را تکان میدر آینه نگاه می«! هستم

ر ها از ما بااستعدادتکنیم آنبینیم و احساس میبعضی از دوستان خود را می«. پیر هستم

 «.من خیلی متوسط و معمولی هستم»گوییم: خود میهستند و زیرِ لب با 

دشانس من بسیار ب»گوییم: شویم، رنجیده خاطر شده و میهنگامی که در ترافیک گرفتار می

 آگاه و کنیمعلیه خود استفاده می« من هستم»در اغلب موارد ما از قدرت عبارت «. هستم

 در آینده ما اثر مخرب داشته باشد.تواند نیستیم که این کاربرد نادرست، به چه میزان می

 قانون این است:

، دبیاوریمن هستم به همراه دو کلمۀ هر عبارت یا صفتی که 

 شود.از واقعیت شما در آینده می بخشی

بال ، دست و پا چلفتی بودن به دن«من بسیار دست و پا چلفتی هستم»گویید وقتی شما می

من خیلی »شود. ، چین و چروک در چهره شما نمایان می«من خیلی پیر هستم»آید. شما می

ها را آورند. در حقیقت، شما آنهای اضافی به شما هجوم میها و کالری، چربی«چاق هستم
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، به قرار دهید من هستماید. هر صفت یا عبارتی که بین دو کلمه ت کردهینده خود دعوآبه 

اید.اما خبر خوب این اید و اجازه ورود به آن را دادهنحوی آن را به زندگی خود دعوت کرده

 ن هستممکنید چه عبارت و یا صفتی را بین دو کلمه تعیین می هستید که شما ، ایناست که

 قرار دهید.

آید. ، خوشبختی دنبال شما می«من خوشبخت هستم»کنید گویید و تأکید میمیهنگامی که 

 شود. ممکن است، هوش و استعدادِ شما در تمام کارهایتان نمایان می«من بااستعداد هستم»

های ، سالمتی در بخش«من سالم هستم»گویید حالِ زیاد مساعدی نداشته باشید، اما وقتی می

اب . با انتخیدآ، قدرت به دنبال شما می«من قوی هستم»شود. یمختلف بدنِ شما متجلی م

های مثبت توانید تمام این جنبه، شما میمن هستمصفت و عبارت مناسب و مثبت بین دو کلمه 

ه موفقیتی توانم بمن نمی»، «من بدشانس هستم»را به زندگی خود فرا بخوانید. هرگاه بگویید: 

ت کردن ناامیدی و شکست به زندگی خود هستید. با ، شما در حال دعو«دست پیدا کنم

تر را ، شما کمبود و مشکالت مالی بیش«من ورشکسته هستم و بسیار مقروض هستم»گفتن 

 کنید.به زندگی خود دعوت می

خود باشید. صبح از خواب بیدار شوید و  کالمتر مراقب از این لحظه به بعد شما باید بیش

من » ،«من قوی هستم»، «من خوشبخت هستم»ود دعوت کنید. چیزهای مثبت را به زندگی خ

 «. من ثروتمند هستم»، «من بانظم هستم»، «من بااستعداد هستم»، «باهوش هستم
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

استعداد، قدرت، هوش، فراوانی و ثروت از جانب گونه سخن بگویید، امی که شما اینهنگ

که ما هنگامی اغلبد. اما شونشوند و در زندگی شما جاری میخداوند قادر فراخوانده می

م، چهره من پیر هست»گوییم: کنیم، به خود میشویم و در آینه نگاه میصبح از خواب بیدار می

با گفتن این عبارت، شما پیری زودرس را به زندگی خود «. من چروکیده شده است

 خواهید.فرامی

ید. دگی خود دست بکشهای منفی به زنلطفی در حق خودتان کنید، از دعوت کردن این جنبه

یار من بس»، «من بسیار پرانرژی هستم»، «من جوان هستم»جرأت داشته باشید بگویید: 

این عبارات بهترین دارو برای جلوگیری از پیری و فرسودگی «. سرحال و سرزنده هستم

 ای ندارد!ها هیچ هزینههستند. البته استفاده از آن

«. ممن زیبا هستم، من جذاب هست»اند: به خود نگفته بعضی از مردم تا به حال حتی یکبار هم

د شگویند: ای کاش میشان است و همواره به خود میهایتر بر روی نقصها بیشتمرکز آن

ما ، زیبایی در چهره ش«من زیبا هستم»گویید: ای دیگر بودم. زمانی که شما میکه به گونه

ن کار تواند ایکس نمیگیرد. هیچرا فرا میشود. نشاط و سرزندگی تمام وجود شما متجلی می

تان شما در زندگیقدرتِ کالمِ را برای شما انجام دهد. نشاط، زیبایی، سرزندگی تنها از طریق 

 شوند.جاری می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

أن وقت نباید شنخوانید که چقدر جذاب نیستید. شما هیچتان ها، لطفاً در گوش همسرخانم

ای از جانب خداوند برای مقابل همسرتان! شما هدیهخود را پایین بیاورید، مخصوصاً در 

خالف این را  خواهیدزن در جهان هستید. چرا میترین ، شما زیبااوهستید. از دیدِ  همسرتان

ها که شما از ظاهر خود ناراضی هستید، تنها چیزی است که آنها ثابت کنید؟ اینبه آن

در ذهن همسر خود قرار ندهید. اگر به گفتن  تمایلی به شنیدن آن ندارند. این افکار منفی را

یدا ها باور پاین عبارات و افکار منفی ادامه دهید، در نهایت یک روز شوهرتان به این گفته

، نه تنها زیبایی، جوانی، طراوت و سرزندگی «من زیبا هستم»گویید: کند. اما زمانی که میمی

کند و کند. خود انگاره شما بهبود پیدا میمی آید، بلکه روح شما تعالی پیدابه دنبال شما می

دهید. زیبایی حقیقی ربطی به این موضوع ندارد که تری به خود میچنین شما اهمیت بیشهم

چقدر الغر یا قد بلند هستید. زیبایی حقیقی یعنی شما همان کسی باشید که خدا برای شما 

ی خود به بهترین نحو استفاده کنید. هادر نظر گرفته است. در نتیجه، باید از تمام داشته

خاصی خلق کرده است. او به شما چهره، قد، رنگ پوست و  هدفخداوند شما را برای 

شما تصادفی و بدون هدف نیست.  شخصیت منحصربفردی عطا کرده است. هیچ چیز درباره

 اشرف مخلوقات و شاهکار خلقتاید، خداوند شما را از جانب خداوند شما نادیده گرفته نشده

 نامیده است.
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

من جذاب نیستم، من زیادی بلند هستم و »که ذهن خود را از افکار منفی مانند به جای این

له در آینه بالفاص هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوید،پُر کنید، « من زیادی کوتاه هستم

 به خود نگاه کنید و بگویید: 

                مخلوقات هستم،من شاهکار خلقت هستم، من اشرف 

 من تصویری از خداوند متعال هستم.

 گوید: می« دیوید» ،در کتاب مقدس

                                                         کنم و از تو سپاسگزارمخداوندا، تو را عبادت می

 ای.انگیز خلق کردهالعاده و شگفتچنین فوقکه مرا این

یز انگالعاده هستم، من شگفتگوید: من فوقدیوید توجه کنید. او می های«هستممن »به 

 هستم. 

کنیم، اکثر ما با خود فکر می ها است.گونه نگرش خالف طبیعت انسانالبته در اغلب موارد این

ای در مورد من وجود ندارد، من خیلی متوسط و معمولی العادهانگیز و فوقهیچ چیزِ شگفت

هستم. اما حقیقت این است که هیچ چیز معمولی و عادی در مورد شما وجود ندارد. شما اثِر 

ندارد  باشید، امکانانگشت منحصربفردی دارید. حتی اگر شما خواهر و برادر دوقلویی داشته 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

شخصیت، اهداف و اثرِ انگشت کامالً یکسانی داشته باشید. اما تا زمانی که شما با خود بگویید: 

من متوسط هستم، من تنها یک انسان گمنام در بین هفت میلیارد جمعیت جهان هستم، هیچ 

برای های اشتباه تنها مانعی است « من هستم»این  .چیز خاصی درباره من وجود ندارد

 پیشرفت شما.

های خود تمرکز کنیم، باید در که خودمان را کوچک بشماریم و بر روی نقصبه جای این

انگیز العاده هستم، من شگفتمن فوقتمام طول روز مانند دیوید جسور باشیم و بگوییم: 

ای و به ج دباید ذهنیت ضعیف و شکست خورده را کنار بگذاریهستم، من باارزش هستم. 

خود  که پیشنند یک شاهزاده به خود اهمیت دهید. البته نه از روی غرور و تکبر، نه اینآن ما

فکر کنید که از دیگران بهتر هستید، بلکه باید در عین داشتن اعتماد بنفس باال  از تواضع 

 با خود بگویید:  .باالیی هم برخوردار باشید

                                       هستم  خداوند متعالمن مخلوق منحصربفردِ 

 ام.و برای تحقق بخشیدن به هدفی متعالی پای به این کره خاکی گذاشته

شما باید خواسته خود را طوری بیان کنید گویی هم اکنون تحقق در کتاب مقدس آمده است: 

همیت دهید. اکند که شما نباید به شرایط فعلی خود این جمله به سادگی بیان می یافته است.

خواهید در آینده داشته بلکه باید توجه خود را به شرایط دلخواه خود معطوف کنید که می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

کسب و »کنید، نباید بگویید: باشید. اگر در حال حاضر با شرایط مالی دست و پنجه نرم می

گونه جمالت منفی تنها شرایط فعلی را این«. کار کساد شده است، اوضاع اقتصاد خراب است

، من اممن از جانب خدا برکت داده شده»دهند. شما باید با ایمان راسخ بگویید: توضیح می

 «. امهای الهی احاطه شدهموفق هستم، من توسط نعمت

کردم و وضعیت او را در دبیرستان جویا شدم. او گفت: اخیراً با یک مرد جوان صحبت می

. مشخص شد که در دوران دبستان تممن خوب هستم، اما مثل همیشه دانش آموز ضعیفی هس

یف با این جمله بذر ضعو  .تو دانش آموز ضعیفی هستیهایش به او گفته بود: یکی از معلم

 من»دم که اگر به گفتن جمله بودن را در ذهن این پسر کاشته بود. من به او هشدار دا

. در واقع، نه ددانش آموزی عالی شو دتوانگاه نمی، هیچدادامه ده« آموز ضعیفی هستمدانش

صمیم ت . بایددکنهای زندگی احساس ضعیف بودن میتنها در تحصیل بلکه در تمام جنبه

من دانش آموز عالی »: دهمواره با خود تکرار کنو . دهای خود را عوض کن« من هستم» بگیرد

 «.گیرمهستم، من باهوش هستم، من به سرعت همه چیز را یاد می

مربی، معلم،  :مانند ،های منفی دیگراناید که حرفا هم مانند این مرد جوان اجازه دادهآیا شم

ن بذر شاها با سخنان منفید. آننتان شما را در زندگی عقب نگه داروالدین و یا همسر سابق

 اند. شکست را در شما کاشته
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

نظمی هستی، تو نیستی، تو فرد بیتو باهوش نیستی، تو به اندازه کافی مستعد اند: به شما گفته

 ای.ها ضعیف هستی، تو همیشه فرد متوسطی بودهجذاب نیستی، تو در تمام زمینه

ها واقعیت شما نیستند. واقعیت شما آن ها را برای همیشه کنار بگذارید. این گفتهاین دروغ

 ه شما رااند کچیزی است که خداوند گفته است. شاید دیگران تمام تالش خود را کرده

توانید انجام دهید اند که چه کاری را نمیپایین بکشند و همواره در گوش شما زمزمه کرده

د و از گوش بشنوی اینبشوید. این سخنان بیهوده را از تبدیل توانید چه کسی نمی به و یا

 گوش دیگر بیرون کنید. 

تواند سرنوشت شما را تعیین کند. گوید نمیدرباره شما می دیگرانچیزی که 

 تنها خداوند است که قادر به چنین کاری است.

اشرف مخلوقات است و موجودی  ،این مخلوقزمانی که خداوند شما را خلق کرد، گفت: 

او مُهر تأیید خود را بر شما زده است. شاید دیگران سعی کنند شما را انگیز است. شگفت

ونه گها اهمیت ندهید. نگرش شما باید همواره اینهای آند نشده جلوه دهند. به گفتهتأیی

 باشد:

 من اشرف مخلوقات هستم، من شاهکار خلقت هستم

 مورد تأیید خداوند قادر متعال هستم. من
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

که توسط خداوند در شما قرار  عظمتیگونه با خود سخن بگویید، بذر هنگامی که شما این

ای ها و استعدادهای نهفتهموهبت کند.است، شروع به جوانه زدن و شکوفا شدن میشده داده 

اید. در حقیقت گنجی درون شما نهفته است، ها استفاده نکردهدرون شماست که هنوز از آن

دارند. های منفی دیگران شما را از دستیابی به این گنج باز میاما افکار منفی خودتان و گفته

تان هفتهنهای تواناییکنند تا شما را از دستیابی به فی تمام تالش خود را میاین صداهای من

 ارزش بودن و ناالیق بودن را در شما القاء کنند.باز دارند و حسِ متوسط بودن، بی

اگر تصمیم دارید که سرنوشت خود را محقق کنید، باید کامالً این صداهای منفی را فراموش 

ه کنار بگذارید. ضعف را ب« توانممن ناالیق هستم، من نمی»ویند: گکنید. افکاری را که می

 تان دعوت نکنید، متوسط بودن را به زندگی خود دعوت نکنید. زندگی

ولدتان ت لحظه در همان اکنون خود را ناالیق بدانید، اما همواره به یاد داشته باشید کهشاید هم

تان های الزم را برای تحقق سرنوشتو تواناییخداوند شما را از هر لحاظ تجهیز کرده است. ا

 به شما عطا کرده است و بر شما به عنوان شاهکار خلقت، مُهر تأییدی  زده است. 

ایت و کفکنند تا شما را بیکه افکار و افراد منفی تمام تالش خود را میدر نتیجه با این

عنوان اشرف مخلوقات مُهر  به بر شما دانید که خداوندارزش جلوه دهند، اما شما میبی

 . تأییدی زده است
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 گویید:با خود می و

 من مورد تایید خداوند متعال هستم.من به تأیید دیگران نیازی ندارم. 

 من مخلوق برگزیده خداوند قادر و متعال هستم.

، به او توصیه شده بود که به خاطر عدم ششناختم که از طرف مشاور دبیرستانمردی را می

برخورداری از هوش باال، بهتر است تمرکز خود را بر پیدا کردن کارهایی بگذارد که به 

 مهارت پایینی احتیاج دارد.

رون د ،هاییدانست چه تواناییکه مشاور نیت خیر داشته است، اما او نمی من مطمئن هستم

دید. بود نمی این مرد نهفته است. او بذر عظمت و بزرگی را که خداوند درون این مرد کاشته

من » .ه بودهای این مرد کامالً تخریب شد «من هستم»به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی، 

 «مانم.باهوش نیستم، من توانایی زیادی ندارم، من همیشه متوسط باقی می

، ترین سِمَتای شروع به کار کرد و در پایینبعد از دوران دبیرستان، این مرد در کارخانه

سال مشغول به کار بود. یک روز کارخانه تعطیل شد و آن مرد مجبور شد که به دنبال سالیان 

شغل دیگری بگردد. او شغل دیگری را پیدا کرد، ولی طبق قوانین شرکت جدید، باید در 

کرد. پس از اعالم نتایج آزمون، مشخص شد که این مرد ( شرکت میIQآزمون تست هوش )

 آن شرکت کسب کرده است.  سالۀ 63االترین نمره را در تاریخ ب
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( او در حد نمره یک نابغه بود. پس از این اتفاق، او تصمیم گرفت کسب IQ) نمره تست هوش

و کار خود را راه اندازی کند. او توانست دو شرکت بسیار موفق را راه اندازی کند. امروز او 

 یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا است.

 های خود را تغییر داد.« من هستم»افتاد؟ او  چه اتفاقی برای این مرد

ها هایی است که باعث شده است نتوانید از تمام توانایی «من هستم»آیا در زندگی شما هم 

و استعدادهای خود استفاده کنید؟ اگر چنین است، همین کاری را انجام دهید که این مرد 

های دیگران سرنوشت شما دهید گفتههای خود را تغییر دهید. اجازه ن« من هستم»انجام داد. 

ش و ناالیق ارزرا تعیین کند. باید با تمام وجود باور کنید که شما متوسط نیستید، شما بی

 نیستید. باید همواره با خود بگویید:

 من قدرتمند هستم. من مخلوقِ برگزیده خداوند هستم.

 من باهوش هستم. من شاهکار خلقت و اشرف مخلوقات هستم.

در کتاب مقدس آمده است، موسی دوازده مرد را برای به دست آوردن اطالعات به سرزمین 

ی موسی، ما شانسموعود فرستاد. بعد از چهل روز، ده نفر از آن مردان بازگشتند و گفتند: 

 ها، ما همانند ملخ هستیم.. در مقایسه با آنهستند بسیار تنومند آن سرزمین نداریم، مردمِ
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 ارزش هستم، منمن ضعیف هستم، من بی»های که این ده نفر توجه کنید. « من هستم»به 

ری نظر دیگ« بلِکی »و « جاشویا»های اما دو نفر دیگر از آن دوازده نفر به نام «ترسو هستم.

جا بسیار قدرتمند و تنومند بودند، اما درست است که مردم آن ،موسیها گفتند: داشتند. آن

 توانیم! به ما اجازه رفتن به سرزمین موعود را بده.تر است، ما میخداوندِ ما بسیار قوی

من قوی هستم، من دارای اعتماد به نفس »های این دو نفر کامالً متفاوت بود. « من هستم»

جاست که گزارش منفی آن ده نفر به جالب این .«باالیی هستم. من فاتح و پیروز هستم

سرعت در اردوگاه پخش شد. در مدت زمان کوتاهی، بیش از دو میلیون نفر ترسیده و نگران 

اهمیتی نداد و ایمان نداشت. بر اساس « بلِکی »و « جاشویا»د. هیچ کس به گزارش بودن

شود. خبر مثبت پخش می تر از  یکاین داستان، من متوجه شدم که یک خبر منفی سریع

تر دوست دارند غر بزنند و شکایت کنند و خود را قربانی شرایط بدانند. مردم به مردم بیش

ها را به آن مکان آورده است؟! ممکن است همسر و کردند که چرا آنموسی شکایت می

 ها به صورت وحشتناکی کشته شوند.ها اسیر شوند. ممکن است آنفرزندان آن

 برای شما من همان کاری راها داد. او گفت: ر کتاب مقدس جواب صریحی به آنخداوند د

که شما گفتید. شما گفتید ممکن است به صورت وحشتناکی کشته شوید، پس انجام می دهم 

 به صورت وحشتناکی کشته خواهید شد.
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 دهد:با توجه به این داستان، خداوند پیام مشابهی به ما می

 .گفتیددهم که شما انجام می برای شما من همان کاری را

 ارزش هستم. هیچ وقت نگویید: من ضعیف هستم، من متوسط هستم، من بی

 تان باز دارد.تواند شما را از تحقق سرنوشتهای اشتباه می«من هستم»دوستان، 

د. شان در تاریخ ثبت شساز شدند و نامبودند که تاریخ« بلِکی »و « جاشویا»در نهایت، این 

ی ها«من هستم»که بذر عظمت در وجودشان نهفته بود، ولی چون از اما دیگران با وجود این

 اشتباه استفاده کردند، نتوانستند تأثیر خود را در تاریخ بگذارند.

 مکن است در زندگی باجه باشید، ماهای سختی مواکنون در زندگی با چالشممکن است هم

باشید.  «جاشویا»مشکالت بزرگی روبرو شده باشید. توصیه من به شما این است که همانند 

من قوی هستم، من با اعتماد به نفس هستم، من در با خود بگویید:  باشید.« بلِکی »همانند

را بر  یهای درست«من هستم»مطمئن شوید که نهایت فاتح و پیروز هستم. من توانمند هستم. 

 آورید.زبان می

را با شما در میان « من هستم»های مناسب در آخر این فصل اجازه دهید چند نمونه از عبارت

بگذارم تا در زندگی روزمره خود از آن استفاده کنید. از روی این عبارات مرتب بخوانید، با 
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ر ادق نباشند؛ اما اگاکنون در زندگی شما صشاید خیلی از این عبارات هم .ها مراقبه کنیدآن

 ها ادامه دهید، در نهایت به واقعیتِ شما تبدیل خواهند شد.به گفتن آن

 «من خوشبخت هستم، من ثروتمند هستم، من موفق هستم.»

 «من پیروز هستم، من بااستعداد هستم، من خالق هستم.»

 «اندام هستم.من باهوش هستم، من سالم هستم، من خوش»

 «اندیش هستم.خوشحال هستم، من مثبت من باانرژی هستم، من»

 «من با شور و شوق هستم، من قوی هستم، من با اعتمادبنفس هستم.»

 «من زیبا هستم، من جذاب هستم.»

 «من باارزش هستم، من آزاد هستم.»

 «من بخشوده هستم، من مخلوقِ برگزیده خداوند هستم.»

 «من با انگیزه هستم، من متمرکز هستم، من بانظم هستم.»

 «من مصمم هستم، من جسور هستم، من مهربان هستم.»

 «من قدرتمند هستم، من توانمند هستم.»
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 دومفصل 

 یا مثبت اندیش باش، یا ساکت شو!

 

جایگاه فعلی شما وابسته به کالم شما در گذشته است. کلمات مانند دانه هستند. هنگامی که 

بخشید و اگر به گفتن آن ادامه دهید، میآورید، شما به آن جان ای را بر زبان میشما کلمه

تان شود. خواه بدانید یا ندانید شما در حال پیشگویی آیندهدر نهایت به واقعیت شما تبدیل می

هستم، من رویایم را من خوشبخت هستم، من قوی  :مانند یهستید. بر زبان آوردن جمالت

روزی و جمالتی، شما پی . با گفتن چنینی صرف نیستتنها مثبت اندیش بخشم،تحقق می

کنید. همواره زندگی شما در جهت کالم شما حرکت ینده پبشگویی میآموفقیت خود را در 

وقت ن هیچمگویند: ها میآن کنند،ردم خالف این را پیشگویی میکند. اما متأسفانه اکثر ممی

، کسب آورمنمیوقت تناسب اندام خود را بدست یابم، هیچبه موفقیت چشمگیری دست نمی

دانند که با این کار در حال ها نمی. آنشومو کار کِساد است، به احتمال زیاد اخراج می

ست، شک شاناز طریق کالم منفی هاپیشگویی شکست خود هستند. به عبارت دیگر، آن

 خوانند.متوسط بودن و کمبود را به زندگی خود فرا می

 

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



18 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 در کتاب مقدس آمده است: 

 خوریم.م خود را میما میوۀ کال

را  یکنید، شما در حال کاشت دانه هستید و در نهایت شما محصولزمانی که شما صحبت می

 مناسب هایکنید، مطمئن باشید که در حال کاشت دانهمطابق با کالم خود برداشت می

اگر دانه  کنید واگر شما دانه سیب بکارید سیب برداشت می باغبانی. درست مانند دهستی

منفی صحبت  توانیدکنید. به بیان دیگر، شما نمیتقال کاشته باشید، پرتقال برداشت میپر

کنید  توانید درباره شکست صحبتکنید و در عین حال زندگی مثبتی داشته باشید. شما نمی

و انتظار پیروزی داشته باشید. امکان ندارد درباره کمبود و فقر و نداری صحبت کنید و در 

 شود. نی در زندگی شما جاری عین حال فراوا

 اگر شما کالم فقیری داشته باشید، زندگی فقیری خواهید داشت.

کنم، این بیماری سه نسل است که در گاه شفا پیدا نمیمن هیچکه بگویید: به جای این

دهد، این بیماری خداوند بیماری من را به طور کامل شفا میبگویید:  خانواده ما وجود دارد.

با گفتن چنین جمالتی شما در حال کاشت شوم. من هر روز بهتر و بهتر می و استزودگذر 

 های شفا، سالمتی و تندرستی هستید. دانه
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توانم وقت نمیهایم را پرداخت کنم، هیچتوانم قرضوقت نمی: من هیچکه بگوییدی اینبه جا

خواهم رسید که هرگز قرض من به جایگاهی . باید بگویید: سطح زندگی خود را ارتقاء دهم

 زیچی نخواهم گرفت؛ بلکه قرض خواهم داد، دست به هر کاری بزنم جز موفقیت و پیروزی

راوانی و های فکنید به کاشت دانهمی . با بیان چنین جمالتی شما شروع شودنصیب من نمی

 ثروت. 

ت خداوند لطف و برک، بلکه بگویید: توانم رویای خود را تحقق ببخشم: من نمینگویید هرگز

ن م مسیرهای مناسب در بهترین زمان در به سمت من سرازیر است. افراد مناسب و موقعیت

گونه صحبت کردن ادامه دهید، در نهایت محصول عظیمی از اگر شما به این گیرند.قرار می

 کنید.سعادت و خوشبختی را برداشت می

واند باعث برکت در زندگی ما شود و یا تدر کتاب مقدس آمده است که کالم ما چگونه می

شان بالعکس باعث شکست و ناکامی ما شود. اکثر افراد متوجه نیستند که از طریق کالم

وقت موفقیت چشمگیری من هیچکنند. هر زمانی که شما بگویید: آینده خود را نفرین می

یبا انم این خانه زتووقت نمیمن هیچ، شما در حال نفرین آینده خود هستید. کنمکسب نمی

وقت زوج توانم از شر این اعتیاد خالص شوم. من هیچوقت نمیرا خریداری کنم. من هیچ

 دست از نفرین کردن آینده خود بردارید.  استکافی  کنم.مناسبی برای خود پیدا نمی
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 باعثبلکه این خود ما هستیم که ما را شکست دهند،  ،دشمنان الزم نیست گاهی اوقات

رکت تان را بتان آیندهخود باشید. آیا از طریق کالمکالم شویم. مراقب ودمان میشکست خ

باف کنید؟ در دوران دبیرستان همکالسی داشتم که بسیار منفیکه نفرین میدهید یا اینمی

های تیم فوتبال دبیرستان بود و همیشه از اندام مناسبی برخوردار که او یکی از ستارهبود. با این

پرسیدم چه خبر؟ همیشه جواب موهای ضخیم و زیبایی داشت، هر زمان که از او می بود و

شوم. ر میتتر و کچلخبری نیست، فقط هر روز دارم پیرتر، چاقگفت: داد. او مییکسانی را می

توانم با جرأت بگویم این جمله را پنج هزار بار از زبان او شنیدم. حدود پانزده سال بعد، می

او را در بازار دیدم، تقریباً نزدیک بود از حال بروم! او آینده خود را پیشگویی  هنگامی که

 کرده بود. او بسیار پیر، چاق و کچل شده بود. 

خوانید. تان باشید، در غیر این صورت شکست و ناکامی را به زندگی خود فرا میمراقب کالم

تر شدن هستم، من هر روز جوانگونه باشد: من هر روز در حال نگرش ما باید همواره این

شوم. من زندگی طوالنی، پربازده و سرشار از ایمان خواهم تر و زیباتر مینیرومندتر، سالمت

ینده خود را نفرین نکنید، بلکه خوشبختی و برکت را برای آتان داشت. لطفاً با کالم منفی

 زندگی خود پیشگویی کنید.
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داد شود، زیرا تعلزایمر میآاندیشید حتماً مبتال به همواره با خود میکه  شناسممردی را می

 خانواده او در کهنسالی به این بیماری مبتال شده بودند. اعضای زیادی از

ه این ای است که اگر مبتال بش به من گفت که مشغول ریختن برنامهادر اوایل پنجاه سالگی

کرد. این بیماری آماده می برای مبتال شدن بهد را بیماری شد چه کسی از او مراقبت کند و خو

ه برای کریزی کنید؛ اما نه اینینده خود برنامهآای است که شما برای بله، این کارِ خردمندانه

برای  های مختلف باشید ودر صورتی که مرتب نگران بیماری !ریزی کنیدمریض شدن برنامه

کند زی کنید، مطمئن باشید بیماری شما را ناامید نمیریدوران بیماری خود از هم اکنون برنامه

مانند این است که شما این کار ای. آید، زیرا شما آن را فراخواندهبه سراغ شما می حتماًو 

 برای آن دعوت نامه نوشته باشید.

این جمله را بر زبان نیاور که حتماً به آلزایمر مبتال  هرگز :من به آن مرد توصیه کردم

ای به جای آن همواره با خود بگو: من زندگی سرشار از سالمتی، ذهنی باز و حافظه شوی.می

شما شود. قوی خواهم داشت. ذهن من همواره هوشیار است و جوانی من همواره تجدید می

باید زندگی سرشار از سالمتی را برای خود پیشگویی کنید. زندگی طوالنی و پربازده را برای 

 شود.در نهایت کالم شما به واقعیت شما تبدیل میو  خود پیشگویی کنید
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 در کتاب مقدس آمده است: 

 شوید.تان به دام انداخته میشما توسط کالم

تواند باعث شود در زندگی عقب تواند باعث گرفتاری شما شود. کالم شما میکالم شما می

وسط افکار شما تنکته اینجاست که های خود استفاده کنید. بمانید و نتوانید از تمام توانایی

افکار منفی گذرا هستند. اما زمانی که شما  اینشوید، زیرا مینمنفی و گذرای خود گرفتار 

یت ها را به واقعبخشید و در نهایت آنها زندگی می، شما به آنآوریدبر زبان میاین افکار را 

مطمئن  ،به بدن مناسبی دست یابمتوانم من هرگز نمیکنید. اگر شما بگویید: خود تبدیل می

ن هرگز مگویید: شود. زمانی که میباشید بدست آوردن اندامی متناسب تقریباً غیرممکن می

شما مانع جریان لطف و رحمت خداوند بر  توانم به موفقیت چشمگیری دست یابم،نمی

؛ با ارمبفردی ندمن استعدادی ندارم، من توانایی منحصر شوید. اگر بگویید: تان میزندگی

خوانید. نکته این است که زمانی که بیان چنین جمالتی زندگی متوسط و محدودی را فرا می

تند . این افکار گذرا هسبر زبان بیاوریدها را آیند، هرگز نباید آنافکار منفی در ذهن شما می

 اورید.ها را بر زبان نیشوند، به شرطی که آنمی محوو در نهایت در صفحه ذهن شما 

 آورم. منام را بدست نمیوقت کار مورد عالقهمن هیچفکر کنید:  با خود شما ممکن است

ن ای کنم.وقت زوج مناسب خود را مالقات نمییابم. من هیچوقت سالمت خود را باز نمیهیچ
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توانید جریان افکار را متوقف کنید. . شما نمیهستندمنفی در ذهنِ تمامِ ما در جریان  افکار

د. با ها زندگی ببخشی، به آنزبانجاست که شما نباید با آوردن این افکار بر اما نکته این

صاً در روند. مخصوها بگویید که کارها درست پیش نمیدوستان خود تماس نگیرید تا به آن

که ناامید  انگیز استشرایط سخت باید بسیار مراقب باشید، زیرا در این شرایط بسیار وسوسه

ر بگویید که چقدر شرایط بد است، چقد و تان در این رابطه صحبت کنیدبا اطرافیان شوید و

ه مشکالت خود رهای پزشکی ناامیدکننده است. اگر شما به صورت مستمر درباگزارش

کنید. تر میها را طوالنیبخشید و حیات آنتری میصحبت کنید، به مشکالت قدرت بیش

های دهوعدرباره مشکالت صحبت نکنید، بلکه در مورد کنید.  معکوسباید نگرش خود را 

 صحبت کنید. الهی

، یا بگویید: اممن گرفتار مشکل و دردسر بزرگی شده و بگویید یت کنیدکه شکابه جای این

ر دری من یقین دارم که اگبگویید:  باید ،کنمگیرم و پیشرفت نمیگاه ترفیع نمیمن هیچ

کند. خداوند مرا به سمت سرنوشتی برای من باز می ای رابسته شود، خداوند دروازه

 کند.انگیز و باشکوه هدایت میهیجان

سیار کنم، من بگاه زوج مناسب خود را مالقت نمیمن هیچگیری کنید: که نتیجهبه جای این

من در زمان مناسب و در بگویید: باید ؛ ام، دیگر از سن ازدواج من گذشته استپیر شده

 ود.شکنم و رابطه عاطفی الهی بین ما ایجاد میا زوج مناسب خود مالقات میمکان مناسب ب
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شکی پز بسیار متأسفم که گزارشگوید: خورد و میزمانی که کسی برای شما تأسف می

بله درست است، اما من گزارش ، شما در جواب بگویید: ایای را دریافت کردهناامیدکننده

ال دارم که به من وعده داده است سالمتی مرا به من باز دیگری از طرف خداوند قادر و متع

 گرداند.می

نند تا توجه شما را به خود جلب کنند. صدای ک در زندگی همواره دو صدا با هم رقابت می

. زمانی که قرار بود مکان جدیدی را برای کلیسای ناامیدی وشکست و صدای پیروزی  وایمان 

زده بودیم. قرار بود یک زمین بسکتبال بزرگ را بازسازی کنیم بسازیم، بسیار هیجان وودلیک

و به یک کلیسای بزرگ تبدیل کنیم. معمارها پس از بررسی به ما اعالم کردند که حدود 

صد میلیون دالر هزینه برای این کار الزم است. در آن هنگام تقریباً نزدیک بود از حال بروم! 

: این غیرممکن است. راهی وجود آمد این بود کهمی ملین صدایی که در ذهندر آن لحظه او

توانم چنین پولی را فراهم کنم. ام و نمیندارد. من تنها چند سال است که شروع به کار کرده

دانستم که که فکرهای منفی در ذهن من در حال رفت و آمد بودند، با این حال میبا این

ای رفتار کردم که انگار موضوع مهمی . لبخندی زدم و به گونهبیاورمبر زبان ها را نباید آن

به  ها ودانستم که اگر افکار منفی را بر زبان نیاورم، از تولد آنشود. مینیست و حل می

 کنم.ها جلوگیری میواقعیت پیوستن آن
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داوند که خ در حال حاضر راهی برای تهیه این پول سراغ ندارم، ولی یقین دارمبه تیم گفتم: 

خداوند منابع الزم را برای گونه بود: گزارش من اینگذارد. راهی سراغ دارد. او ما را تنها نمی

کند. ممکن است بر روی کاغذ غیرممکن به نظر برسد، ولی برای خداوند هیچ ما فراهم می

ینده آمن بسیار مراقب بودم که توسط کالم خود گرفتار نشوم و  چیزِ غیرممکن وجود ندارد.

 خود را نفرین نکنم.

و تگوید: شنوید که میخود می سر همانند من، شما هم در لحظاتی از زندگی صدایی را در

لیم پذیر نیست، این کار عملی نیست، بهتر است تستوانی پول الزم را تهیه کنی، این امکاننمی

وید و منفی ش کند که نگران شوید،این صدا شما را وسوسه می شوی و شکست را بپذیری.

در نهایت شروع به غر زدن و شکایت کردن کنید. اما اگر به دقت گوش دهید، صدای دیگری 

خداوند راهی سراغ دارد، رحمت در زندگی گوید: که می یقینو  ایمانشنوید. صدای را نیز می

حد ه تو دیگر بگوید: یک صدا به شما میشود، سالمتی و سعادت در راه هستند. تو جاری می

گوید: صدایی دیگر می توانی از این جلوتر بروی.ای و دیگر نمینهایی پیشرفت خود رسیده

 اند.تر از این است، روزهای خوب و باشکوه تو هنوز از راه نرسیدههای تو بسیار بیشتوانایی

دگی کنید کدام صدا به واقعیت زندر این است که این شما هستید که تعیین می زیبایی ماجرا

 شود. شما انجام می کالمما تبدیل شود و این کار از طریق ش
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ر دهید. اگتان را میها اجازه ورود به زندگی، به آنآوریدبر زبان میوقتی شما افکارتان را 

اشتباه  ؛ شما صدایآیممشکل بسیار بزرگ است، من از پسِ آن بر نمیشما ناامیدانه بگویید: 

د. ممکن است صدای اشتباه بلندتر باشد، اما شما توانایی این ایرا به زندگی خود فرا خوانده

 رید.تمام قدرتش را بگی یقینرا دارید که آن را نشنیده بگیرید و با انتخاب صدای ایمان و 

ی توانتو نمی :دهدممکن است برای یک مصاحبه کاری بروید. یک صدا به شما هشدار می

ا صدای ام آید؛کنی، این افراد از تو خوششان نمیاین کار را بدست بیاوری، وقتت را تلف می

مند هستی، تو اعتماد بنفس کافی را برای تو از لطف و یاری خداوند بهرهگوید: دیگر می

شوی، به همسر خود بگویی: اگر صبح که از خواب بیدار میبدست آوردن این شغل داری. 

ا گفتن برا بدست بیاورم، من به اندازه کافی الیق نیستم.  شغلکنم بتوانم این من فکر نمی

صمم ای ندارد. باید مشوید و رفتن شما دیگر هیچ فایدهخود می کالمچنین جمالتی گرفتار 

باشید که دیگر درباره کمبود، شکست، متوسط بودن، شک و ترس صحبت نکنید . باید 

من قوی هستم،من مورد لطف گوید: می کنم. آن صدامن صدای ایمان را انتخاب میبگویید: 

 ام، من پیروز و فاتح هستم.و رحمت خداوند قرار گرفته
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داده بود؛ اما وقتی او متوجه صدای خداوند شد، رسالت پیامبری را  جِرمای نبیخداوند به 

صدای  که بههایش اعتماد کافی نداشت. او به جای اینبسیار جوان بود و نسبت به توانایی

ن توانم، مخداوندا من نمی که می گفت: کرد.توجه کند، به صدای دیگری گوش می خداوند

ویم؟! ها چه بگدانم به آنتوانم برای مردم سخنرانی کنم، من بسیار جوان هستم، من نمینمی

 که بیش از حد جوان هستی!  این جمله بر زبان نیاوردیگر هرگز خداوند در جواب گفت: 

منفی باز دارد. چون خداوند  کالماولین کاری که خداوند کرد این بود که او را از گفتنِ 

تم، من : من الیق نیسبه گفتن چنین جمالتی ادامه دهد و بگوید جِرمای نبیدانست که اگر می

 بنابراین شود.در نهایت کالم او به واقعیت تبدیل می آیم،توانم، من از عهده این کار برنمینمی

گونه فکر کنی، اما هرگز آن را ساکت شو! ممکن است این جِرمایخداوند به او تأکید کرد: 

رسالت خود را تحقق بخشید  در کالم خود تجدیدنظر کرد و جِرمای سرانجامبر زبان نیاور. 

 .پیامبری برای ملت آن زمان تبدیل شدبه  و

های بزرگی داده است. او رویاها و خواسته رسالتبه همین طریق خداوند به هر کدام از ما 

توانم، من نمیگوییم: می جِرمای نبیبزرگی را درون ما نهاده است. اما متأسفانه اکثر ما مانند 

من بیش از اندازه جوان هستم، من بیش از اندازه پیر هستم، من اشتباهات زیادی را مرتکب 

 من تجربه کافی ندارم.ام، من از تحصیالت کافی برخوردار نیستم، شده
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: داد جِرمای نبیدهد که به توانیم  بهانه بیاوریم، اما خداوند همان جوابی را به ما میما می

 ساکت شو! 

تواند شما را از محقق کردن سرنوشت آینده خود را نفرین نکنید. کالم منفی شما می

است. شم کالمافتد و دلیل آن خیر میاهای خداوند به تگاهی اوقات وعده باشکوهتان بازدارد.

خداوند فرشتگان را عازم کرده است تا  ،تصور کنید که دعای شما در حال استجابت است

که خواسته شما محقق شود، خداوند به خواسته شما را محقق کنند. اما درست قبل از این

ان در جواب رشتگفصبر کنید، جلوتر نروید. هر جایی که هستید بمانید. گوید: فرشتگان می

خداوندا چرا؟ این همان چیزی بود که وعده داده بودی، وعده تو مکتوب شده بود. گویند: می

ه کند کنه، به کالم او گوش فرا دهید. او درباره این صحبت میگوید: خداوند در جواب می

 شود. که چقدر با مشکل بزرگی مواجه شده است. چگونه خواسته او محقق نمی

 .شده استمنفی شما مانع تحقق وعده خداوند  کالمِبله،

تان نزدیک بودید، چقدر به مالقات زوج من در حیرت هستم که چقدر شما به تحقق خواسته

ه را العادها از خداوند درخواست کرده بودید که شخصی فوقسالتان نزدیک بودید. مناسب

 وارد زندگی شما کند، 
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که آن شخص در زندگی شما نمایان شود، شما تسلیم شدید و گفتید: اما درست قبل از این

ام و کسی نسبت به من وقت این اتفاق رخ نخواهد داد، من دیگر پا به سن گذاشتههیچ

 بایستید! دیگر جلوتر نروید.گوید: در این هنگام خداوند به فرشتگان می ای ندارد.عالقه

ست که وعده خداوند مکتوب است و خداوند به دلیل کالم منفی شما، اما خبر خوب این ا

کند. او هنوز فرد مناسب را برای شما سراغ دارد، به شرطی که شما را کامالً لغو نمی اشوعده

شک و تردید را کنار بگذارید و به جای آن ایمان را انتخاب کنید. در این صورت در زمان 

ای را که شود. در این صورت خداوند هر وعدهایان میمناسب آن شخص در زندگی شما نم

 کند.شما به تأخیر افتاده بود عملی میکالم منفی به دلیل 

را که چنجام دهید. دست از صحبت کردن در مورد اینابنابراین از حاال تنها وظیفه خود را  

مًا راهی سراغ شود بردارید. شاید شما راهی نبینید، اما خداوند حتخواسته شما محقق نمی

 کند. دارد. ممکن است غیرممکن به نظر برسد، اما خداوند آن را ممکن می

بینید، به این معنا نیست که خداوند هیچ کاری که شما در ظاهر چیزی نمیتنها به دلیل این

دهد. در پشت پرده خداوند مشغول تهیه و تدارک خواسته شما است. خداوند را انجام نمی

و کند. ارا از مسیر شما خارج می نامناسباست. او افراد  سبمناکردن افراد  در حال به صف
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دهد که شما خواستار آن هستید. بنابراین وعده خداوند را شما را دقیقاً در جایگاهی قرار می

 با کالم منفی خود به تعویق نیندازید.

های مختلف های زیادی برای کالجشانزده سال بود، درخواست« جاناتان»وقتی که پسرم 

نا بود پذیرفتند و این بدان معها تنها پنج درصد از متقاضیان را میفرستادیم. بعضی از کالج

چرا ما  :شدند. آسان بود که با خود فکر کنیمدرصد دیگر کنار گذاشته می نود و پنجکه 

ها غیرممکن است. ها درخواست ارسال کنیم. عمالً قبولی در آنرای این کالجاصالً باید ب

 ها وجود ندارد.راهی برای ورود تو به این کالج مید چندانی نداشته باشا« جاناتان»

افکار  . ممکن استکنیممنصرف با کالم خودمان می توانستیم خودمان را اگر مراقب نبودیم، 

 و باید خالفبر زبان بیاورد ها را منفی در ذهن شما جریان داشته باشد، اما هرگز نباید آن

رای ترین کالج را بدانم که فرزند من در دستان توست، تو مناسبخداوندا میآن را بگویید: 

لی برای س قبوای. ممکن است شانس قبولی ناچیز باشد، اما در کنار تو شاناو در نظر گرفته

خداوندا کنترل امور جهان در دستان توست. صد درصد است. ترین کالج فرزند من در مناسب

الً تمام شواهد علیه من است. اصگفتن چنین جمالتی بسیار بهتر از این است که بگویید: 

ز چنین . نه، هرگکنم چنین اتفاقی برای من بیفتدآید، فکر نمیبه نظر نمی مساعدشرایط 

 شوبد. ساکتاندیش باشید، پس لطفاً توانید مثبتماتی را بر زبان نیاورید. اگر نمیکل
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، آیممن هرگز از پس این کار برنمیکند. اگر بگویید: کالم شما آینده شما را پیشگویی می

من هرگز از عهده خرید این آیید. اگر بگویید: حق با شماست! هرگز از پسِ این کار برنمی

آیید. با گفتن چنین کلماتی شما در شما از عهده آن برنمی حق با شماست،  آیم،برنمیخانه 

 شوید.کالمِ منفی خود گرفتار می ۀلت

آورم، همان چیزی است که در طول روز از خود سوال کنید: آیا کالمی را را که بر زبان می

آورید، آن را به زندگی چه شما بر زبان میخواهم در زندگی من متجلی شود؟ زیرا هر آنمی

 کنید.خود دعوت می

ام بر بیایم، اوضاع ها و مخارج خانهتوانم از عهده واممن هرگز نمیگویید: زمانی که شما می

ه کنید. زمانی کشما کمبود و نداری را به زندگی خود دعوت میاقتصاد بسیار خراب است؛ 

ت را به زندگی خود دعوت ، شما شکسکسب و کار من ورشکست خواهد شدگویید: می

ویید: گجدیدی را آماده کنید. زمانی که میهای دعوت نامهکنید. باید تجدیدنظر کنید و می

زنم تنها موفقیت نصیب لطف و رحمت خداوند مرا احاطه کرده است، دست به هر کاری می

قتی کنید. وچشمگیر و ثروت را به زندگی خود دعوت می ، شما فراوانی، موفقیتشودمن می

آیم، من فاتح و پیروز هستم، اگر خداوند طرف من باشد من از پسِ مشکالت برمیگویید: می

شما قدرت، پیروزی و موفقیت را به چه کسی جرأت دارد در مقابل من ایستادگی کند؛ 

 کنید.زندگی خود دعوت می
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ام، من همواره گاه در ریاضی خوب نبودهرا قبول شوم، من هیچ توانم امتحان ریاضیمن نمی 

من یک دانش آموز عالی هستم. : دعوت نامه خود را تغییر دهیدام. مغلوب این درس شده

. گیرمو من همه چیز را به سرعت یاد می دانش و خرد الهی به سمت من در جریان است

ما کنید. شا به زندگی خود دعوت میگونه سخن بگویید، دانش و حکمت رهنگامی که این

 خوانید.لطف و رحمت خداوند را به زندگی خود فرامی

شروع به سخنرانی کردم، تا به حال تجربه این کار را نداشتم.   9111در سال  زمانی که من

های خود اطمینان کامل نداشتم. افکار منفی ذهن مرا من بسیار نگران بودم و نسبت به توانایی

ی خواهچه را میدهی، تو هر آنتو با این کار خودت را احمق جلوه می« جول»ه بودند: فراگرفت

 دهد. تو تجربه کافی نداری.کنی، هیچ کس به تو گوش نمیبگویی فراموش می

کردم که به آن افکار اهمیت ندهم و همواره با خود در تمام طول روز، تمام تالش خود را می

بل . قام، من تحت حمایت خداوند متعال هستممن مجهز شده من برگزیده هستم،گفتم: می

تو بسیار « جول»بروم، در آینه نگاه کردم و به خودم گفتم:  کلیساکه برای سخنرانی به از این

من به اندازه کافی حس اعتماد به نفس واره در انتظار تو بود. متوانمند هستی، این لحظه ه

کردم، من سرشار از اعتماد به نفس بود. به اندازه کافی احساس آمادگی نمی کالم انداشتم، ام

 من سرشار از آمادگی بود. کالم اما 
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از  شما باید سرشار کالمچنان احساس برکت و خوشبختی نکنید، اما با این وجود شاید آن

ارا نشان دای باشد که شما را ثروتمند و برکت و خوشبختی باشد. شرایط ممکن است به گونه

ثروتمند و غنی داشته باشید. ممکن است حال شما بسیار خوب  کالمیندهد، اما شما باید 

رسید از حال بدتان به او بگویید. همواره خود را سالم، نباشد، اما نباید به هر کسی که می

 ژی و سرزندگی خطاب کنید.رقوی، کامل، سرشار از ان

شوید و اگر بسیار سخت و دشواری مواجه می لحظاتی در زندگی است که شما با شرایط

نیم. این کشخصی از ما بپرسد که اوضاع چگونه است، ما تمام مشکالت را برای او تعریف می

  که چقدر روزگار سخت است.آسان است است که درباره مشکالت صحبت کنیم، درباره این

شده است و شما حس خوبی  اید و یا دوستی کار اشتباهی را مرتکبشاید از کار اخراج شده

نید و داری کشما باید کمی خویشتن ندارید و یا شاید کسب و کار شما از رونق افتاده است.

ا اگر از یبخشد. می بهبودکسب و کار کمی کساد شده است، اما همه چیز با ایمان بگویید: 

گی به دل نچنان چگزارشات پزشکی آنلحاظ سالمتی در وضعیت مناسبی نیستید، بگویید: 

دستان است. خداوند شفادهنده من است. همه چیز در  بهبودزند، اما همه چیز در حال نمی

 اوست. مندقدرت
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ما شهر بهبودی دیده نشود، شاید به صورت آنی حال اید، شاید در ظاهنگامی که آسیب دیده

ا توصیه مکند که غر بزند و شکایت کند. ابهتر نشود. در این مواقع طبیعت انسان حکم می

 من به شما این است که با ایمان اعالم کنید که:

 همه چیز در حال بهبود است.

هنگامی که این کالم را بر زبان بیاورید، خواهید دید که چگونه قدرتمندترین نیروی جهان 

 بخشد.شود و شرایط را بهبود میدست به کار می

تواند شکست عاطفی شما را احیا کند. او میتواند رویاهای شما را احیا کند. او خداوند می

 تواند سالمتی شما را بازگرداند و یا کسب و کار کساد شما را احیا کند.می

شوید، هر چیزی ممکن است. ممکن است با مانعی زمانی که شما با خالق هستی هماهنگ می

این  ید رهاییبه نظر نرسد، اما کلمساعد بزرگ مواجه شده باشید، ممکن است شرایط اصالً 

 است:

 درباره بزرگی مشکل خود صحبت نکنید،

 بلکه در مورد بزرگی و عظمت خداوند قادر و متعال صحبت کنید.
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ای تواند راه حلی را برتواند کاری کند که شرایط به طور کلی تغییر کند. او میخداوند می

 راهی وجود نداشته باشد.  به ظاهر مشکل شما پیدا کند، حتی اگر

 من برای شما این است: چالش

چه شود که خداوند برای کمک به شما در نظر گرفته اجازه ندهید کالم منفی شما مانع آن 

توانید کالمی مثبت داشته باشید، دست کم ساکت شوید. شاید هنوز افکار منفی شود. اگر نمی

ها اره آندر ذهن شما وجود داشته باشد. اما لطفی در حق خود کنید و با صحبت کردن درب

کند، ترفیع، سالمتی، ها حیات نبخشید. خداوند شما را به مسیر درست هدایت میبه آن

موفقیت باورنکردنی، همه و همه در انتظار شما هستند. تنها کاری که شما باید بکنید این 

د. هنگامی تر توجه کنیآورید بیشبه کلماتی که بر زبان می ،است که مراقب کالم خود باشید

هایی را که به شما شما نسبت به این موضوع متعهد شوید، خداوند هم تمام آن خواسته که

ها برای آن دست به دعا هایی که سالکند. ناگهان تمام خواستهوعده داده بود عملی می

، مالقات با زوج مناسب، بازیابی سالمت، رونق کسب و کار در زندگی شما همانندبودید 
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 شوید.های زندگی خود شاهد لطف و رحمت خداوند میر تمام جنبهشوند. شما دمتجلی می

های جدیدی در مسیر شما نمایان گشاید، فرصتاو درهای جدیدی را به روی شما می

، لطف و رحمت باشیدکالم خود  مراقبکنم که اگر شما شودو من باور دارم و اعالم میمی

 گیرد.تان را در بر میالهی، شما و خانواده
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 فصل سوم

 

 ات را بر زبان بیاورخواسته

 

آورید به آن زندگی کلمات قدرت خلق کردن دارند. وقتی شما کالمی را بر زبان می

داشته باشید خوشبخت هستید بسیار مهم است، اما بر زبان آوردن  باورکه شما بخشید. اینمی

تر است. زیرا با گفتن این عبارت، هر کجا که باشید بسیار مهم« من خوشبخت هستم»عبارت 

 آید.خوشبختی به دنبال شما می

 در کتاب مقدس آمده است: 

 ان بیاورید.خواهید خداوند برای شما جبران کند، آن را بر زبچه را که میهر آن

ند، کخواهید خداوند  برای شما جبران چه را میهر آن :در کتاب مقدس گفته نشده است که

ر داشتن و فکر کردن، باوبه آن فکر کنید یا به آن باور داشته باشید و یا امید داشته باشید. 

خواهید یک گام فراتر بگذارید، باید خواسته خود امید داشتن همگی خوب هستند، اما اگر می

اید خواهید محقق شود یا با مشکلی مواجه شدهرا بر زبان بیاورید. اگر رویایی دارید که می
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. ریدبر زبان بیاورا  خود استفاده کنید. باید آنقدرت کالم خواهید رفع شود، باید از که می

 .را فعال کنیداین تنها راهی است که بتوانید ایمان خود 

تان به تحقق ممکن است برای مدتی بسیار طوالنی نسبت به چیزی باور داشته باشید و در قلب

ای الهی ایمان داشته باشید، اما هیچ تغییری را مشاهده نکرده باشید. ای یا وعدهرویا یا خواسته

 ت؟ مشکل چیس

 افتد، مگر آن را بر زبان بیاورید.هیچ چیز اتفاق نمی

که تنها باور داشته باشید، بهتر است شک و تردید را کنار بگذارید و خواسته خود به جای این

لطف و رحمت خداوند مرا »را بر زبان بیاورید. هر روز اعالم کنید و بر زبان بیاورید که: 

ها در مسیر کند، فرصتای، شرایط شروع به تغییر میلهبا گفتن چنین جم «احاطه کرده است.

د. به آینهای ناب به سراغ شما میهای چشمگیر، ترفیع و ایدهگیرند و موفقیتشما قرار می

امیدوارم از این بیماری خالص شوم، امیدوارم اوضاع که تنها با خود فکر کنید که: جای این

 خواسته خود را اعالم کرده و بر زبان بیاورید. باید یک گام فراتر بگذارید و بهتر شود؛

کردن ایمان این تنها راه فعال من قدرتمند هستم، من سالم، سرحال و پرانرژی هستم. 

باشید که  امیدوار فقط یاامیدوار باشید که سال خوبی داشته باشید، فقط شماست. شما نباید

آید بتوانید رویاهای خود را محقق کنید. بله امید خوب است، اما هیچ تغییری به وجود نمی
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خود استفاده کنید و خواسته خود را بر زبان بیاورید. هر روز قبل قدرت کالم که از مگر آن

ندگی ین سال زامسال بهترکه منزل را ترک کنید، اعالم کنید و بر زبان بیاورید که: از این

های من یکی پس از دیگری محقق شود، من به سطح باالتری خواهم رفت و خواستهمن می

 شوند.می

ز شوند، درهای جدیدی به روی شما باگونه سخن بگویید؛ فرشتگان دست به کار میاگر این

 گیرند.تان در مسیر شما قرار میشود و افراد مناسب برای تحقق خواستهمی

، او پناه من است، او سنگر خوانممیگونه پروردگارم را من اینقدس آمده است: در کتاب م

 کند.رساند و از من محافظت میو دژ من است، او مرا به مقصد می

 اگرگوید: توجه کنید. خداوند می« دهداو انجام می»و « خوانممن او را می»به ارتباط بین  

گویی، پس من هم در وعده خود قاطع و سخن می گونهچنین قاطع و مصمم هستی که ایناین

 مصمم خواهم بود.

گویی: آیا با قاطعیت می ،کنید که رویای شما محقق خواهد شدآیا شما هم با قاطعیت اعالم می

کنم، من اندازی میکنم، من کسب و کار خودم را راههایم را پرداخت میمن قرض

شما قرار داده است، باید بر زبان شما قلب چه خداوند در هر آنالتحصیل می شوم. فارغ

زدواج هنگامی که من اید سرشار از ایمان و یقین باشد. باید بگویید: باجاری شود. کالم شما 
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م استفاده نکنید. این واژه مفهو« اگر»هرگز از واژه التحصیل شدم ... کردم ... هنگامی که فارغ

سخن  ایبه گونهالتحصیل شوم ... اگر ازدواج کنم ... اگر فارغکند. شک و تردید را القاء می

 تان متجلی شود.شما در کالم بگویید که ایمان

دار شود. اما سال تمام تالش خود را کرده بود که بچه 91یکی از کارمندان من بیش از 

م، برای دار شوبچههنگامی که متأسفانه موفق نشده بود. در یکی از جلسات، او به من گفت: 

 خواهم. لطفاً به فکر کسی باشید که در آن مدت جای مرا پُر کند.چند ماه مرخصی می

من با خود فکر کردم که او حتماً باردار است و کسی به من چیزی نگفته است. در نتیجه، 

در آن جلسه حضور داشت. من با تعجب از او « لیندا»بسیار طبیعی برخورد کردم. خواهرم 

قط ، او باردار نیست! او ف«جول»او گفت: چرا به من نگفته بودی که او باردار است؟ سیدم: پر

و و ا گذشتها زمان سالشود. ند که گویی حتماً باردار میای صحبت کخواهد به گونهمی

هنگامی که من یک بچه داشته باشم... هنگامی که من باردار شوم... : می گفتچنان هم

جاست که او خواسته خود را با قاطعیت اعالم اما نکته اینبه دنیا بیاید...  هنگامی که بچه من

کرد. دکترها به او گفته بودند که امکان باردار شدن او وجود ندارد. اکثر افراد در چنین می

اعالم  چنانگونه نبود. او همآیند. اما او اینشوند و با این موضوع کنار میشرایطی تسلیم می

چند سال بعد او دوقلو باردار شد و فرزندان  ...«هنگامی که فرزند من به دنیا آید » کرد کهمی

 خداوند به وعده خود عمل کرد.گفت: ی را به دنیا آورد. او در آن لحظه بسیار زیبا و سالم
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ای که در ابتدا از کتاب مقدس بیان کردم توجه کنید. اگر این جمله را معکوس به جمله

من کالمی را بر زبان نیاوردم و خداوند هم هیچ کاری انجام شود: کنیم به این صورت می

 نداد.

افتد، تا زمانی که جرأت و جسارت آن را داشته باشید این قانون است. هیچ چیز اتفاق نمی

 بر زبان بیاورید.ن را آکه 

« ویکتوریا»انتقال دهیم، من و « کامپکت سنتر»لیکوود را به خواستیم کلیسای هنگامی که می

 کردیم که:درگاه خداوند دعا می بههر شب 

 دهی،خداوندا از تو سپاسگزاریم که راهی در پیش پای ما قرار می

 حتی اگر به ظاهر راهی وجود نداشته باشد.

 بخشیسپاسگزاریم که خواسته ما را تحقق میخداوندا از تو 

 کنی.و برای تحقق آن مبارزه می

ستند. اما مهم ه شتیم. بله باور، امید و اندیشهکردیم و یا فقط باور و امید نداما تنها فکر نمی

م. آوردیقدم فراتر گذاشتیم، خواسته خود را اعالم کردیم و آن خواسته را بر زبان  ما یک

امی کردیم که هنگاین رابطه صحبت می تبدیل شده بود و همواره در روزمره ما این به مکالمه

ییر را ایجاد توانیم فالن تغتوانیم فالن کار را انجام دهیم، میرفتیم می« کامپکت سنتر»که به 
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دانم، ! نمی«ویکتوریا»م: گفتا ارائه کنیم و ... هرگز نمیتوانیم فالن خدمات جدید رکنیم، می

دانم این هزینه را چگونه تأمین کنیم، مخالفان ما بسیار بر است، نمین کار بسیار هزینهولی ای

 گفتیم.گونه سخن نمینه هرگز این قدرتمند هستند.

 کردیم:گونه که در کتاب مقدس آمده است، با قاطعیت اعالم میبلکه همان

 تر هستی.دانیم که تو از هر مشکل و چالشی بزرگخداوندا می

 کنی.دانیم که تو نیازهای ما را تأمین میمی

 خداوندا اگر تو طرف ما باشی، چه کسی جرأت مقابله با ما را دارد؟!

کردیم محقق کرد. شما چه تصور میو البته در نهایت، خداوند خواسته ما را فراتر از آن

 گویید؟چگونه با خداوند سخن می

هستند، تحقق رویای من غیرممکن است،  دانی که مشکالت من بسیار بزرگمی« جول»خب،  

 زندگی زناشویی من از هم پاشیده است.

هرگز در این مورد سخن نگویید که چه اندازه مشکالت شما بزرگ هستند. بلکه در مورد 

 خداوند به چه اندازه بزرگ و قادر است. سخن بگویید که این
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، خداوندا تو شفادهنده هستی ید که:هنگامی که عظمت خالق خود را به یاد بیاورید و اعالم کن

خداوندا تو مسیر را هموار خواهی کرد. خداوندا تو رویاها را محقق خواهی کرد، خداوندا تو 

 رسان من هستی.حامی و یاری

چه که دهد و فراتر از آندر این هنگام است که خداوند، عظمت و قدرت خود را نشان می

 کند. محقق میتان را هخواستکردید، شما تصور و درخواست می

ته کنید؟ به یاد داشخود، خانواده و کسب و کارتان اعالم می آیا شما پیروزی را برای زندگی

ه صبح از ککند. هنگامیهیچ چیز تغییر نمی باشید تا زمانی که اعالم نکنید و بر زبان نیاورید،

دهنده ایمان شما باشد. هر هایی را به زبان بیاورید که نشانخیزید، باید عبارتخواب برمی

بر  ایای را که خداوند به شما داده است و شما قلباً خواستار آن هستید، باید به گونهوعده

این جمالت آغاز  با زبان بیاورید که گویی تحقق آن حتمی است. من هر روز صبحِ خود را

 است.همواره حکمت، لطف و رحمت خداوند در زندگی من جاری         کنم:می

 تأثیرگذاری من روز به روز در حال افزایش است.

 های من همواره در حال بهتر شدن است.ها و سخنرانیکیفیت پیام

 رسانند.فرزندان من سرنوشت و رسالت خود را با موفقیت به پایان می

 ها کامالً اشکار خواهد شد.ها و استعدادهای نهفته آنو موهبت

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



44 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 نه باشد:گونگرش ما همواره باید این

 کنم.های خود را پرداخت میکنم که تمام قرضمن با قاطعیت اعالم می

 کنم که امسال بهترین سال برای من است.من با قاطعیت اعالم می

 شوم.ها و مشکالت پیروز میکنم که بر تمام چالشمن با قاطعیت اعالم می

 کنم.کنم که رویای خود را محقق میمن با قاطعیت اعالم می

آمده است، که برای سالیان طوالنی بیمار بود. او نزد بهترین  بانویی داستان در کتاب مقدس

کرد تا بتواند دوباره سالمتی خود را بازگرداند. رفت و تمام ثروت خود را هزینه میطبیبان می

گامی هنکدام کارساز نبودند. روزی او شنید که مسیح به شهر او آمده است. او گفت: اما هیچ

من : نگفت توجه کنید او یابم. که به نزد مسیح بروم، بدون شک سالمتی خود را باز می

ر اوج او د گاه خوب نخواهم شد باور ندارم که دیدار با مسیح بتواند مشکل مرا رفع کند.هیچ

د سالمتی، دوباره وارگفت: . او همواره می، پیروزی خود را پیشگویی کردسختی و مشکالت

زمانی که به قصد مالقات با مسیح شود. روزهای روشنی در راه است. مسیر زندگی من می

خواستند مسیح را مالقات خانه خود را ترک کرد، با سیل عظیمی از مردم مواجه شد که می

                  اکنون زمان من فرا رسیده است.گفت: کنند. با این حال او ناامید نشد و همواره می
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ر شد و دتر میتر به مسیح نزدیکآورد، بیشتر این کلمات را بر زبان میهر چه او بیش

 د.بنهایت توانست مسیح را مالقات کند و شفا بیا

 گیریم که: از این داستان در کتاب مقدس این درس را می

 .هستیمحرکت  در حالچه را که به صورت مستمر بر زبان بیاوریم، به سمت آن هر آن

از  مناکنون با مشکالت مالی مواجه باشید، اما اگر همواره با خود بگویید: ممکن است هم 

های زندگی من در ام، لطف و رحمت خداوند در تمام جنبهجانب خداوند برکت داده شده

 ید.شوتر میها، یک گام به فراوانی نزدیکبا بر زبان آوردن مداوم این عبارت جریان است؛

ممکن است گرفتار بیماری شده باشید و گزارشات پزشکی جالب به نظر نرسند، اما هر بار 

، «شوممن قدرتمند هستم، من سالم هستم، من هر لحظه بهتر و بهتر می»که با خود بگویید: 

 شوید.تر میبا بیان این جمالت، شما یک گام به سالمتی و تندرستی نزدیک

زاد هستم، من آ»تار اعتیاد باشید. هر بار که با خود بگویید: شاید سالیان سال است که گرف

یک قدم به سمت آزادی پیش  باربا گفتن این عبارات، هر  «اعتیاد بر من تسلطی ندارد.

 روید. می

اما نکته قابل توجه این است که این قانون هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی کار 

وقت به موفقیت من خیلی بدشانس هستم، من هیچ: گوییدکند. اگر همواره با خود میمی
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شما دارید با حداکثرِ سرعت به سمت شکست و ناامیدی پیش یابم؛ چشمگیری دست نمی

 روید.می

کنم که هرگز خوب برم، من فکر نمیسالیان سال است که از این کمردرد رنج می« جول»

ر تری در حرکت هستید. اگششما با گفتن چنین عباراتی به سمت بیماری و درد بی شوم.

 کند.کالم خود را تغییر دهید، شرایط متناسب با آن تغییر می

 در کتاب مقدس آمده است:

 اند.اکنون تحقق یافتهای فرا بخوانید، گویی همهای خود را به گونهخواسته

ر ای در نظکنیم. شرایط فعلی را به گونهمتأسفانه ما همواره خالف این توصیه را عمل می

رایط شگونه خواهد ماند. به بیان دیگر، ما همواره در حال توصیف گیریم، گویی تا ابد همینمی

ران زندگی توانم گذدانم چگونه میها بسیار باال رفته است، دیگر نمیهزینهخود هستیم. فعلی 

 هستید و این کالم شما باعثشرایط فعلی با گفتن این عبارت شما در حال توصیف  کنم.

 تری را تجربه کنید.شود، کمبود و فقدان بیشمی

اامیدی  ای نبا بیان چنین جملهکند. آید، او مرا بسیار عصبانی میام خوشم نمیاصالً از رئیس

را ط فعلی شرایای به کار نبرید که به گونه راخوانید. کالم خود تری را فرا میو ناراحتی بیش

 .تغییر دهدای به کار ببرید که شرایط شما را توصیف کند. کالم خود را به گونه
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، کتاب جدید مرا در دست داشت. او عکس روی جلد را با «الکساندرا»یک روز دخترم 

سال پیش چاپ شده است مقایسه کرد. او  91عکس روی جلد کتاب دیگر من که حدود 

 ای!تر شدهقیافه سال پیش خوش 91گفت: پدر، تو نسبت به 

 ام:گفتهسال چند بار با خود  91توانید حدس بزنید که در این حتی نمی

 تر شدن هستم.تر شدن و باهوشتر شدن، سالممن هر روز در حال قوی

 جوانی من همواره در حال تجدید و احیا شدن است.

کنید. اما اگر همواره با هر بار که شما چنین جمالتی را بیان کنید، به سمت آن حرکت می

 شوم.اندام نمیز خوشام، من هرگمن تناسب اندام خود را از دست داده گویید:خود می

 روید.متأسفانه با گفتن چنین عباراتی در مسیر اشتباهی پیش می

دانم که همه ما پیر خواهیم شد و باالخره روزی از این دنیا خواهیم رفت. اما لطفی در من می

تان پیری زودرس و فرسودگی زودهنگام را به زندگی خود دعوت حق خود کنید و با کالم

در هنگام گوید: سال داشت که از دنیا رفت. کتاب مقدس می 921وسی نکنید. حضرت م

سال! سالمتی،  921مرگ، چشمان موسی ضعیف نبود و قدرت جسمانی او تحلیل نرفته بود. 

 ای قوی و ذهنی هوشیار داشت. قدرت! او حافظه
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ن و چه که اطرافیاکنید، حتی بر خالف هر آناکنون احساس میچه که همبا وجود هر آن

 گویند، شما باید همواره اعالم کنید:نزدیکان به شما می

 در حال بهتر شدن است. هموارهمن  تناسب اندامسالمتی و 

 ام،ام، سوی چشمانم، شنواییهایم، مفاصلم، حافظهاستخوان

 ام و پوستمچهرهزیبایی استعدادهایم، مهارتم، 

 همواره در حال تجدید و احیا شدن هستند.

گونه با خود سخن بگویید، من به شما قول خواهم داد که همواره سالمتی و جوانی اینشما 

 تی بسیار بهتر از این است که هرابدون شک، گفتن چنین عبار شود.شما تجدید و احیا می

آه، خدای من، من روز صبح از خواب بیدار شوید و در آینه نگاه کنید و به خود بگویید: 

پیر شده  امچهرهها! چقدر شدن هستم. نگاه کن به این چین و چروک همواره در حال پیرتر

با گفتن چنین جمالتی شما تمام این موارد ام. کامالً تناسب اندام خود را از دست داده ،است

ر ها سال پیو در یک سال به اندازه ده کنیدتر به زندگی خود دعوت میتر و بیشرا بیش

دارید؟ صحبت کردن درباره شرایط د کردن خودتان برنمیخواهید شد. چرا دست از انتقا

اید، چقدر چین و چروک در پوست شما ظاهر که چقدر پیر شدهنامطلوب را متوقف کنید. این

 شده است و ... 
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 خود را توصیف نکنید. شرایطی را برشرایط فعلی شما باید در کالم خود تجدیدنظر کنید. 

در حال  تانهستید. به یاد داشته باشید که شما با کالم آنخواهان تحقق زبان بیاورید که 

مواره خود را قوی، سالم، بااستعداد، زیبا و جوان خطاب کنید. هر هتان هستید.پیشگویی آینده

 که از خانه خارج شوید، در آینه نگاه کنید و به خود بگویید:روز قبل از این

 ای!صبح بخیر، چقدر امروز خوش قیافه و زیبا شده

ویید: شکایت نکنید و نگبا این وجود برید. اکنون در شرایط سختی به سر میممکن است هم

ست چنین عباراتی تنها شما را به سمت شک فکر نکنم هرگز بتوانم از پسِ این مشکل برآیم.

من در پناه خداوند قادرهستم. این فصل از »دهند. در این شرایط باید بگویید: سوق می

کنند، از نیروهایی که گذشت. بدون شک نیروهایی که به نفع من عمل می ام خواهدزندگی

زمانی که شما از چنین عباراتی استفاده کنید، قدرت به دنبال  «ترند.بر علیه من هستند قوی

 آید.آید. شجاعت و اعتماد به نفس به دنبال شما میشما می

لطفاً غر  ، ناکامی به سر می بریددر فصل ناامیدی و  و اکنون در شرایط سختی هستیداگر هم

بارت این ع« دانم چرا این اتفاق برای من افتاد. این ناعادالنه است!من نمی»نزنید و نگویید: 

 شود. تنها باعث ضعف شما می

 

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



50 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 شما باید بگویید:

 م ماند.ای باشکوه را داده است. من در این شرایط باقی نخواهخداوند به من وعده آینده

 پشت سر خواهم گذاشت.با پیروزی این فصل از زندگی را 

ها با شجاعت و قدرت با چالششوید، ناپذیر میسخن بگویید، شکستگونه هنگامی که این

 شوید.و مشکالت روبرو می

قی ها دقایتوانیم در خود ایجاد کنیم، این است که صبحهایی که مییکی از بهترین عادت

هایی ، بخشدهای مثبت اختصاص دهیم. رویاها و اهداف خود را بنویسین عبارتکوتاه را به ای

ی . این لیست را در جایلیست کنید، دها پیشرفت کنیدر آن دخواهیرا که می تاناز زندگی

ه بیرون که از خانکه کسی نتواند به آن دسترسی داشته باشد. صبح قبل از این ده داریگن

 . دو چند دقیقه را به خواندن و مرور آن اختصاص دهی دبیاوری، لیست خود را دبروی

د در کنید، بایاعتماد به نفس می و عدمتان احساس کمبود هایی از زندگیاگر شما در جنبه

: من با اعتماد به نفس هستم، من باارزش هستم، من مخلوق برگزیده لیست خود بنویسید

ارت بخوانید و سپس در حالی که سینه خود را از روی این عبخداوند قادر و متعال هستم. 

 اید، از خانه خارج شوید.اید و سر خود را باال گرفتهجلو داده
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 اگر با وزن و تناسب اندام خود مشکل دارید، در لیست خود بنویسید:

تر خود نزدیک آلایدهاندام هستم، من سالم و پرانرژی هستم، من روز به روز به وزن من خوش

 شوم. می

ات را هر روز این عباراگر ت در حال حاضر در مورد شما صادق نباشد. اما اشاید این عبار

نند و کمی آل اجازه ورود به زندگی شما را پیدا اندام زیبا، سالمتی و وزن ایدهتکرار کنید، 

 شوند.می به بخش جدانشدنی از زندگی شما تبدیل 

سنگین احساس گناه زندگی کنید و به اشتباهات گذشته خود تمرکز که با بار به جای این

ام، من مورد لطف و بخشش خداوند مهربان قرار من بخشوده شدهکنید، همواره بگویید: 

 ام. خداوند به من فرصتی دوباره عطا کرده است تا آینده خود را از نو بسازم.گرفته

اب کتکه بگویند: من قدرتمند هستم. به ضعفا اجازه دهید در کتاب مقدس آمده است:  

ضعفا باید درباره ضعف خود سخن بگویند، باید دوستان خود را جمع »مقدس نگفته است: 

 ها صحبت کنند.هایشان برای آنها و ضعفکنند و از ناتوانی

تان باشد. شما باید کلماتی را انتخاب کنید و بر زبان بیاورید که هم راستا با آینده دلخواه

کنید، اگر دوستی به شما رسید و پرسید: چه امی که با مشکالت دست و پنجه نرم میهنگ

پسر،  آه،های خود با او صحبت نکنید. هرگز نگویید: خبر؟ هرگز درباره مشکالت و ناکامی
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مرم کند، درد کای بود، رئیسم با من خوب برخورد نمیکنندهامروز روزِ  پُر ترافیک و خسته

 گذارد.کس احترام الزم را به من نمیاست، هیچ دوباره شروع شده

ود را کند. کالم ختر را به زندگی شما دعوت میچنین جمالتی تنها شکست و ناکامی بیش

 معکوس کنید، گزارش پیروزمندانه داشته باشید و بگویید:

 ام، من سالم و ثروتمند هستم،من از جانب خداوند برکت داده شده

 ام.داوند قرار گرفتهمن مورد لطف و رحمت خ

  :این قانون را همواره به یاد داشته باشید

 .هستیدحرکت در حال ، به سمت آن دچه را که به صورت مستمر بر زبان بیاوریهر آن

مواجه شد، تمام شواهد علیه  جالوتکرد. هنگامی که او با « دیوید»این همان کاری است که 

رابر من جثه او دو بنگاه کنید.  جالوت توانست به آسانی ناامید شود و بگوید: به او بود. او می

د با توانیشما میبینم. تر از من است، من شانسی برای خود نمیاست. او بسیار با تجربه

رد نگاه ک جالوتدر چشمان  «دیوید»تان باز دارید. تان، خودتان را از تحقق سرنوشتکالم

ای، اما من با کمک و یاری خداوند قادر تو را تو تجهیز شده در مقابل من ظاهر شدهو گفت: 

 شکست خواهم داد.

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



53 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

توجه کنید که او با کالمش چگونه پیروزی خود را پیشگویی کرده بود. او شاید احساس ترس 

 لبزیرکه  توانم صدای او را بشنوم،می د. منکرد، اما کالم او سرشار ار شهامت و ایمان بومی

. اگر اممن بسیار توانا هستم، من برگزیده هستم، من تجهیز شدهکرد: به خود تأکید می

 من باشی؟ بر علیهکنی خداوند طرف من باشد، تو چگونه جرأت می

شوید، باید همان کاری را انجام های بزرگ در زندگی مواجه میهنگامی که با چالششما هم 

 انجام داد. « دیوید»دهید که 

کشید. او چندین بار تالش خود را کرد که آن یکی از دوستانم از دوران نوجوانی سیگار می

 اعتیاد را کنارتوانم این گفت: من هرگز نمیرا کنار بگذارد، اما موفق نشد. او با خود می

 بگذارم، کار بسیار مشکلی است.

م ام. باید کالگفت که من به شما توصیه کردهبه او همان چیزی را  یک متخصص یک روز

یگار را من سخود را تغییر دهید، باید پیروزی را پیشگویی کنید. او شروع کرد به گفتن: 

طور شده است آن را ترک  را تحمل کنم، هر وتینتوانم بوی نیکدوست ندارم، دیگر نمی

دن هنوز به کشیاو این عبارات را برای روزهای متمادی با خود تکرار کرد. حتی اگر  کنم.می

یف کرد. بلکه شرایط دلخواهش را توصاش را توصیف نمیشرایط فعلی او سیگار تمایل داشت.

 کرد. می
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ر بکشد، احساس ماه، یک روز صبح هنگامی که قصد داشت یک نخ سیگا 3بعد از گذشت 

دهد. با خود فکر کرد شاید سیگار تقلبی و فاسد کرد که سیگار بو و مزه نامطبوعی می

خریداری کرده است. از این رو بسته جدیدی خریداری کرد، اما حس او هر لحظه نسبت به 

ت بو و توانسشد. پس از گذشت چند ماه، به معنای واقعی دیگر نمیسیگار بدتر و بدتر می

یگار را تحمل کند. او سیگار را برای همیشه کنار گذاشت. امروز او کامالً از اعتیادش مزه س

 نسبت به سیگار آزاد است.

همواره در حال کار کردن است. کالمِ او بعد از گذشت چند ماه به واقعیت قدرت کالم بله، 

 او تبدیل شد. در حقیقت، او از طریق کالمش آینده خود را پیشگویی کرد.

توانم من نمیشاید همانند او شما هم در لحظاتی از زندگی ناامید شده باشید و گفته باشید 

این اعتیاد را کنار بگذارم، من هرگز ازدواج نخواهم کرد، من هرگز از قرض و بدهی خالص 

. عادت کنید دهستینامناسبی  در حال پیشگویی شرایطشما با گفتن چنین عباراتی شوم. نمی

داشتن  شود. باورمثبت استفاده کنید. هر روز اعالم کنید که رویای شما محقق می که از کالم

 طور که در کتاب مقدس آمده است: کافی نیست، باید آن را بر زبان بیاورید. همان

 آوری،ای را در پیشگاه خداوند بر زبان میهنگامی که خواسته

 کند.خداوند وعده خود را عملی می
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ها را پایان این فصل، چند عبارت را برای شما بیاورم. سعی کنید این عبارتاجازه دهید در 

 هر روز بر زبان بیاورید.

 کنم. افراد مناسب در مسیر من قرار خواهند گرفت.من رویای خود را محقق می

 های مناسب در مسیر من قرار خواهند گرفت.فرصت

 برکت همواره به دنبال من است.

 دارم. نسبت به زندگی برم. من دیدگاه مثبتیمی من از زندگی خود لذت

 شوم.ها و مشکالت پیروز میمن بر تمام چالش

 آینده باشکوهی در انتظار من است.

 های آینده خواهد بود.بخش نسلمن الهام میراث

 های من هدفمند هستند. بهترین روزهای من در راهند.تمام قدم

 پیروزی بزرگی در انتظار من است.

 یابم.چه که خداوند برای من در نظر گرفته است، دست میآن به هر
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 فصل چهارم

 آهنربای برکت و فراوانی

 

ا رخواست خداوند  در تمام امور زندگی، اعتماد می کنید ومشیت الهی به  هنگامی که شما

 تبدیل به را شمادهد که در شما قرار می ویژگی؛ او هم مقدم بر هر چیزی قرار می دهید

 . می کندبرکت و خوشبختی  هجذب کنند

ها و منابع مناسب به زندگی های مناسب، قراردادها، ایدهدر این حالت افراد مناسب، موقعیت

شوند. در این شرایط دیگر الزم نیست شما برای به دست آوردن این موارد شما وارد می

عتماد امشیت الهی به که کاری که الزم است انجام دهید این است  تنهاتالش زیادی کنید. 

وارد  ین زمانبهترهای مناسب در شوند، فرصت. آنگاه افراد مناسب وارد مسیر شما میکنید

شود. چرا؟ شوند و لطف، رحمت و حمایت خداوند در زندگی شما جاری میزندگی شما می

 اید.چون شما به آهنربای رحمت و برکت الهی تبدیل شده

 مشیتو به  مقدم بر هر چیزی قرار می دهیدرا خواست خداوند  ورهنگامی که شما در تمام ام

 کند و برخالف تمام شواهد، رویای، ناگهان سالمتی شما بهبود پیدا میاعتماد می کنید الهی
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شود. این امر شانسی نبوده است و  به طور تصادفی رخ نداده است. دلیل این شما محقق می

 اید.برکت و رحمت خداوند تبدیل شدهامر این است که شما به آهنربای 

دارید و رضایت او در هنگامی که شما در راه خدا گام بر می»در کتاب مقدس آمده است: 

اولویت اصلی شما قرار داشته باشد، برکت و رحمت از طرف خداوند در زندگی شما سرازیر 

داوند تبدیل شما به آهنربای برکت و رحمت خ»ای دیگر آمده است: در نسخه «شود.می

 «شوید.می

پیدا  وقت بهبودمن هیچ»که فکر کنید ممکن است شما درگیر بیماری باشید. به جای این

سالمتی من هر لحظه در حال بهبود یافتن » باید نگرش شما به این صورت باشد: ،«کنمنمی

وقت چیمن ه»که بگویید: کنید، به جای ایناگر با مسائل مالی دست و پنجه نرم می «است.

ی فراوانی و برکت در زندگ»، این نگرش را داشته باشید که «شوماز زیر بار قرض خالص نمی

من »گیری نکنید که گونه نتیجهاگر مجرد هستید، این «من در حال جاری شدن است.

فرد »شما باید با قاطعیت اعالم کنید: « ام.کنم، من پا به سن گذاشتهگاه ازدواج نمیهیچ

زمان مناسب در مسیر زندگی من قرار خواهد گرفت، این پیوند الهی در آینده مناسب در 

 «کنم.من مکتوب است و من مانند آهنربایی آن را به زندگی خود جذب می
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ه ب کنم، برای من کامالً واضح است که برکت و فراوانیهنگامی که به گذشته نگاه می

وظیفه خود را به  تنها ام، منها نرفتهل آناند. من به دنبادر زندگی من وارد شده خودخودی

چه که در ذهن خود تصور ام و خداوند فراوانی و برکتی بیش از آنبهترین نحو انجام داده

 کردم، در زندگی من جاری ساخته است.می

کردم که بتوانم در مقابل هزاران نفر بایستم و سخنرانی کنم. من حدود گاه تصور نمیمن هیچ

دادم. اما در طول آن هفده سال کارهای فنی و امور مربوط به پخش تلویزیونی را انجام می

کردم که صدا، تصویر و نور هفده سال، من سرشار از ایمان بودم و تمام تالش خود را می

سخنرانی پدرم بدون نقص و عالی باشد. حتی من هر شنبه خودم لباس سخنرانی  صحنه برای

گفت: کردم. به یاد دارم که مادرم میپدرم را انتخاب کرده و آن را برای پدرم آماده می

 «جول، پدرت دیگر بزرگ شده است. الزم نیست هر شنبه بیایی و لباس او را آماده کنی.»

ن بود که خدمات، کامل و بدون نقص باشد. در آن زمان اصاًل تمام تالش من در آن زمان ای

کردم که قرار است روزی کشیش اعظم کلیسای لیکوود شوم. من به این موضوع فکر نمی

واقعاً نسبت به شغل خودم در بخش فنی و در پشت صحنه بسیار راضی و خشنود بودم. اما 

که بتوانم جایگزین او شوم. من ی من پیش آمد راهنگامی که پدرم درگذشت، این فرصت ب

ریزی نداشتم، بلکه این فرصت در زمان مناسب در مسیر گاه برای این جایگاه برنامههیچ

 زندگی من قرار گرفت.
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در اغلب مواقع، هدف و رسالتی که خداوند برای شما در نظر گرفته است بسیار باالتر از 

 .ایدجایگاهی است که خودتان برای خود در نظر گرفته

تنها کاری که الزم است انجام دهید این است که در جایگاه فعلی خود، وظیفه خود را به نحو 

احسنت انجام دهید و تمام تالش خود را به کار گیرید. در این صورت ترفیع، فراوانی و 

ها اکنون حتی قادر به تصور آنهایی در مسیر زندگی شما قرار خواهند گرفت که همفرصت

ها بروید. تمامی این موارد خودشان وارد زندگی شما م نیست شما به دنبال آننیستید. الز

 کنید.شوند. شما همانند یک آهنربا این موارد را به زندگی خود جذب میمی

ی را برا« ویکتوریا»سالگی بودم، وارد یک جواهرفروشی شدم و  21هنگامی که در اوایل دهه 

قرار مالقاتی گذاشتیم و چند هفته بعد او برای آشنایی  اولین بار مالقات کردم. ابتدا با هم

شان دعوت کرد. فردای آن روز با او تماس گرفتم تا برای تر من را برای ناهار به منزلبیش

پذیرایی عالی، از او تشکر کنم. اما او بسیار مشغله داشت و نتوانست جواب تماس من را 

رون بود. چند روز آینده هم مجدداً با او تماس شان تماس گرفتم و او بیبدهد. عصر با منزل

را توانست پاسخ تماس مکه بیرون بود و نمیگرفتم، اما او یا بسیار مشغله داشت و یا این

گیری کردم که به احتمال زیاد او دیگر تمایلی به ادامه نتیجه گونه بدهد. من با خود این

باشد. حدود دو هفته بعد هنگامی که در  خواهد با من در تماسمان ندارد و دیگر نمیرابطه

ل وارد رستوران شد. او اتومبی« ویکتوریا»یک رستوران کوچک مشغول صرف صبحانه بودم، 
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جول، »مرا دیده بود که در پارکینگ رستوران پارک شده بود. نردیک میز من آمد و گفت: 

 «های تو را بدهم.من واقعاً متأسفم که نتوانستم پاسخ تماس

در نظر گرفته است. هنگامی که  شما شخص مناسبی را در آیندهمالقات با ، خداوند دوستان

اعتماد کنید، آن شخص مناسب در بهترین زمان و بهترین مکان، با شما مالقات  مشیت الهیبه 

 کنید.کند. به بیان دیگر، شما همانند یک آهنربا او را به زندگی خود جذب میمی

زم نیست همواره در حال نقش بازی کردن باشید تا بتوانید دل الزم نیست نگران باشید. ال

که کسی شما را دوست داشته باشد، به هر کسی را به دست بیاورید. الزم نیست برای این

ی ارطریقی تالش کنید تا نظر او را به خود جلب کنید. اگر شخصی در همان برخورد اول ب

اده رفتار نکرد، بهتر است راه خود را کج کنید شما ارزش قائل نبود و با شما مانند یک شاهز

تر از زندگی او خارج شوید. به شخصی که جذب شما نشده است، آویزان و هر چه سریع

نشوید. آن شخصی که خداوند برای شما در نظر گرفته است و زوج مناسب شماست، در 

 شود.شما میو محسور همان برخورد اول دلباخته 

اکنون در هر موقعیتی که هستید، تمام تالش جام دهید این است که همتنها کاری که باید ان

خود را کنید و وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهید و به مشیت الهی اعتماد کنید. در 

 این صورت خداوند همان کاری را که برای من انجام داد، برای شما نیز انجام خواهد داد.
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ه در زمان مناسب در مکان مناسبی حاضر شوید و در آن آورد کاو شرایطی را به وجود می

ه خداوند ای کای الهی با زوج مناسب خود برقرار کنید. شک نداشته باشید آیندههنگام رابطه

در ذهن  توانیداکنون میچه است که همتر از آنبرای شما در نظر گرفته است بسیار باشکوه

 خود تصور کنید.

داد، بدون شک مات و تان را نشان میای از شکوه آیندهشما گوشهاکنون خداوند به اگر هم

یق من به اندازه کافی ال»شدید. ممکن است با خود فکر کنید: مبهوت و گیج و سرگردان می

شاید حق با شما باشد، اما شکوه آینده شما « نیستم، من شخصیت و استعداد الزم را ندارم.

د استعداد شما ندارد. بلکه تجلی این شکوه به فرمان خداون رابطه مستقیمی با میزان توانایی یا

تر از میزان تحصیالت، استعداد یا طبقه اجتماعی قادر و متعال است. فرمان خداوند بسیار مهم

خانواده شماست. در پناه لطف و رحمت خداوند ممکن است شما به جایگاهی دست یابید 

 ادتر بودند، نتوانند دست یابند. که بسیاری دیگر که به ظاهر از شما بااستعد

اکنون نحوه تحقق آن را متوجه نشوید و یا تحقق این امر را غیرممکن بدانید. ممکن است هم

اما الزم نیست شما جزئیات را بدانید. کافی است در موقعیت فعلی خود تمام تالش خود را 

موقع در محل کار خود  انجام دهید و وظایف خود را به بهترین شکلِ ممکن انجام دهید، به

 وری داشته باشید. الگویی ازرود بهرهچه از شما انتظار میحضور داشته باشید و بیش از آن

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



62 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

پذیر و درستکار باشید. در این صورت شک نداشته باشید که افراد یک شخص مسئولیت

 های مناسب وارد مسیر زندگی شما خواهند شد.مناسب و فرصت

بندی شما تحقق نیافته است، ناامید نشوید. شما باید راساس زمانتان بکه خواستهاز این

تان را به خداوند در موقعیت و شرایط های الهی را پشت سر بگذارید. شما باید ایمانآزمون

 تان ثابت کنید.فعلی

در شرایط نامساعد کارِ درست را انجام دهید. در این موقع است که شخصیت شما رشد 

شید توانید مطمئن باهای الهی را با موفقیت پشت سر بگذارید، مین آزمونخواهد کرد. اگر ای

که خداوند شما را به مقصد مطلوب هدایت خواهد کرد و افراد مناسب را در مسیر شما قرار 

 خواهد داد.

 ام که لحظاتی در زندگی ما وجود دارد که شامل لطف و رحمتمن به این نتیجه رسیده

مان در این لحظات، در زمانی بسیار کوتاه به میزان تمام طول زندگی. مشویخداوند می خاص

 دیگر خیلی دیر شده است، تحقق»کنیم. هرگز با خود نیندیشید که: رشد و پیشرفت می

را در آینده شما قرار داده است  خاصیخداوند لطف و رحمت  «پذیر نیست.رویای من امکان

 اندازد.شود و شما را سالیان سال جلو میکه در زمان مقرری در زندگی شما جاری می
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در  دانی منگویی درست است، ولی میجول، این سخنانی که می»ممکن است شما بگویید: 

 «شناسم، من پول کافی ندارم.زمینه خاصی استعداد ندارم، من افراد زیادی را نمی

دهد. خداوند نگران نباشید، خداوند تمامی این موارد را در زمان مقرر در مسیر شما قرار می 

و کسب و کارهایی  اها، قراردادهاکنون موقعیتهم است. در حال تدارک تمامی این موارد

ها، ها، اختراعات، کتاباند. ایدهها حک شدهنام شما بر روی آن کهدر حال تدارک هستند 

اگر شما به مشیت الهی اعتماد کنید و    اند.که به نام شما ثبت شدههایی و آهنگ هافیلم

وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهید، تمامی این موارد را مانند یک آهنربا به زندگی 

 خود جذب خواهید کرد.

م یابهای خود دست میممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه زمانی به خواسته

 شوند؟و این موارد وارد زندگی من می

 .در بهترین زماندر جواب باید بگویم که 

اند، ناامید نشوید. خداوند عالم مطلق است. او نسبت های شما محقق نشدهاگر هنوز خواسته 

داند چه زمانی بهترین زمان برای تحقق خواسته شماست. تنها به تمام امور آگاهی دارد و می

کافی است ایمان داشته باشید و همواره با این نگرش زندگی کنید که قرار است اتفاق خوبی 

بیفتد. الزم نیست به دنبال برکت و فراوانی باشید. کافی است به مشیت الهی تان دهیندر آ
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ا ای است که اکثر مآید. این نکتهگاه برکت و فراوانی به دنبال شما میاعتماد کنید، آن

، من گیرممن به هر نحوی که شده این ترفیع را می» گوییم: کنیم و با خود میفراموش می

 «ه او را به سمت خود جذب کنم و با او قرار مالقات بگذارم.باید هر طور شد

قدم  اسخرهای خود استفاده کنید. باید مصمم باشید و با ایمان بله، شما باید از تمام توانایی

. نیدکبه مشیت الهی اعتماد  بایدبردارید. اما با این وجود باید آرامش خود را حفظ کنید، 

مالقات خواهید کرد و فرصت مناسب در مسیر زندگی  تانسبزوج منا بانگران نباشید، شما 

 شما قرار خواهد گرفت.

ه شود، ثروتی که برای او انباشتثروت وارد دستان فرد صالح می»در کتاب مقدس آمده است: 

 داشته باشید، ثروتیعملی صالح با توجه به این عبارت در کتاب مقدس اگر « شده است.

است که در زمان مناسب  این خوب خبروجود دارد که خداوند آن را برای شما انباشته است.  

این ثروت به دست شما خواهد رسید. به عبارت دیگر، اگر عمل صالح داشته باشید، لطف و 

د های مناسب در مسیر شما قرار خواهشود، موقعیترحمت خداوند در زندگی شما جاری می

این موارد را در  حضور هم اکنون گرفت و سالمتی به دنبال شما خواهد آمد. ممکن است

ست او وعده داده اه مشیت الهی اعتماد کنید، ، اما ناامید نشوید. بنکنیدزندگی خود احساس 

 د گرفت.ندر اختیار شما قرار خواهاین موارد که تمامی 
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خداوند باشید، مابقی چیزها در کنار آن خواهد به دنبال پادشاهی »گوید: حضرت مسیح می

تمام چیزهایی را که برای تحقق سرنوشت خود نیاز دارید، از قبل برای شما فراهم  «آمد.

 شده است. تنها کافی است که رضای خداوند در باالترین اولویت شما باشد. 

نه، من »: ار بگوییدکه وسوسه شوید و مرتکب گناه شوید، با اقتدبه بیان دیگر، قبل از این

 که کالمقبل از این« باید رضای خداوند را جلب کنم، من باید سرنوشتم را محقق کنم.

داوند رضایت خ»آمیزی بر زبان بیاورید، کمی با خود تأمل کنید و با خود بگویید: توهین

 «باالترین اولویت من است، به همین دلیل باید سکوت کنم.

گذارند و برای زحمات شما ارزش کافی قائل رامِ الزم را نمیاگر در محل کار به شما احت

فم من برای جلب رضای خداوند تمام وظای»نیستند، نگرش مثبت خود را حفظ کنید و بگویید: 

کنم، بلکه برای خداوند کار دهم. من برای دیگران کار نمیرا به نحو احسنت انجام می

ادر ق مطمئن باشید که نیروهای تاریک و شما نگرش مثبت خود را حفظ کنید« کنم.می

 تان باز دارند.نخواهند بود شما را از تحقق خواسته

اتفاق جالبی که برای من در مورد ساخت کلیسای جدید لیکوود افتاد این بود که من به دنبال 

بار من تمام تالش خود را کردم تا دم، بلکه آن به دنبال من آمد. دو به دست آوردن آن نبو

 را خریداری کنم، اما هر دو بار ملک قبل از خرید به فروش رفته بود. زمینی
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اما یک روز هنگامی « ایم، دیگر هیچ راهی وجود ندارد.ما گیر افتاده»کردم: میخود فکر  با

ت ای با من تماس گرفکه امیدی وجود نداشت، یکی از دوستان قدیمی من به طور غیرمنتظره

در حال نقل مکان از کامپکت سنتر هستند. کامپکت سنتر تیم بسکتبال هوستن  و گفت: 

 تواند ملک خوبی برای بنای کلیسای جدید لیکوود باشد.می

وقت حتی در رویاهای شد. هیچ ورشعلههنگامی که پیشنهاد او را شنیدم، چیزی درون من 

ر چهارمین د متازمبسیار   کردم. این ملکِ ای را تصور نمیالعادهخود نیز چنین مکان زیبا و فوق

 ایالت قرار داشت. پرتردد در دومین بزرگراه وشهر بزرگ آمریکا بود 

 هایفرصت و موقعیتبه همان شکل که برای من این فرصت های غیرمنتظره ایجاد شد، 

اکنون ای نیز در مسیر شما قرار خواهد گرفت و باعث حیرت شما خواهد شد. همالعادهفوق

ها حک کرده ها و فرصتشما را بر روی این موقعیت امها است و نآنخداوند در حال تدارک 

 اند. ناپذیری از سرنوشت شما تبدیل شدهاست. تمامی این موارد به بخش جدایی

نقش شما چیست؟ نگرانی؟ دست و پنجه نرم کردن با شرایط؟ راضی کردن اشخاص مختلف 

با چاپلوسی نظر دیگران را به خود جلب وجه الزم نیست برای انجام خواسته شما؟ نه، به هیچ

. شما موجودی عاجز و قرار دهندجایگاهی را در ها دست شما را بگیرند و شما کنید تا آن

و اشرف مخلوقات هستید. تاج پادشاهی مخلوقات بر سر  خلقتملتمس نیستید، بلکه شاهکار 
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شما را تجهیز کرده شما نهاده شده است. خالق جهان هستی به شما مأموریت داده است و 

 است. او به شما قدرت داده و شما را برگزیده است.

تمام کاری که باید انجام دهید این است که به مشیت الهی اعتماد کنید تا لطف و برکت 

که  د گرفت، کسانینخواهقرار خداوند زندگی شما را فرا بگیرد. افراد مناسب در مسیر شما 

و را ا ندیک تماس تلفنی یا شخصی که خداوکمک کنند. خواهند به شما با تمام وجود می

تواند کامالً مسیر زندگی شما را تغییر دهد. چگونه برای کمک به شما مأمور کرده است، می

افتد؟ آیا تنها مربوط به سطح استعداد یا توانایی شما است؟ یا تنها مربوط چنین اتفاقاتی می

 ؟می شودبه سخت کار کردن 

اید هم تأثیرگذارند، اما دلیل اصلی این است که شما به مشیت الهی اعتماد کردهبله این موارد 

اید. این دلیل اصلی برای تبدیل شما به آهنربای و مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفته

 برکت و فراوانی است.

 تچه را که خواستار به دسمن یقین دارم که شما همانند یک آهنربای بسیار قدرتمند، هر آن

خواهید، به های خود آن را از خداوند میآوردن آن هستید و به آن باور دارید و در مناجات

ن اید. شما سرشار از ایماکنید. شما به مشیت الهی اعتماد کردهتان جذب میزودی به زندگی

 کند.کند و خواسته شما را فراتر از تصورتان محقق میهستید. خداوند دعای شما را اجابت می
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ردید با کتصور می که چهاز آن بهترها بسیار کنید، آنقتی شما افراد مناسب را مالقات میو

امی ، اما هنگباشید زمان طوالنی منتظر بوده مدت برایممکن است شما برخورد خواهند کرد. 

 «شما ارزش این انتظار طوالنی را داشتید.»گویید: شوند، میها در مسیر شما نمایان میکه آن

قرار  یا آهنگی بسازید که جهان را تحت تأثیر ما قرار است کتابی بنویسید، فیلمبعضی از ش 

 شوند. بعضی ازها به صورت ناخودآگاه به ذهن شما سرازیر میدهد. نگران نباشید ایدهمی

دیل جهان تب تجاری هایاندازی کنید که به یکی از قدرتشما قرار است کسب و کاری را راه

ی از شما قرار است فرزندی را بزرگ کنید که به یک رهبر جهانی تبدیل شود و شود. بعض

و  تان باخبر شوید، ماتاکنون از برنامه خداوند برای آیندهتاریخ را تغییر دهد. شاید اگر هم

مبهوت شده و از شدت تعجب سرگشته شوید. خداوند شما را به سطحی از عظمت و اقتدار 

 ر به تصور کردن آن نیست.کس قادرساند که هیچمی

استوار داشته باشید و در هنگام دعا و مناجات  باوریرویای بزرگ در سر بپرورانید، 

 های بزرگ از خداوند داشته باشید. خواسته

قرار است روزی یک کشیش اعظم شوی که به سرتاسر  :شدها پیش به من گفته میاگر سال

دون ، بشودهای مختلف ترجمه میکه به زبان خواهی نوشت هایی رادنیا سفر کنی و کتاب
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این موضوع درباره من صادق نیست، زیرا من حرفی برای »کردم: شک من با خود فکر می

 «گفتن ندارم.

ها را درون شما به ودیعه گذاشته است. ها، استعدادها و تواناییداند که چه موهبتخداوند می

 کسشود که هیچایی به روی شما گشوده میاو بذر عظمت را درون شما کاشته است. دره

ها خبر حتی از وجود آنشوند که ای آشکار میها نیست. استعدادهای نهفتهقادر به بستن آن

 هایی را بر شما نمایانخداوند افراد مناسب را در مسیر شما قرار خواهد داد و فرصت نداشتید.

 اد.د دنخواهد کرد که شما را به سطح باالتری سوق خواه

او را چندین بار در سال برای سفر به هند « ویکتوریا»هنگامی که پدرم زنده بود، من و 

کردیم. یکبار کشیش جوانی را مالقات کردیم که از خانواده بسیار فقیری بود. همراهی می

 ها مردیکردند. همسایه آنبسیار کوچک زندگی میزمینی  ها برق و آب نداشتند و درآن

د بود. او مزرعه بسیار بزرگی داشت که شامل تعداد بسیار زیادی کارگر و بسیار ثروتمن

بردند. یک روز ده را برای فروش به روستا می و لبنی جات ها انواع سبزیجاتخدمه بود. آن

گاو از مزرعه مرد ثروتمند وارد زمین کوچک کشیش شدند. کارگران آمدند و گاوها را به 

ند. روز بعد دوباره این ده گاو وارد زمین کشیش شدند. این مزرعه مرد ثروتمند هدایت کرد

اتفاق برای روزهای متمادی، بارها و بارها افتاد و در نهایت، مرد ثروتمند از این شرایط خسته 

 «این ده گاو را به عنوان هدیه به آن کشیش بدهید.»شد و به کارگرانش گفت: 
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رد. های لبنی کو فرآورده تن شیر گاوه کرد و شروع به فروخکشیش از این فرصت استفاد

ماندند. محصوالت لبنی او دیری نپایید که مردم برای خرید محصوالت او در صف منتظر می

اندازی کرد و چند صد کارگر را به خدمت چنان خواهان پیدا کرد که او شرکت خود را راه

شدند؟ تنها زمین او میگرفت. اما واقعاً چه شد که آن ده گاو بدون هیچ دلیل منطقی وارد 

 توان گفت او همانند یک آهنربا برکت و فراوانی را به سمت خود جذب کرده بود.می

ود. شالزم نیست نگران باشید که چگونه و از چه طریقی فراوانی در زندگی شما جاری می

چه که خداوند نام داند از چه طریقی برکت را به سمت شما جاری کند. هر آنخداوند می

فق، یا کسب و کار مو ، مانند: مسکن، موقعیتی استثناییما را به روی آن حک کرده باشدش

 گیرد. کند و در اختیار شما قرار میدر نهایت به زندگی شما راهی پیدا می

 در کتاب مقدس آمده است:

 آید.کند و برکت و رحمت الهی به دنبال درستکاران میبدبختی گناهکاران را دنبال می

شک شما درستکار هستید و لطف و رحمت خداوند به دنبال شماست. ترفیع، سالمتی بدون 

 و پیروزی راهی را در زندگی شما پیدا خواهند کرد.

گاه ازدواج شوم، من هیچها خالص نمیوقت از شرِ این قرضمن هیچ»گاه نگویید: هیچ

ام چه نین جمالتی در حال انجدانید با گفتن چآیا می« کنم.گاه بهبود پیدا نمیکنم، هیچنمی
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خداوند هستید و هر لحظه نیروی آهنربای لطف و رحمت کاری هستید؟ شما در حال تضعیف 

 توانم، من قادر نیستم،من نمی»یابد. با بر زبان آوردن عباراتی مانند: جذب شما کاهش می

 هستید. آهنربای برکت ، شما مشغول تضعیف «من توانایی انجام آن را ندارم

دانید تمام تالش من در این فصل چه بود؟ من شما را کمک کردم تا دوباره قدرت آیا می

آهنربای لطف، رحمت و برکت الهی خود را تجدید کنید. هنگامی که شما باور داشته باشید 

ای را برای شما درنظر گرفته باشد، هر روز با این خداوند برکت و خوشبختی مقدر شده

 ای در زندگی شما بیفتد. العادهکنید که قرار است اتفاق فوقنگرش منزل را ترک می

تنها با داشتن این نگرش است که خداوند فراوانی و برکتی فراتر از انتظار شما را در 

 اید که به صورتتان جاری کند. بدون شک شما در زندگی لحظاتی را تجربه کردهزندگی

انتظار  که ایدخداوند قرار گرفته خاص رحمت کامالً ناگهانی و دور از انتظار مورد لطف و

 وقوع آن را نداشتید.

گونه مورد لطف ورحمت خود قرار داده است. اما خبر خوب شما را این خداوند در گذشته

شود. اما این بار بسیار فراتر این است که در آینده هم این لطف و رحمت شامل حال شما می

ر کنید. لطفی که شما را به سطح بسیار باالتری از جایگاه تان تصوتوانید در ذهنچه میاز آن
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ایگاه چگونه من به این ج»گویید: کنید و میبرد. بعد از آن شما به عقب نگاه میتان میفعلی

 «دست یافتم؟ من در این حد الیق و مستعد نبودم!

جایگاهی که  داند چگونه شما را بهشما حیران و متعجب خواهید شد، اما خداوند نه! او می

: من مورد لطف و برکت برایتان در نظر گرفته است برساند. در طول روز با خود بگویید

  ام.خداوند قرار گرفته

شک ندارم که با خواندن این فصل قدرت آهنربای لطف و رحمت الهی شما تجدید شده 

ه خالقانه را ب هایی بسیارهای مناسب، ترفیع، سالمتی، قراردادها و ایدهاست و شما موقعیت

 تان جذب خواهید کرد.زندگی

تان است. شما الزم ها به زندگیخداوند در حال آماده کردن تدارکات الزم برای ورود آن

چه تصورش را کنید به ها تالش زیادی کنید. این موارد زودتر از آننیست برای ورود آن

 ماد کنید.تنها کافی است به مشیت الهی اعتشوند. زندگی شما وارد می
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 فصل پنجم

 من آزاد هستم

 سختی ها نیامده اند که بمانند، بلکه آمده اند که بگذرند

 

هنگامی که برای مدتی طوالنی گرفتار شرایط نامطلوبی باشیم، آسان است که با خود فکر 

مناسبی  وقت موقعیتام، هیچتا بوده همین بوده، من همیشه گرفتار مشکالت مالی بوده»کنیم: 

کنیم. مردم به من در اغلب اوقات این شرایط را همیشگی فرض می «شود.نصیب من نمی

 گونه عباراتها خود را با اینآن «ام، این ذات من استنگر بودهمن همیشه منفی»گویند: می

 کند.گاه تغییر نمیکنند که شرایط هیچمتقاعد می

ان مخوریم، ذهندر آن شکست می اولین مکانی کهاین اصل را به خاطر داشته باشید که 

 !ماندگار است، ماندگار خواهد ماند نامطلوب است. اگر شما با خود بیندیشید که این شرایط

ر فکر اگ !اید، حق با شماستهای خود رسیدهتوانایی حد نهاییاگر فکر کنید که دیگر به 

 !گردد، بر نخواهد گشتگاه سالمتی شما بر نمیکنید که هیچ
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ی تفکر خود را تغییر دهید. شما باید تمام شرایط نامطلوب را ن گام شما باید نحوهدر اولی

که هنگامی امااند که بگذرند. اند که بمانند، بلکه آمدهاین شرایط نیامدهموقت و گذرا بدانید. 

، «این حق من است»ها را به عنوان شرایط همیشگی خود بپذیرید و با خود بگویید: شما آن

شوند و به بخشی از واقعیت شما تبدیل خواهند شد. این نوع دار میشرایط نامطلوب ریشهاین 

میم تان باز دارد. اما اگر شما تصتواند شما را برای همیشه از تحقق سرنوشتنگرش اشتباه می

نی را در گاه دگرگوتان تغییری بنیادی ایجاد کنید، آنبگیرید که در نحوه تفکر و نگرش

 هده خواهید کرد.امش تانزندگی

تان با مشکل مواجه هستید. هایی از زندگیشاید بیش از بیست سال است که در جنبه

اما ، «یتوانی با این بیماری زندگی کنتنها یاد بگیر چگونه می»گویند: گزارشات پزشکی می

مام تو اگرداند، خداوند سالمتی را به تو باز می»گوید: گزارش دیگری هم وجود دارد که می

ونه گنگرش شما باید این« ای، جبران خواهد کرد.روزهایی را که گرفتار این بیماری بوده

تواند برای همیشه در بدن من ماندگار باشد، بدن من جایگاه روح این بیماری نمی»باشد: 

 «پاک خداوند است.

اید و کردهنتان برای سالیان زیادی است که هیچ پیشرفتی کنید که در شغلاگر احساس می

من دارای مدرک تحصیلی عالی نیستم، این »گویید: در حال درجا زدن هستید و با خود می

راتی، به جای چنین عبا« حد نهایی پیشرفت من است، بهتر است به موقعیت خود قانع باشم.
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قرار نیست برای همیشه در این جایگاه بمانم و » باید در تمام طول روز با خود بگویید: 

رفتی نکنم، پیروزی و پیشرفت عظیمی در آینده من مقرر شده است که به زودی به آن پیش

 «یابم.دست می

یا  با ملیت شما و ،شما باید از ایمان سرشار باشید. برنامه خداوند با میزان تحصیالت شما

مه می تواند برناطرز تفکر و نگرش اشتباه خودتان شود. اما سابقه کاری شما محدود نمی

 . کندمحدود  وند راخدا

هایی که تان را برای همیشه کنار بگذارید. دروغهای ذهنخواهم که دروغمن از شما می

وقت از شر این اعتیاد خالص رسی، تو هیچآل نمیوقت به وزن ایدهتو هیچ»گویند: می

ها به سمت شما هجوم هنگامی که این دروغ« شوی.دار نمیوقت خانهشوی، تو هیچنمی

ها اختصاص ها را نادیده بگیرید. حتی یک لحظه از روز خود را به این دروغآوردند، آن

 ندهید. 

 خداوند در کتاب مقدس گفته است:

 سختی ها و مشکالت ماندگار نیستند، بلکه موقتی و گذرا هستند.

 که بگذرند. انداند که بمانند، بلکه آمدهها نیامدهاین
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های قدیم وضع شده است که در کتاب مقدس قانونی از جانب خداوند برای مردم زمان

که این اگر کسی پول قرض بگیرد و نتواند آن پول را پرداخت کند، باید تا زمانی»گوید: می

قرض را به طور کامل پرداخت نکرده است، به صورت تمام وقت برای فردی که از او پول 

است کار کند. اما اگر پس از هفت سال کارِ تمام وقت باز نتواند قرض خود را  قرض گرفته

پرداخت کند، باید آزاد شود. مهم نیست که چقدر بدهکار باشد، باید در سال هفتم آزاد 

 شود. 

اکنون با آن برداشتی که من از این قانون دارم این است که هر درد، رنج و مشکلی که هم

گوید که خداوند هرگز یک روز از زندگی شما خارج شود. این قانون میمواجه هستید، باید 

 اکنونی همیشه گرفتار یک مشکل باشد. ممکن است که همرااش بدهد بندهاجاره نمی

دهد که این شرایط همیشگی باشد. ممکن است مقروض باشید، اما خداوند اجازه نمی

 که موقتی و گذرا است.  اکنون گرفتار بیماری باشید، اما مطمئن باشیدهم

من باور دارم که موعد هفت سالِ شما رو به پایان است. موعدی که در آن از تمام 

ها و ... رها خواهید شد. شاید شواهد حاکی از آن باشد ها، اعتیاد، قرضها، بیماریمحدودیت

ا از جانب خداوند کافی است ت ناچیز کنند، اما لطف و رحمتیگاه تغییری نمیکه شرایط هیچ

د، ناگهان گیرتمام شرایط یکباره تغییر کنند. ناگهان موقعیتی عالی در مسیر شما قرار می
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یا ن یک روکنید، ناگهاناسب خود را مالقات مییابد، ناگهان زوج مسالمتی شما بهبود می

 شود.محقق می

گاه چام. من هیر مسائل مالی بودهاین بیماری همیشگی است. من همواره درگی»هرگز نگویید: 

زمان رهایی من از مشکالت فرا »با خود بگویید:  بلکه باید« شوم.از شر اعتیاد خالص نمی

بندند و از زندگی من خارج ها بار خود را میها و گرفتاریها، سختیرسیده است. تمامی رنج

 شوند.می

و حدود سه سال تومور بدخیمی در هایم با مردی صحبت کردم. ابعد از یکی از سخنرانی

ود. ای نگرفته بنهایت معده خود داشت. شیمی درمانی کرده بود، اما متأسفانه هیچ نتیجه

کردند تا راهی برای درمان بیابند. او برای شش ماه به صورت دکترها تمام تالش خود را می

ن د. پس از ایکرآمد و در جلسات مذهبی مختلف شرکت میمرتب به کلیسای لیکوود می

شش ماه، برای انجام آزمایش به بیمارستان رفت و پزشکان را بسیار گیج کرد. حدود نیمی 

گونه درمان پزشکی به روی او انجام از تومور او ناپدید شده بود. در این مدت شش ماه هیچ

در » :نشده بود. دکترها هیچ دلیل منطقی برای این بهبودی سریع پیدا نکردند و از او پرسیدند

کردم که من در جلساتی شرکت می»مرد در پاسخ گفت:  «این مدت چه کار کردید؟

ن کار به همی»دکترها به من گفتند: « کردند.دوستانم به صورت داوطلبانه برای من دعا می

 «ود.رات از بین میادامه بده، چون با این سرعت بهبودی تا چند ماه آینده به کلی بیماری

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



78 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

داد و هیچ روشی د؟ به نظر بیماری العالجی بود، شیمی درمانی جواب نمیچه اتفاقی افتا

کند که هیچ دارویی قادر به انجام آن نیست. خدواند به کارساز نبود. اما خداوند کاری می

شود، اصالً اهمیتی ندارد که چند سال گرفتار باشید یا چقدر های معمولی محدود نمیدرمان

شما فرا برسد، نیروهای تاریکی باید بارِ خود را  موعدنگامی که شرایط وخیم به نظر آید. ه

 ببندند و به طور کامل از زندگی شما خارج شوند.

کنید ماندگار است؟ با خود اکنون در موقعیت نامطلوبی قرار دارید که احساس میآیا هم

کنید، یندازی نماگاه کسب و کار خود را راهکنید، هیچگاه بهبود پیدا نمیکنید هیچفکر می

ه به هر میزانی کشود. به یاد داشته باشید که تان برطرف نمیگاه مشکالت قانونیهیچ

مشکالت خود را دائمی بدانید، به همان میزان این مشکالت در زندگی شما ماندگار خواهند 

موعد هفت ساله . آماده باشید، موعد هفت ساله شما رو به پایان استگوید: خداوند می شد.

ها و مشکالتی است که سالیان سال گرفتار آن ها، رنجدر این عبارت استعاره از بیماری

اید. رهایی از افسردگی، نگرانی و اضطراب نزدیک است. رهایی از عادات به اعتیاد بوده

نزدیک است. تنها رهایی از محدودیت و کمبود نزدیک نیست، بلکه فراوانی و پیشرفتی دور 

های عالی را در مسیر شما قرار خواهد ها و موقعیتانتظار نیز در راه است. خداوند فرصت از

العاده را در مسیر شما های تجاری فوقهایی بسیار خالقانه ، قراردادها و موقعیتداد. او ایده

تان دهد. هنگامی که موعد شما به سر آید، به سطح بسیار باالتر از شرایط فعلیقرار می
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هید رسید. سطحی که در آن سرشار از فراوانی و نعمت خواهید شد و سطحی که در آن خوا

 شوند.رویاهای شما به واقعیت تبدیل می

د، من باور پیوندگاه این اتفاقات برای من به وقوع نمیهیچ»آسان است که با خود بیندیشید: 

 «ی من پایان پذیرد.ندارم که هیچ چیز تغییر کند. من باور ندارم که آن هفت سال برا

زیرا این وعده برای مؤمنان است. این وعده ! پذیردوقت پایان نمیبله، حق با شماست. هیچ

دارند روزی تمامی این شرایط تغییر خواهد کرد. تحقق این یقین مخصوص کسانی است که 

 دارند محدودیت و کمبود گذرا و موقتی است. باوروعده برای افرادی است که 

من »با خود فکر کنید:  ایدهای شما رو به پایان است. شموعد مشکالت و سختی، دوستان

 یابم، من با شخص مناسبیتوانم از عهده خرید این خانه بر بیایم، من هرگز بهبود نمینمی

ها چنین نیست. شما باید آماده شوید. هنگامی که فصل سختینه، هرگز این «کنم.مالقات نمی

ده مهیا کرکردید برای شما چه درخواست میتر از آنبه پایان برسد، خداوند بسیار بیش

به ثروت و فراوانی  بی پولیرود. او شما را از قرض و . او از مرز انتظارات شما فراتر میاست

 ری به سالمتی کامل!کند. از بیماهدایت می
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 گویید:ببا جرأت  و شویدهر روز صبح از خواب بیدار  بهتر استپس  

 ها و مشکالت رو به پایان است.خداوندا از تو سپاسگزارم که فصل سختی

 آسوده و آزاد هستم.از تو سپاسگزارم که دل

دگی در دیای از جانب بانویی دریافت کردم که تصادفی با اتومبیل داشت و دچار آسیبنامه

ها بود که شوهرش داد. ماهناحیه گردن شده بود. او با دردی دائمی به زندگی خود ادامه می

 کشید و بسیارکه بسیار درد میو مراقبت کند. یک روز هنگامیادر خانه مانده بود تا از 

ین توانست راه برود. به همده بود، تصمیم گرفت به زندگی خود پایان دهد. او نمیافسرده ش

خیز به سمت اسلحه شکاری که در منزل داشتند حرکت کند. اما دلیل تصمیم گرفت سینه

که خواست از صندلی پایین بیاید، تعادل خود را از دست داده و با کمر بر روی به محض این

تلویزیون که بر روی زمین قرار داشت برخورد کرد و به صورت کامالً زمین افتاد و با کنترل 

اتفاقی کانالی آمد که من در حال سخنرانی در آن بودم. آن روز من در این مورد سخنرانی 

ات ترین لحظتواند تاریکدهد. چگونه او میکردم که چگونه خداوند شرایط را تغییر میمی

تغییر دهد. با شنیدن این جمالت، آرامش را درون خود  ترین لحظاتتان را به روشنزندگی

ه من نقش بر زمین شد»اش نوشته است: احساس کرد که هرگز تجربه نکرده بود. او در نامه

توانستم حرکتی کنم. حتی پلک زدن هم برایم مشکل بود، اما با شنیدن آن جمالت بودم و نمی
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بازگشت،  شوهرش به منزلگامی که هن« اشک مسرت و شادمانی از چشمانم سرازیر شد.

دید که همسرش بر روی زمین به خواب رفته است. نگران شد و او را بیدار کرد و گفت: 

ران نگ»او لبخندی زد و گفت: « ای!آید به زمین افتادهعزیزم حالت خوب است؟ به نظر می»

ار از امید بش سرشآن روز زندگی او برای همیشه تغییر کرد. قل «نباش، اتفاقی نیفتاده است.

 . رویای بهبودی و سالمتی برای او زنده شد.شدو ایمان 

کامل  اش به طورنوشت؛ نه تنها کامالً از درد رها شده بود، بلکه سالمتیهنگامی که نامه را می

 کرد.تر از هر زمانی احساس قدرت و سرزندگی میبهبود یافته بود و بیش

که تمام شواهد و احتماالت به ضرر او  لحظه ایرسید، که بهبودی غیرممکن به نظر می زمانی

کمی صبر کنید، او بنده من است. »بودند، در آن زمان خداوند متعال، خالق کل جهان، گفت: 

ه های او، رو بها و رنجاو قرار نیست برای همیشه در این وضعیت باقی بماند. فصل سختی

 «پایان است.

دت زمان طوالنی با بیماری و درد زندگی کرده باشید و شاید شما هم  همانند این بانو، م

دچار افسردگی شده باشید. ممکن است این ابر شوم  به مدت طوالنی بر زندگی شما سایه 

 باشید.  یکه زمان زیادی گرفتار اعتیادافکنده باشد، یا این
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ی و ای فراوانموعد شما فرا رسیده است. برای رهایی آماده باشید. برای شفا آماده باشی. بر

 ها و مشکالت رو به پایان است. آماده باشید. فصل سختی تنعم

 ؟مکنیآماده  این مواردچگونه خود را برای ورود سوال اینجاست که 

فتار راند. با اکنون این موارد وارد زندگی شما شدهای که گویی همبه گونهصحبت کردن با 

به دن فکر کراند. با اکنون این موارد به زندگی شما وارد شدهای که گویی همبه گونهکردن 

 اند.اکنون به زندگی شما راه پیدا کردهای که گویی همگونه

بسیار خوب جول، اما آرتروز من بسیار وخیم است. درمان دیابت من غیرممکن است. 

 مشکالت مالی من کمرشکن هستند. 

این موارد منفی ندانید. دیابت، آرتروز، مشکالت مالی و ... متعلق به شما خودتان را مالک 

اکنون بخشی از زندگی شما باشند، اما قرار نیست که دائمی و ماندگار باشند. . شاید همندنیست

 کنید.تان دائمی نها را در زندگیبا نسبت دادن مالکیت این موارد منفی به خودتان، حضور آن

 یاد داشته باشید:این اصل را به 

 کنید.هنگامی که شما چیزی را باور کنید، آن را دریافت می

 در این صورت دیگر ایمان« کنم!گاه باور میهنگامی که دیدم، آن»آسان است اگر بگوییم: 

 معنایی ندارد.
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 گویند: مؤمنان واقعی همواره می 

 کنم، سپس آن را خواهم دید.ابتدا آن را باور می

توانید شرایط فعلی خود را نگاه کنید. گزارشات مالی خود را بخوانید و با خود فکر کنید: می

اوضاع هیچ تغییری نکرده است، هر وقت اوضاع مساعد شد و شروع به بهبود یافتن کرد، »

 «گاه من از خداوند سپاسگزاری خواهم کرد.آن

کند. تان جاری میزندگیشکرگزاری شما عاملی است که لطف و رحمت خداوند را به 

 هنگامی که جرأت داشته باشید و بگویید: 

که بتوانم بهبود  وجود نداردهی گزارشات پزشکی خوب نیست، به ظاهر راخداوندا، 

، من باور دارم که تو در حال تدارک راهی هستی. من باور دارم که به نم،. اماپیدا ک

ها، باور دارم که فصل سختی فصل جدیدی از لطف و رحمت تو وارد خواهم شد. من

خواهم از تو سپاسگزاری کنم ها و کمبودها رو به پایان است. خداوندا، میمحدودیت

 که لطف و رحمت، زندگی مرا فرا گرفته است.
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ای سخن بگویید، رفتار کنید و خداوند را شکرگزاری کنید که گویی هنگامی که شما به گونه

 دهد:گاه خداوند به فرشتگان دستور میاست، آناکنون خواسته شما محقق شده هم

چه ها و مشکالت به پایان رسیده است. هر آنام بگویید که فصل سختیبرگردید و به بنده

 را که بخواهد برای او محقق خواهم کرد.

که به درگاه خداوند شکرگزاری کنیم و او را مورد پرستش قرار اما اغلب اوقات به جای این

و خداوندا، من د: »گوییمگذاریم و میتباه مشکالت خود را با خداوند در میان میدهیم، به اش

سال است  که گرفتار این اعتیاد هستم. فکر نکنم هرگز بتوانم از شر آن خالص شوم. خداوندا، 

کنم، اما باز هم درگیر مشکالت مالی هستم. این مسائل مالی کمر مرا من دو شیفت کار می

 «شکسته است.

فع . به ندکنیجای شکرگزاری و پرستش خداوند، شروع به غر زدن و شکایت کردن میبه 

 خودتان است که در محضر خداوند شکرگزار و شاکر باشید و بگویید: 

ها را برطرف خداوندا، از تو سپاسگزارم که به تمام نیازهای من آگاه هستی و تمامی آن

 کنی.می
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ید؛ اما به جای شکایت، به نفع خودتان است که شاکر اکنون حال خوبی نداشته باششاید هم

 باشید و بگویید:

گویم که سالمتی و قدرت من هر لحظه در حال تجدید و احیا شدن خداوندا تو را شکر می

 است.

اکنون از راه درست خارج شده باشند، اما شما باید در محضر خداوند شاید فرزندانتان هم

 بگویید:

باز  شانگویم که فرزندان من را به مسیر تحقق سرنوشت باشکوهخداوندا تو را شکر می

 گردانی.می

کند. نه شکایت کردن و غر شکرگزاری و ستایش است که توجه خداوند را به خود جلب می

 زدن!

اگر شما همواره از شرایط فعلی خود در پیشگاه خداوند گله و شکایت کنید، لطف و رحمت 

گیرد. او را از دست خواهید داد. شما ناامید خواهید شد. شک و تردید قلب شما را فرا می

 قانون این است  که در محضر خداوند از شواهد عینی و شرایط فعلی خود شکایت نکنید. 
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 گونه نگویید. گفتن اینهرگز اینوجه جالب نیست. ت پزشکی به هیچ، گزارشا«جول»اما 

کند. گله و شکایت خود را نزد خدواند عبارات منفی هیچ تغییری در وضعیت شما ایجاد نمی

 نبرید، بلکه در پیشگاه او شکرگزار و ستایشگر باشید. 

ه ظاهر که شرایط فعلی بکنی. با اینخداوندا از تو سپاسگزارم که به من عمری طوالنی عطا می

نامطلوب است، اما من ایمان دارم که فصل سختی و مشکالت رو به پایان است و سالمتی، 

 موفقیت، فراوانی و ثروت در راه هستند.

 اغلب اوقات ما در حال اعالم کردن و بر زبان آوردن عبارات نادرست هستیم.

 کنم.مناسب خود را مالقات نمیوقت زوج ام. من هیچمن برای مدت طوالنی مجرد بوده»

 «اند، فکر نکنم بتوانم از پس مشکالت بربیایم.ها بسیار افزایش پیدا کردهقیمت

اید هر ب کنید.با بر زبان آوردن این عبارات، شکست و متوسط بودن خود را پیشگویی می

ه باعث عقب چآورید، تغییر دهید. با قاطعیت اعالم کنید از هر آنچه را که بر زبان میآن

رهایی خواهید یافت. از تنهایی خالص خواهید شد؛ از  ،ماندن شما در زندگی شده است

 افسردگی و اعتیاد خالص خواهید شد.
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د، شده باشیتان دچار مشکالتی وانبی از زندگیهای زیادی باشد که در جممکن است سال

 اما اجازه دهید از طرف شما اعالم کنم که: 

نیستند، فصل سختی و مشکالت رو به پایان است. هر محدودیت و این شرایط دائمی 

جدیدی خواهید شد.  من باور دارم و اعالم  کمبودی از میان خواهد رفت و شما وارد مرحله

لطف و ها، تکنم که خداوند فراوانی را در زندگی شما جاری خواهد ساخت. او فرصمی

چه را که برای تحقق او هر آنرحمت خود را در زندگی شما جاری خواهد کرد. 

 تان جاری خواهد ساخت.تان نیاز دارید، در زندگیسرنوشت
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 فصل ششم

 من باارزش هستم

 )خودت را بشناس(

 

، روح خود را در شما دمید. به سپستصویری از خودش آفرید و  عنوانخداوند شما را به 

وجود شما نهفته است. برای شما مقدر های خداوند قادر و متعال در عبارتی، تمامی ویژگی

شده است که کارهای بزرگی را به انجام برسانید. برای شما مقدر شده است که اثری 

 ماندگار از خود به جای بگذارید.

 ها را خلقخداوندی که خالق کل جهان هستی است، خداوندی که ستارگان و تمام کهکشان

جاست که شما وح خود در آن دمید. نکته اینکرده است، او بشر را از گِل آفرید و از ر

های خداوند قادر و متعال ها و تواناییتصویری از خداوند هستید، در نتیجه تمامی ویژگی

تان متجلی های نهفتهدرون شما نهفته است. حال تصور کنید که اگر بخش کوچکی از توانایی

  توانید انجام دهید.شود، چه کارهای بزرگی که می
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مان است، بر شناسیم. تمرکز ما بر روی نقاط ضعفغلب اوقات، ما حقیقت خود را نمیاما ا

ایم. تمرکز ما بر روی توانیم انجام دهیم و اشتباهاتی که انجام دادهروی کارهایی که نمی

 متوسط بودن و معمولی بودن است، در صورتی که درون ما عظمتی نهفته است.

 را برای همیشه کنار بگذارید، باید همواره با خود بگویید: اگر تصمیم دارید که متوسط بودن

 های من نهفته است.بزرگی و عظمت درون ژن

 من از تبار قهرمانان هستم.

 من تصویری از خداوند قادر و متعال هستم.

ه کافی من به انداز»گویید: گاه دیگر با خود نمیپی ببرید، آن تانهویت واقعی و الهیاگر به 

واده طور نیست. شما در خانهرگز این «ام.نیستم، من در خانواده نامناسبی به دنیا آمدهمستعد 

ریزی کرده است. هنگامی اید. خداوند تمامی جزئیات را از قبل برنامهمناسبی به دنیا آمده

وقت من بدشانس هستم، هیچ»که بگویید: که به حقیقت ذات خود پی ببرید، به جای این

من مورد لطف و رحمت خداوند قرار »گویید: می، «شودنصیب من نمی موقعیت مناسبی

یلی این مشکل خ»که بگویید: به جای این «کنند.ام، برکت و فراوانی مرا دنبال میگرفته

با کمک خداوند »، با قاطعیت اعالم کنید: «آیمبزرگ است و من هرگز از پس آن بر نمی

م. اگر خداوند طرف من باشد، چه کسی جرأت دارد گذارمتعال تمامی موانع را پشت سر می
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من »: گیری کنید کهکه به نمره آزمون خود نگاه کنید و نتیجهبه جای این«  علیه من باشد.

ش من دان»گویید: ، می«های من همیشه پایین استام. نمرههمیشه دانش آموز متوسطی بوده

که در آینه به جای این« شده است. آموزی عالی هستم، خرد و دانش الهی در ذهن من جاری

گویید: ی، م«من شخصیت خوبی ندارم، من اصالً جذاب نیستم » نگاه کنید و با خود بگویید: 

 «العاده هستم، من مخلوقی منحصر به فرد هستم.من خارق»

هنگامی که به حقیقت ذات خود پی ببرید، هنگامی که به معنای واقعی درک کنید که شما 

خداوند هستید؛ هنگامی که باور کنید خداوند از روح خود در شما دمیده است، تصویری از 

رنده با کنید و مانند یک بکنید، مانند یک برنده صحبت میگاه مانند یک برنده فکر میآن

من »د: کنید که بگوییکنید. اگر به حقیقت خود پی ببرید، دیگر جرأت نمیخود رفتار می

 « را محقق کنم.توانم رویایم هرگز نمی

دانید خالق شما کیست؟ او از روح خود در شما دمیده تان گرفته است؟ مگر نمیشوخی

است. او کسی است که کل جهان هستی را خلق کرده است. هیچ رویایی برای شما دست 

خود را  توانید کسب و کارتوانید به هر بیماری غلبه کنید. شما مینیافتنی نیست. شما می

ید. شما اندازی کنتوانید بنیاد بزرگی را برای کمک به نیازمندان راهی کنید. شما میاندازراه

تو »یند: گوهایی را باور نکنید که میتوانید خانواده خود را به سطح باالتری ببرید. دروغمی

« ی.توانی بیش از این پیش بروای، دیگر نمیهایت دست یافتهدیگر به حد نهایی از توانایی
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ودتان مانند یک برنده واقعی صحبت کنید. برنده بودن در خون شماست. موفقیت در با خ

مئن قدر مطپرسید از کجا اینزندگی در خون شماست. میسرخون شماست. سالمتی، نشاط و 

من از روح خود در تو »هستم؟ زیرا خداوند به صراحت در کتاب آسمانی فرموده است: 

 «دمیدم.

 هاکلیسای لیکوود شوم، زیاد جای تعجب نداشت. زیرا پدر من پنج که من توانستم واعظاین

سال واعظ بود. واعظ شدن در خون من بوده است. این توانایی از همان لحظه تولد درون من 

دادم این بود که به آن اجازه بروز بدهم.  به نهفته شده بود. تنها کاری که من باید انجام می

که کسب و کار خود را ای خود را محقق کنید و یا اینهمین صورت زمانی که شما رویاه

ای مانند اندازی کنید، جای تعجب ندارد. چرا؟ زیرا شما مخلوق خداوند هستید. رابطهراه

رابطه پدر و پسر. خداوند از روح خود در شما دمیده است. در نتیجه، شما هم همانند او قادر 

 کار خودتان و ... به خلق کردن هستید. خلق رویاها، خلق کسب و

این حقیقت در مورد من و شما صادق است. شما به هیچ وجه معمولی نیستید. شما در نوع 

ست، تان چه رنگی اخود بهترین هستید. اصالً مهم نیست ظاهر شما چگونه است، رنگ پوست

چقدر بلند یا کوتاه هستید. اصالً مهم نیست که چه نقاط ضعفی دارید. شاید چندین سال 

ت که گرفتار اعتیاد شده باشید. شاید اشتباهاتی مرتکب شده باشید. با تمامی این اوصاف، اس

اید. شک نداشته باشید که روح قهرمان در شما دمیده شده است. شما برنده زاده شده
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ن م»فراوانی، نعمت و ثروت در خون شماست. پس لطفی در حق خودتان کنید و نگویید: 

گاه التحصیل شوم، من هیچتوانم فارغوقت نمییاد خالص شوم. من هیچتوانم از شر این اعتنمی

 توانم رویای خود را محقق کنم.:نمی

 اید که فاتح واید تا برنده باشید. خلق شدهخون قهرمان در شما جریان دارد. شما خلق شده

اعتیاد  راکنون گرفتاشما چگونه  است. شاید هم فعلیپیروز باشید. اصالً مهم نیست شرایط 

ما باشید، اگرفتار بیماری اما این شرایط گذراست. آزادی در خون شماست. شاید باشید، 

مطمئن باشید که این بیماری ماندگار نخواهد بود. زیرا سالمتی در خون شماست. کمبود، 

 و ثروت در خون شماست.  ت شما نیست. بلکه فراوانی، فرصتپولی سرنوشنداری و بی

خود  کافی است به، «شودخواسته تو هرگز محقق نمی»گویند: ر به شما میهنگامی که افکا

تو »ند: گوییادآوری کنید که هویت واقعی شما کیست. هنگامی که افکار منفی به شما می

 در جواب بگویید: ، «کنیوقت بهبود پیدا نمیتوانی رویایت را محقق کنی، تو هیچنمی

توسط، کنی من همیشه مدانم چه کسی هستم. آیا فکر میای، من میفکر کنم اشتباه گرفته»

که همیشه گرفتار مشکالت مالی خواهم بود؟ خداوند در مانم؟ یا اینمعمولی و تنها باقی می

کتاب مقدس گفته است: لطف و رحمت او مرا از هر طرف احاطه خواهد کرد. او گفته است: 

ها هایی را که در سختییه من کارساز نیست. خداوند گفته است: تمام لحظههیچ نیرویی عل
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کند. لطف و رحمت خداوند همواره من و ام، برای من جبران میو مصیبت از دست داده

 «های مناسب در مسیر من قرار خواهند گرفت.ها و فرصتکند. موقعیتام را دنبال میخانواده

تان را بدهید. هنگامی که افکار اطعیت جواب افکار منفیگونه با قبله، شما باید این

 تان را به خود یادآوری کنید.ناامیدکننده به سراغ شما آمد، کافی است هویت واقعی و الهی

ند. دانند چه کسی هستها واقعاً نمیاند. آنمتأسفانه اکثر مردم به هویت واقعی خود پی نبرده

 ی که در وجودشان نهفته است، هیچ اطالعی ندارند.ها و استعدادهایها از تواناییآن

تو بااستعداد نیستی، تو »گویند: شود که میصداهای منفی در سرشان مرتب تکرار می

 ای اشتباهشوی، تو در خانوادهوقت از بدهی خالص نمیوقت ازدواج نخواهی کرد، تو هیچهیچ

گاه قادر نخواهند بود ار شوند، هیچتا زمانی که تنها این صداها تکر «اید.به دنیا آمده

 تان را محقق کنند.سرنوشت

ید تا به حال کسی به شما نگفته است که واقعاً چه کسی هستید. بگذارید من به شما اش

 بگویم که در کتاب مقدس خداوند در مورد هویت واقعی شما چه گفته است:

 تو بنده خداوند قادر و متعال هستی.

 بااستعداد هستی.تو قدرتمند هستی، تو 

 تو زیبا هستی، تو باهوش هستی.
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 تو شجاع هستی. بذر عظمت در تو نهفته است.

 و عادی نیستی. تو معمولی

 تو فاتح هستی، برنده بودن در خون توست.

 برای تو مقدر شده است که کارهای بزرگی را انجام دهی.

ای. خانواده نامناسبی به دنیا آمدهتو در »گویند: هایی را باور نکنید که میهرگز این دروغ

ای بوده است، پس تو هم افسرده خواهی شد. پدر تو الکلی بوده است، مادر تو فرد افسرده

دوستان این حق شماست که از جانب خداوند برکت داده شوید.  «شوی.پس تو نیز الکلی می

 شماست. DNAاین حق شماست که آزاد، سالم و شاد باشی. تمامی این موارد در 

آورند، شوید و افکار منفی به سمت شما هجوم میهنگامی که صبح از خواب بیدار می

  د وردهند که هیچ ربطی به هویت واقعی و الهی شما نداهایی را به شما نسبت میویژگی

 در این هنگام سر خود را باال بگیریدکنند، تان را به شما یادآوری میاشتباهات و نقاط ضعف

 ینه نگاه کنید و با قاطعیت بگویید: آو با جرأت در 

 «ای.صبح بخیر، تو قهرمان و برنده زاده شده»
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ان من قوی هستم، من شجاع هستم، قهرم»تمام افکار منفی را نادیده بگیرید و با خود بگویید: 

 «گوید.میبودن در خون من است. من همانی هستم که خداوند 

را به خود یادآوری کنید. شما فاتح و قهرمان زاده  انتشما باید مرتباً هویت الهی و واقعی

، توانایی وروداگر اجازه دهید افکار منفی مرتباً در ذهن شما تکرار شوند، برای  اید.شده

 .ایدکردهتان مانع ایجاد های مناسب در زندگیها و موقعیتاستعداد، فرصت

. کنید بسیار معمولی و متوسط هستیدگیرید و احساس میاکنون خود را دست کم میهم ایدش

بیند. پس بیند. خداوند در شما عظمت و بزرگی میاما خداوند در وجود شما یک قهرمان می

تان را هویت غیرواقعی فکار منفی را خاموش کنید که به شمالطفی در حق خودتان کنید و ا

با خداوند هماهنگ شوید و آن بزرگی و عظمتی را که خداوند در شما کنند. یادآوری می

 بیند متجلی کنید.می

هنگامی که خداوند به موسی دستور داد که نزد فرعون برود و به او دستور دهد که مردم را 

او ادامه « من که هستم که بتوانم این کار را انجام دهم؟»آزاد کند، موسی در جواب گفت: 

هاست، او به من گوش نخواهد دا، من یک فرد معمولی هستم. فرعون رهبر ملتخداون»داد: 

 «داد.
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ها دید. او بر روی محدودیتموسی هویت واقعی خود را از یاد برده بود. او خود را ناالیق می

 .آوردن بودبهانه  مشغول هایش تمرکز کرده بود. اوو ضعف

ام. شاید تو با خود فکر خود در تو دمیدهموسی، من از روح »خداوند در جواب به او گفت: 

خواهم این بهانه را بر زبان بیاوری. دیگر به من نگو کنی ضعیف و ناالیق هستی، اما دیگر نمی

زنم. تو پادشاه هستی، تو قهرمان زاده که توانایی چه کارهایی را نداری! من حرف آخر را می

 «ای.شده

ها پیش کتاب داستانی را خواندم که شخصیت اصلی آن یک جوجه عقاب بود. این مدت

ها بزرگ شده بود. هنگامی جوجه عقاب در مرغداری به دنیا آمده بود و در کنار جوجه مرغ

خورد. اما یک روز عقابی ها غذا میکرد . همانند آنها حرکت میهمانند مرغ بزرگ شدکه 

کرد. در اوج آسمان پرواز می ز لحاظ ظاهری بسیار شبیه او بود، ولیرا در آسمان دید که ا

 اما وقتی به« ای.این جایگاهی است که تو برای آن آفریده شده»ندایی در درونش گفت: 

اطرافش نگاه کرد، شرایط حاکی از آن بود که او یک مرغ است. او نزد مرغان دیگر رفت و 

ها به او خندیدند و وج پرواز کند. تمامی آن مرغخواهد مانند آن عقاب در اگفت که می

 «توانی در اوج پرواز کنی.تو تنها یک مرغ هستی و نمی»گفتند: 
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او همواره مرغ خطاب شده بود. مرغ بودن به واقعیت او تبدیل شده بود. اما درونش چیز 

 :گفتدیگری می

ام. من در دنیا نیامدهاین حد نهایی من نیست. من برای زندگی در این محیط محدود به »

ام، اما اصالً احساس مرغ بودن ندارم. این سرنوشت من نیست. یک مرغداری به دنیا آمده

 «های من جاری است.خون عقاب در رگ

تر زرگتر و بهای او بسیار قویها نیست. بالهایش اصالً شبیه دیگر مرغاو متوجه شده که بال

هایش را بهم زد و تا حد توانش به امتحان کند. او بالبود. او تصمیم گرفت پرواز کردن را 

ها را تکان داد. کمی از زمین بلند شد، اما نتوانست اوج بگیرد و سقوط کرد. سرعت آن

ما به تو هشدار داده بودیم که تو با ما فرقی نداری. »های دیگر به او خندیدند و گفتند: مرغ

 «رغ هستی.کنی. تو تنها یک موقتت را بیهوده تلف می

تر کرد تا بتواند بیشگرفت و هر روز تمرین میها را نشنیده میاو سخنان ناامید کننده آن

به   تر اوج بگیرد و باال و باالتر برود. با هر نفستر و بیشاوج بگیرد. یک روز او توانست بیش

ام را یاکنون خودِ واقعام. هماین جایگاهی است که من برایش خلق شده»گفت: خود می

 «شناختم. من یک عقاب هستم.
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شاید شما هم همانند عقاب این داستان، در محیطی محدود بزرگ شده باشید. بگذارید به 

تان اید، رویاهایشما بگویم که شما عقاب هستید. نباید محیط محدودی که در آن بزرگ شده

فتن شما را بگیرند. ها و نظرات دیگران جلوی اوج گررا از شما بدزدد. اجازه ندهید حرف

 اید. او تاج پادشاهیهویت الهی خود را بشناسید. شما به عنوان تصویری از خداوند خلق شده

های شما جریان دارد. شما هرگز برای متوسط را بر سر شما نهاده است. خون شاهانه در رگ

ها رصتاوانی، فاید تا اوج بگیرید. فراید. شما آفریده شدهبودن و معمولی بودن آفریده نشده

اکنون ذهنیت محدود مرغ العاده بخشی از سرنوشت شما هستند. از همهای فوقو موقعیت

 بودن را کنار بگذارید و همانند یک عقاب بیندیشید.

شناسم که در یک خانواده فقیری به دنیا آمد و به تنهایی توسط مادرش بانوی جوانی را می

ل داشت، باردار شد و مجبور شد که مدرسه را ترک بزرگ شد. هنگامی که تنها شانزده سا

خواست که فرد بزرگی شود، اما با این اتفاق به نظر کند. روزی او رویای بزرگی داشت و می

آمد با ناکامی زودهنگامی مواجه شده است و او نیز همانند مادرش باید فرزندش را در می

 فقر بزرگ کند. 

ی کرد تا پسرش را بزرگ کند. شغلی را در بوفهاو به یک آپارتمان کوچک نقل مکان 

این »گفت: کرد، اما ندای درونش میای پیدا کرد. دستمزد بسیار کمی دریافت میمدرسه

به مدرسه  او تصمیم گرفت دوباره «حد نهایی پیشرفت تو نیست. این تمام سرنوشت تو نیست.
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کرد. او وارد او را راضی نمیاما این مدرک ، برگردد. در طی دو سال دیپلم خود را گرفت

رفت.  طی چهار سال او با ها به کالس میکرد و شبیک کالج شبانه شد. روزها کار می

التحصیل شد. او باز هم به این مدرک اکتفا نکرد و مدرک فوق لیسانس افتخار از دانشگاه فارغ

بوفه آن کار  ای است که روزی درو دکترای خود را گرفت. امروز او مدیر همان مدرسه

 کرد.می

گاه تان پی ببرید، هنگامی که به جایگاه واقعی خود پی ببرید؛ آنهنگامی که به هویت واقعی

 شود.ناپذیر میتحقق رویای شما اجتناب

گاه واقعی تر از جایشاید شما هم مانند این بانو مشغول به انجام کاری هستید که بسیار پایین

کنید. شاید خانواده و فامیل شما به بودن در شماست. شاید در محیط نامناسبی زندگی می

جایگاه پایین خود عادت کرده باشند. همان کاری را انجام دهید که این بانو کرد. با قاطعیت 

ر کنم، اما من داکنون در محیطی نامناسب زندگی میدرست است که هم»ود بگویید: به خ

شناسم. من بنده خداوند قادر و متعال شوم.من هویت واقعی خود را میهمین جا متوقف نمی

 دانم کههستم. شاید اطرافیان من هویت واقعی و الهی خود را از یاد برده باشند، اما  من می

 «ام.زاده شدهقهرمان و برنده 
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دوستان، پیروزی و قهرمانی در خون شما جاری است. هر روز صبح از خواب بیدار شوید و 

تان را به خود یادآوری کنید. اگر این کار را انجام دهید، من باور دارم هویت واقعی  و الهی

گذارید. شما خود و گیرید. شما موانع را پشت سر میکنم که شما اوج میو اعالم می

شما  شوید که خداوند برایبرید و به همان کسی تبدیل میتان را به سطح باالتری میخانواده

 در نظر گرفته است.
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 فصل هفتم

 

 من شاهکار خلقت هستم

 )خودت را اشرف مخلوقات بدان(

 

تند. هسدانند چه کسی ها واقعاً نمیبسیاری از مردم از هویت واقعی خودشان غافل هستند. آن

 زیباتر تری داشتم، اگرکنند، اگر کمی قدبلندتر بودم، اگر شخصیتی جذاببا خود فکر می

اما باید بدانید که هنگامی که خداوند شما  بودم، در این صورت احساس بسیار عالی داشتم.

شما  خواست.را آفرید، زمان زیادی را صرف کرد تا شما را به شکلی بیافریند که خودش می

هایی رت اتفاقی  دارای چنین شخصیتی نیستید. قد، ظاهر، رنگ پوست و تمام موهبتبه صو

ا ها با هدف خاصی به شمکه خداوند به شما داده است اتفاقی نبوده است. تمامی این ویژگی

 تند. اگر احتیاج بود که قدتان هسها در راستای تحقق سرنوشتداده شده است. تمامی آن

آفرید. اگر الزم بود ملیت دیگری داشته باشید، شما را بلندتر می بلندتر باشید، خداوند

کرد. اگر الزم بود مانند آن بازیگر سینما خوش خداوند شما را در سرزمین دیگری خلق می

اشید و ب دارای اعتماد به نفسی باال شدید. شما بایدشدید، حتماً آفریده میقیافه آفریده می

 شما دارد اعتماد کنید.  یای که خداوند برابه برنامه
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 در کتاب مقدس آمده است: 

 شما اشرف مخلوقات هستید.

تید. کامالً منحصر به فرد هس معمولی نیستید بلکه این جمله به این معناست که شما عادی و 

کس اثر انگشت شما را ندارد. هیچ موجود کامالً  مشابهی به شما در کل جهان هستی هیچ

تان دست یابید، باید یاد بگیرید که های نهفتهخواهید به تمام تواناییوجود ندارد. اگر می

 خود را متمایز، اصیل و اشرف مخلوقات ببینید.

کردم. صحنه بر روی نیمکتی نشسته بودم و به غروب خورشید نگاه میدر اوایل بیست سالگی 

بسیار باشکوهی بود. آب دریا بسیار شفاف و آبی بود. ساحل از شمال تا جنوب گسترده بود. 

رسید. ندایی از طرف خداوند درونم از این منظر خورشید بسیار بزرگ و شکوهمند به نظر می

من در جواب « ی باشکوهی است، نه؟به نظرت منظرهجول، : »گفتانداز شد که میطنین

 «بله، بسیار باشکوه است.»گفتم: 

ام ترین خلقت من کدبه نظر تو زیباترین شاهکار هنری من و باورنکردنی»آن صدا گفت: 

 «است؟

یباترین انگیز زخداوندا، فکر کنم این غروب دل»انداز گفتم: در آن لحظه تحت تأثیر آن چشم

 «طور نیست.خیر، این»آن صدا گفت:  «تو باشد. شاهکار هنری
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 انداز بسیار زیبا و باورنکردنیهای راکی هم دیدن کرده بودم که چشمهمان سال از رشته کوه

های راکی خداوندا، حتماً زیباترین شاهکار هنری تو رشته کوه»داشت. در جواب گفتم: 

 « باشد.

ا ها رکه کهکشانهنری من است. هنگامینه جول، انسان زیباترین شاهکار »صدا گفت: 

آفریدم، بسیار باشکوه و زیبا بود. اما هنگامی که انسان را خلق کردم و از روح خود در او 

 «دمیدم، او به تصویری از من تبدیل شد.

نداشته  تانترین دارایی خداوند هستید. برداشت اشتباه از هویت واقعیدوستان، شما باارزش

« اشتمد ندتر بودم و یا ای کاش ظاهر متفاوتیای کاش کمی بل»فکاری که باشید. از این ا

 دست بردارید.

ما اید. هنگامی که خداوند شبه تصویر کشیده شده عالم هستی ترین نقاششما توسط خبره

او مُهر تأیید خود را « العاده است. این شاهکار خلقت من است.فوق»را آفرید، با خود گفت: 

 به شما زد. 
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ها معموالً برچسبی وجود دارد که روی آن نوشته شده است: ساخته شده در فالن درون لباس

خلق شده توسط کشور.در وجود شما هم برچسبی قرار دارد که روی آن حک شده است: 

 خداوند قادر و متعال

پس سینه خود را جلو دهید و سر خود را باال بگیرید. شما بیش از اندازه باارزش هستید. 

کنند، آیند و هویت نادرست شما را به شما یادآوری میکه افکار منفی به سراغ شما میهنگامی

من خلق شده توسط خداوند قادر و متعال هستم.ظاهر من، به خودتان یادآوری کنید که: 

صیت من، همه و همه منحصر به فرد هستند. هیچ چیز در مورد من متوسط لبخند من، شخ

 نیست. من اشرف مخلوقات هستم.

طور نیست. من نه، این»گویند: اما معموالً در ذهن ما افکار منفی در جریان هستند که می

 چیزی درباره شما متوسط وگونه نیست. هیچنه، این «بسیار کُند هستم. من جذاب نیستم.

 مولی نیست.مع

د متوسط بودن کنید. شای تا شما احساس شاید اطرافیانتان تمام سعی خود را کرده باشند

که شما معمولی هستید. شاید زندگی شما را سرخورده  افکارتان، شما را متقاعد کرده باشند

گویم ارزش بودن را به شما القاء کرده باشد. به همین دلیل است که میکرده باشد و حس بی

 اید در تمام طول روز، به خود یادآوری کنید که شما شاهکار خلقت هستید. ب
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هنگامی که شما این واقعیت را درک کنید که خداوند روح خود را در شما دمیده است و 

چنین شما را تجهیز کرده است، دیگر جایی برای مُهر تأیید خود را بر شما زده است و هم

 ماند.د اعتماد به نفس است باقی نمیاین افکار منفی که حاکی از کمبو

ر های بسیاری بر روی دیواها نقاشیچند سال پیش، به منزل یکی از دوستان رفته بودم. آن

ید توسط رسها به نظر میداد. در حقیقت بعضی از آنداشتند که مرا زیاد تحت تأثیر قرار نمی

ر بودند. اما د یب و مدرنیهای بسیار عجدارای طرحیک کودک یکساله کشیده شده باشد. 

 .ها ارزشی بالغ بر یک میلیون دالر داردیکی از همان نقاشی م ناهار متوجه شدم که تنهاهنگا

ها نها شدم. در حقیقت، آبار دیگر به این آثار نگاه کردم و این بار متوجه زیبایی نهفته آن

ی مهم نیست که اثر هنرآثار اصل پیکاسو بودند. آن شب متوجه این واقعیت شدم که زیاد 

هر که براساس ظاچه میزان از نظر دیگران زیبا به نظر آید. ارزش یک اثر هنری بیش از این

شابه، شود. به طور مآن تعیین شود، براساس نام هنرمندی که آن را خلق کرده است تعیین می

ا باشیم  ی ارزش ما به این بستگی ندارد که چه مقدار از دید دیگران، ظاهری خوب داشته

ارزش ما بر اساس  که چه شغلی داشته باشیم و یا در چه جایگاهی قرار داشته باشیم.این

شویم، بلکه بر اساس گذاری نمیشود. ما بر اساس ظاهرمان ارزشخالق ما مشخص می

 شویم.گذاری میمان، خداوند قادر و متعال، ارزشخالق
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ها را از ارزش تلقی کرده و آنهنری را بی من از روی عدم تخصص در هنر نقاشی، آن آثار

ها دالر بود. ها میلیونکردم. در صورتی که ارزش هر کدام از آنروی ظاهرشان قضاوت می

بنابراین دست از انتقاد و قضاوت کردن خود بردارید. شما توسط خداوند به تصویر کشیده 

ه شما را ک فکار منفیاید. اشده انگیز و کامل آفریدهاید. خود را بپذیرید. شما شگفتشده

تان هستید، باید همواره با خود دهند، کنار بگذارید. اگر خواهان دگرگونی زندگیتنزل می

 بگویید:

 من شاهکار خلقت هستم.

 ام.انگیز و اصیل خلق شدهای شگفتمن به گونه

ا دوست هآنبدخواهان شما دوست ندارند که شما حس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید. 

دارند که شما همواره آن صداهایی را بشنوید که حاکی از ناکامل بودن و ناالیق بودن 

کشم که هر روز صبح هنگامی که از خواب بیدار شماست. اما من شما را به چالش می

 شوید، به خود بگویید:می

 هستی. خلقت انگیز و شاهکارصبح بخیر. تو شگفت
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 جسارت گفت:در کتاب مقدس با دیوید 

 انگیز هستم. من شاهکار خلقت هستم.من شگفت

ان هایشکند. اغلب اوقات افکار مردم بر روی نقصمعموالً این افکار به ذهن مردم خطور نمی

 خداوند متعال به عنوان کنند. اماها معموالً خود را با دیگران مقایسه میمتمرکز است. آن

 «انگیز هستی. تو اشرف مخلوقات هستی.تو باشکوه و شگفت»گوید: نقاش و خالق شما می

خداوند هماهنگ باشید یا نه. اگر اصرار  گفته حال به خودتان بستگی دارد که بخواهید با

تان های دیگران تمرکز کنید، از تحقق سرنوشتو حرف هایتانه باشید که بر روی نقصداشت

 دور خواهید شد.

 ثبیت شود این است:صدایی که باید در ذهن شما ت

 من ارزشمند هستم. من اشرف مخلوقات هستم.

 من بنده شایسته خداوند قادر و متعال هستم.

. شوید، به انداره کافی با موانع مواجه میشما به اندازه کافی در زندگی بدخواه و مخالف دارید

. ویدان نش، خودتان مانع خودتلطفی در حق خودتان کنید و خودتان بر ضد خودتان نباشید

صداهای منفی را که مرتباً در سرتان در حال پخش شدن هستند، خاموش کنید. شروع به 

 «شما شاهکار خلقت و اشرف مخلوقات هستید.»گویند: ضبط صداهایی کنید که می
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خواندم که چندی پیش در فقر بسیار زیادی فوت کرده بود. بعد مطلبی را در مورد مردی می

تابلوی  آنها آشنایان او  به خانه محقر او رفتند تا وسایل او را جمع کنند.از مراسم خاکسپاری، 

نقاشی را که بر روی دیوار خانه او بود، به قیمت ناچیزی فروختند. شخصی که آن نقاشی را 

ه ک گذاری کند. آن گالری اعالم کردا آن را قیمتخریده بود، آن تابلو را به گالری برد ت

گردد و یکی از شاهکارهای هنری آن زمان بوده است که ارزش رمینقاشی به قرن هجدهم ب

بسیاری دارد. در نهایت، این نقاشی به مبلغ سه میلیون دالر به فروش رسید. آن مرد تمام 

زندگی خود را در فقر زندگی کرده بود و در فقر هم مُرده بود،  تنها به این دلیل که ارزش 

 دانست. واقعی دارایی خود را نمی

های درسی که من از این مطلب آموختم این بود که تمامی ما دارای استعدادها  و توانایی

ون مان دگرگها را بدهیم، زندگیای هستیم که اگر تنها اجازه شکوفایی یکی از آننهفته

: اندیشیمدانیم و با خود میشود. اما متأسفانه در اغلب اوقات ما ارزش واقعی خود را نمیمی

سط هستم، من هیچ استعدادی ندارم، زندگی من پُر از اشتباهات ریز و درشت بوده من متو»

اگر به این افکار منفی اجازه دهید که به طور مداوم در ذهن شما پخش شوند، سرانجام « است.

 چه را که برای تحققهر آن شما همانند این مرد شما همانند این مرد خواهید شد.

اختیار دارید. تمامی استعدادهای الزم در وجود شما نهفته است،  در تان الزم دارید،سرنوشت
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گویم هر روز صبح به کنید. به همین دلیل است که میها استفاده نمیای از آناما شما ذره

 خود بگویید:

 من متوسط و معمولی نیستم. من شاهکار خلقت هستم.

 ام.ای استادانه توسط خالق جهان هستی خلق شدهمن به شیوه

های بدن انسان در ارگان کردم در این باره کهپزشکی مطالعه می ای را در یک مجلهمقاله

گذاری شده های مختلف بدن قیمتحال حاضر چه قیمتی دارند. در این مقاله تمامی بخش

گذاری شده بود. شما تنها از ها با هم، شش میلیون دالر ارزشبود. به طور متوسط تمام ارگان

 های ذهنی و روحی شمای شش میلیون دالر ارزش دارید. حتی اگر تمام تواناییلحاظ فیزیک

شما شش میلیون دالر ارزش دارد. خداوند متعال شش  ا کنار بگذاریم، تنها بدن فیزیکیر

 گذاری کرده است.میلیون دالر تنها در بدن فیزیکی شما سرمایه
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ود همسایه خ»گوید: حضرت مسیح می. به وجود خودتان عشق بورزید و به آن افتخار کنید

شک نداشته باشید که « داری.را به همان میزان دوست داشته باش که خودت را دوست می

توانید به اطرافیان خود هم عشق بورزید. به این علت اگر شما به خودتان عشق نورزید، نمی

ا خودتان اگر شما نتوانید بداشته باشند. توانند روابط سالم پایداری راد نمیاست که اکثر اف

 توانید با دیگران هم کنار بیایید.کنار بیایید، بدون شک نمی

 ترین نگرش است که باید در خودترین دارایی خودتان هستید، مهماین دیگاه که شما بزرگ

استعداد خطاب کنید، این موارد در زندگی شما ارزش و بیاگر همواره خود را بیایجاد کنید. 

درون خود  از اگر شماگاه دنیای درون شماست، ج شما تجلیخواهند شد. دنیای خارمتجلی 

شود را نازیبا بدانید، حتی اگر زیباترین فرد جهان هم باشید، این حس به دیگران منتقل می

 که شما زیبا نیستید.

 انها از درون با خودشان مشکل دارند. شما هماین دقیقاً مشکل اصلی اغلب افراد است. آن

 د.تان  نسبت به خودتان داریکنید که در درونحسی را درباره خودتان به دیگران منتقل می

که در فاکتورهای زیباییچهره جذابی نداشت. او از  اً چند سال پیش بانویی را دیدم که ظاهر

مند نبود. اما درون او چیز دیگری در شود، بهرهزیبایی از آن یاد می معیار جامعه به عنوان

دانست. شاید ظاهرش معمولی به نظر جریان بود. او خود را تصویری از خداوند متعال می
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رسید، اما افکاری شاهانه داشت. او بسیار برای خود ارزش قائل بود. در همان چند ثانیه می

شد و به فرد مقابل این حس ارزشمند اول معاشرت با او، تمامی این موارد به دیگران منتقل می

 داد.انتقال می بودن را

احساس زیبایی، قدرت و باارزش بودن  ین امر چه بود؟ علت این بود که او از درونعلت ا

 د.شدر دنیای بیرون هم متجلی می چه که درون او در جریان بود،ل آنکرد و به همین دلیمی

 قانون این است:

 بینید.بینند که شما خود را میمردم به همان صورت شما را می

شما باور داشته باشید که قدرتمند، بااستعداد و مستعد هستید، دیگران هم شما را به اگر 

شود. اما همان صورت خواهند دید. این انرژی است که از طرف شما به دیگران منتقل می

ارزش بدانید، مردم هم شما را به همین شیوه استعداد، حقیر و بیاگر در عوض خود را بی

 بینند.می

هایتان بردارید. خودتان را با دیگران ق خودتان کنید. تمرکز خود را از روی نقصلطفی در ح

کنید از شما بهتر هستند، مقایسه نکنید. به خودتان عشق بورزید. اگر و با کسانی که فکر می

را ساطع کنید، خواهید دید که نظر دیگران هم در رابطه با  مثبت ن انرژیشما از خودتان ای

 د.توانید با دیگران ایجاد کنیتر و بهتری را میاهد کرد و روابط بسیار سالمشما تغییر خو

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



112 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

خداوند در کتاب مقدس مردان و زنان را پادشاه و ملکه خطاب کرده است. مردان باید 

ای به خود اهمیت چون ملکه. به گونهچون پادشاهان ببینند و زنان خود را همخودشان را هم

ه هستید. نه از آن جهت که بخواهید خود را از دیگران بهتر ببینید زاددهید که گویی اشراف

یا نسبت به دیگران مغرور باشید، بلکه از آن جهت که خداوند، خالق شماست باید به خودتان 

 یستید.تر نکس هم کمکس باالتر نیستید، اما در عین حال از هیچافتخار کنید. شما از هیچ

د. ای هستنکه از چه خانوادهداد مدرک تحصیلی دارند یا ایناصالً مهم نیست دیگران چه تع

به یاد داشته باشید که پدر آسمانی شما خالق کل جهان هستی است. او از روح خود در شما 

 دمیده است و شما را برای انجام مأموریتی به زمین فرستاده است.

را اشرف مخلوقات قرار هیچ چیز معمولی و متوسطی درباره شما وجود ندارد. خداوند شما 

زاده صحبت کنید، راه زاده بدانید. همانند یک اشراففاداده است، پس شما هم خود را اشر

 بروید و رفتار کنید.

چند سال پیش در انگلستان بودم و در مراسمی که مختص ملکه انگلستان بود شرکت کرده 

 باال به تمامی حضار انتقال شد، حس قدرت و اعتماد به نفسبودم. هنگامی که ملکه وارد می

یمی و با حضار بسیار صم اش بودبر روی چهره . او سرش را باال گرفته بود و لبخندییافتمی

جاست که در این جلسه افراد مختلفی از نخست وزیر کشورهای . جالب اینو مهربان بود
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ا با تمام ند. اممختلف گرفته تا ورزشکاران، هنرمندان و دانشمندان بسیار معروف حضور داشت

ترین یا دامانترین، زیباترین، ثروتمندترین، خوشاحترامی که برای ملکه قائل هستم، او جوان

 حتی بااستعدادترین فرد در آن جلسه نبود.

وجه افراد بسیار زیباتر، قدرتمندتر و مستعدتری در آن جمع حضور داشتند، اما به هیچ

کرد، در دیگران مشاهده کرد. که ملکه از خود ساطع میتوان قدرت و اعتماد به نفسی را نمی

زاده دانست که واقعاً چه کسی است. او نسل در نسل اشرافدلیل این امر چه بود؟ ملکه می

من متوسط و معمولی نیستم.  گونه حک شده است که:بوده است. در نتیجه، در ذهن او این

 من فردی بسیار منحصر به فرد و خاص هستم.

روزهایی بوده است که هنگامی که از خواب بیدار شده، افکار منفی  برای او هم کبدون ش

ر تر، زیباتر و بااستعدادتتو از خواهران و برادرانت باهوش گفتند:اند که میبه سراغ او آمده

 تر هستی.ها پاییننیستی. تو از همه لحاظ از آن

کرد و با خود ش دیگر بیرون میشنید و از گواما ملکه این صداها را از این گوش می

 اندیشید:می

ن ملکه مکنی؟ اصالً مهم نیست که من نسبت به دیگران چگونه هستم. درباره چه صحبت می

 های من جاری است.در رگ هستم. خون شاهانه
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 گونه که خداوند در کتاب مقدس گفته است،شک نداشته باشید که اگر من و شما هم همان

ز نیست که االزم دیگر دهیم. دیگر خود را تنزل نمی که خطاب کنیم وخود را پادشاه و مل

باالترین ت که . الزم نیسهمه بااستعدادتر باشیم تا بتوانیم حس خوبی نسبت به خود پیدا کنیم

 ود را فردی بسیار موفق تلقی کنیم.تا خ مدرک تحصیلی را داشته باشیم

اشرف مخلوقات خطاب کرده است. در  خداوند از روح خود در شما دمیده است و شما را

دیگران  رد. باکزاده هستید. همان کاری را کنید که ملکه انگلستان مینتیجه شما هم اشراف

و  باور داشته باشید که منحصر به فرد مهربان، دوستانه و با اعتماد به نفس برخورد کنید و

 هستید.  خاص

جمع نباشید، اما بااعتماد به نفس باشید. خداوند ها، شاید شما از لحاظ ظاهر زیباترین فرد خانم

ترین و ثروتمندترین فرد حاضر در شما را ملکه خطاب کرده است. آقایان شاید شما موفق

 جمع نباشید، اما سرِ خود را باال بگیرید. خداوند شما را پادشاه خطاب کرده است.

لکه از جانب خداوند قادر و تاج پادشاهی بر سر شما نهاده شده است، نه از جانب مردم؛ ب

 اکنون عالی ببینید. این قانون را به یاد داشته باشید:متعال. جرأت داشته باشید و خود را هم

ها کامل باشید تا ارزش شما بر اساس ظاهر و شغل شما نیست. الزم نیست در تمام جنبه

 هستید. اکنون مورد تأیید خداوندخداوند شما را مورد تأیید قرار دهد.شما هم
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اه حس گاگر بتوانم از شر این اعتیاد خالص شوم، آن»م: یگویهمواره به خود میبسیاری از ما 

گاه خوبی نسبت به خود خواهم داشت. هنگامی که به جایگاه مناسب دست پیدا کردم، آن

 «دانم.خود را فرد موفقی می

دی در زندگی های زیاانید. جنبهشما باید یاد بگیرید که با شروع فرآیند تغییر خود را موفق بد

ها دست که هنوز به آنها موفق شویم. اما نباید به دلیل اینخواهیم در آنهستند که می

. هنگامی که حس خوبی و خود را ناموفق خطاب کنیم ایم، خود را دست کم بگیریمنیافته

رایط بدتر ش وضتوانید به خودتان کنید. در عمینسبت به خود نداشته باشید، هیچ کمکی ن

 شود.هم می

دانید چگونه آن را کنار بگذارید، به همین دلیل خود را شاید عادت بدی داشته باشید و نمی

اگر خود را گناهکار بدانید و خود را شکست خورده بدانید،  گناهکار یا شکست خورده بدانید.

ار بودن اید حس گناهکشود. بکنید و انگیزه تغییر در شما ایجاد نمیهیچ کمکی به خود نمی

اکنون دقیقاً در جایگاه دلخواهتان نباشید، اما کمی به عقب نگاه را کنار بگذارید. شاید هم

اید، شکر کنید. شما رشد که مسیر زیادی را تا به حال طی کردهکنید و خدا را بابت این

 اید.اید، شما فرآیند تغییر را شروع کردهکرده
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ای را که در سرتان در حال پخش شدن کنندهصداهای سرزشلطفی در حق خودتان کنید. 

خواهد شما را بر علیه خودتان کند. است، خاموش کنید. این همان دشمن درون است که می

داند که اگر کاری کند که شما خودتان را دوست نداشته باشید، در این دشمن درون می

 نهایت هم نخواهید توانست سرنوشت خود را محقق کنید.

 اما جول، من عادات بسیار بدی دارم. زندگی من سراسر اشتباه بوده است.شاید بگویید: 

 ها کامل نباشید، اما خداوندذهنیت شکست خورده را کنار بگذارید. شاید شما در تمام جنبه

لبی کند. او نسبت به نیت قب شما نگاه میکند. او به قلگذاری نمیرا ارزش بر این اساس شما

اکنون این شده بودید، همنمورد لطف و رحمت خداوند قرار داده . اگر شما است شما آگاه

دست از سرزنش خود بردارید و جرأت داشته باشید  بنابراین کردید.کتاب را مطالعه نمی

 که باور کنید شما از تمام جهات عالی هستید.

 گونه باشد:نگرش شما باید این

هایی دارم، اما هرگز با حس گناهکار ها و نقصضعف ام،بله، من اشتباهاتی را مرتکب شده

بودن، خودم را مورد سرزنش قرار نخواهم داد. من یقین دارم که مورد تأیید خداوند قرار 

 ام، من از همه لحاظ عالی هستم. من شاهکار خلقت او هستم.گرفته
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 د کنیمتمجیب است که از دیگران تعریف و به همان کسی که هستید افتخار کنید. این خو

دانید و به ها هم افتخار کنیم، اما قبل از آن مطمئن شوید که قدر خودتان را هم میو به آن

کنید. شما زیبا هستید، بااستعداد و به اندازه کافی باهوش اندازه کافی به خودتان افتخار می

باً از رتهای منحصر به فردی در مورد شما وجود دارد.این درست نیست که مهستید و ویژگی

وسط و مت ها عالی هستند، اما من فردیآن»دیگران تعریف و تمجید کنید و با خود بگویید: 

 «معمولی هستم. او خیلی زیباست، اما من ... 

اشند، ادتر بدهایی از شما بااستعکه در زمینهها به ظاهر از شما زیباتر باشند یا اینشاید آن

هایی داده شده است که . بدون شک به شما موهبتاستا خداوند شما را از قلم نینداخته ام

 ها نیستند.هایی خوب هستید که آنها ندارند. شما در زمینهآن

در وای چق»این خیلی خوب است که دیگران را مورد تعریف و تمجید قرار دهید و بگویید: 

ر د؟ من هم دانی چیستمی»زمان به خود بگویید: اما به شرطی که هم« العاده است.او فوق

 «عد هستم.العاده، باهوش و مستزمینه هایی دیگر فوق

های خون اشراف در رگباید ارزش خود را بدانید. خداوند از روح خود در شما دمیده است.  

و از نظر خداوند شما از همه لحاظ عالی هستید. پس سینه خود را جلو دهید شما جاری است 

 زاده رفتار کنید.همانند یک اشرافو سر خود را باال بگیرید و با خود 
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شما متوسط نیستید، شما عادی و معمولی نیستید، شما شاهکار خلقت هستید. هر روز صبح از 

د همواره به یاد داشته باشی د یادآوری کنید که خالق شما کیست،خواب بیدار شوید و به خو

مان بینید، به هخود را می گونه که شماترین نظر درباره شما، نظر خودتان است. همانکه مهم

 صورت دیگران شما را خواهند دید.

شاید اولین قدم این باشد که صدایی را که در سرتان هر روز در حال پخش شدن است 

، «من کُند هستم، من جذاب نیستم، من خاص نیستم»گوید: عوض کنید. اگر این صدا می

 جرأت داشته باشید و مانند دیوید بگویید: 

 عاده هستم، من بااستعداد هستم.المن فوق

 من منحصر به فرد هستم. من شاهکار خلقت و اشرف مخلوقات هستم.
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 فصل هشتم

 

آسوده هستممن راضی و دل  

 زندگی سرشار از رضایت

 

اور ایمان و ب و این بسیار عالی است که در زندگی رویاها و اهداف بلندپرواز داشته باشید

 نیم،؛ اما یک نکته را نباید فراموش کدهیم خود را برای دستیابی به جایگاهی باالتر گسترش

ق مان هستیم، هنگامی که منتظر تحقهنگامی که در فرآیند بهبود و تغییر بخشی از زندگی

 وعده الهی هستیم، نباید نسبت به جایگاه فعلی خود ناراضی باشیم.

ر شدن را داشته باشید، شاید هدف شما این باشد که یک خانه جدید را داشاید رویای بچه

 تان ازدواج کنید. تمامی اینخریداری کنید. شاید رویای شما این است که با فرد مورد عالقه

خواهید در این چند سالی که مجرد هستید، زندگی اهداف و رویاها عالی هستند. اما آیا می

خواهید تا قبل از خرید خانه جدید، دی داشته باشید؟ آیا میسرشار از نارضایتی و ناخشنو

در زندگی ناراضی باشید؟ باید یاد بگیرید که از تمام فصول زندگی خود لذت ببرید. در 

تان اید، باید از زندگی کنونیعین حال که اهداف و رویاهایی را برای خود مشخص کرده
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دی، خواسته شما زودتر از زمان مقررش تحقق لذت ببرید. مطمئن باشید با نارضایتی و ناامی

و زندگی سرشار از نارضایتی داشته  می که از شرایط فعلی خود لذت نبریمیابد. هنگانمی

چنان بر روی خواسته و هدف باشیم، به این معناست که به مشیت الهی اعتماد نداریم. آن

 :بریم. نگرش درست این استیهای فعلی خود را از یاد مکنیم که تمام داشتهخود تمرکز می

ام لذت ای جدید و زیباتر است، اما تا آن زمان از خانه فعلیخداوندا، هدف من خرید خانه

 برم و به خاطر آن سپاسگزارم.می

که مجرد هستم خداوندا، من خواهان ازدواج با زوج مناسب خود هستم، اما تا آن زمان از این

 برم.لذت می احساس رضایت دارم و از زندگی خود

خداوندا، هدف من این است که در شغل خود ترفیع بگیرم و در جایگاه باالتری قرار بگیرم، 

 ام بسیار سپاسگزارم.اما تا آن زمان به خاطر داشتن شغل فعلی

آسوده باشم، چه در لحظات ام چگونه همواره راضی و دلمن یاد گرفته»گوید: مقدس می پل

 «لحظات فراوانی و فزونی نعمت و برکت.کمبود و نداری و چه در 

آسوده بودن یک امر راضی و دلدر جمله پل مقدس دقت کنید. « یادگرفتن»به کلمه 

 که همواره راضی باشیم.آگاهانه تصمیم بگیریم خود نیست، بلکه باید خودبه
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که راضی بودن به این معنا نیست که دیگر نخواهیم در زندگی پیشرفت و تغییر کنیم یا این

 مان بمانیم. دست از رویاهایمان برداریم و یا برای همیشه در جایگاه فعلی

ل داریم، از مقاومت در مقابراضی بودن به این معناست که از جنگیدن با زندگی دست برمی

و دیگر نگران نیستیم. راضی بودن یعنی اعتماد به زمانبندی  کنیمخودداری می جریان زندگی 

 خداوند.

راضی بودن به این معناست که باور داریم خداوند در پشت صحنه زندگی در حال مهیا کردن 

 شود.ای که در بهترین زمان در زندگی ما متجلی میخواسته ماست. خواسته

اگر نگران  .که ما تغییر کنیمکنند، مگر اینیام که بعضی از شرایط تغییر نممن متوجه شده

برد؟ چرا این مشکل ی من زمان زیادی میچرا تحقق خواسته»باشیم و با خود بیندیشیم: 

در این حالت هیچ چیز در زندگی ما « کند؟شود؟چرا اخالق همسر من تغییر نمیرفع نمی

 کند.تغییر نمی

، به این دلیل است که باید در آن شرایط باشیم. اگر خداوند ما را در شرایطی قرار داده است

کند تا ما رشد کنیم. اگر در این شرایط رضایت خاطر داشته خداوند از این شرایط استفاده می

کنیم و شخصیت ما گاه رشد میباشیم و اجازه دهیم خداوند کار خود را انجام دهد، آن

 شود.تر میمان قویکند و ایمانپیشرفت می
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های آسان و شرایط دلخواه خودتان باشید و با هیچ چالشی مواجه ی که در موقعیتتا زمان

نشوید، هیچ رشد و پیشرفتی هم در کار نیست. هنگام فشار و سختی است که رشد آغاز 

کنید، اما با این وجود رضایت خاطر دارید و مطمئن شود. شما فشار و سختی را احساس میمی

ادن شما در این شرایط هدفی دارد. غر زدن و شکایت کردن هستید که خداوند از قرار د

 آسان است، اما نگرش درست این است که بگوییم:

 خداوندا، از تو به خاطر فرا رسیدن روزهای بهتر سپاسگزارم.

اید تان لذت ببرید. بشاید هنوز رویای شما محقق نشده باشد، اما باید از این فصل از زندگی

دهید قیت پشت سر بگذارید. در این صورت است که به خداوند اجازه میآزمون الهی را با موف

که با شرایط فعلی بجنگید، بهتر به درستی کار خود را انجام دهد. گاهی اوقات به جای این

است اجازه دهیم که شرایط ما را تغییر دهند و باعث رشد و پیشرفت شخصیت ما شوند. اگر 

ضی و ناخرسند باشید، جایی از کار شما ایراد دارد. اگر تان ناراهمواره از شرایط زندگی

 ام، پس چه زمانی کسبمن از کارم متنفرم، از این خانه کوچک خسته شده»همواره بگویید: 

چنان در جایی که شود شما هماین عبارات تنها باعث می« و کار من رونق خواهد گرفت؟

 هستید باقی بمانید.
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ا م  بالندگیتی و استراحت نیافریده است. خداوند برای رشد و خداوند تنها ما را برای راح

ری را تتواند لطف و رحمت بیشماست که او می بالندگیبرنامه دارد. تنها در صورت رشد و 

 به زندگی ما جاری کند.

تان خوشتان نیاید؛ اما شک نداشته باشید اگر خداوند هدف خاصی شاید از جایگاه فعلی

ن آزموداد. تنها کاری که باید کنید این است که نداشت، شما را در این جایگاه قرار نمی

 با موفقیت پشت سر بگذارید. را الهی

صرف چوپانی و  های زیادی رااین همان کاری است که حضرت داوود انجام داد. او سال

پادشاهی برگزیده  جاست که از قبل براینگهداری از گوسفندان پدرش کرد و جالب این

 پیامبر او را از قبل برای پادشاهی برگزیده بود. شده بود. سائول

خداوند این درست نیست. من آینده باشکوهی »توانست با خود بیندیشد: حضرت داوود می

س ای. پای. تو خودت مرا برای پادشاهی برگزیدهاالیی را دادهدارم. تو به من وعده جایگاه ب

 دانست. اومی قانون را اما حضرت داوود« ای؟اکنون مرا گرفتار این گوسفندان کردهچرا هم

دانست که همه امور تحت کنترل خداوند کرد. او میبا نگرانی و سرخوردگی زندگی نمی

    نسبت به جایگاه خود همواره شکرگزار بود.  است و با نگرشی مثبت مشغول چوپانی شد و
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وده آساش انجام دهد و راضی و دلاو تصمیم گرفته بود تمام تالش خود را در جایگاه فعلی

 باشد. شرایط او شروع به تغییر کرد. او آزمون الهی را با موفقیت پشت سر گذاشت.

رید تا دست از تالش بردا تان احساس نارضایتی کنید واگر شما نسبت به فصلی از زندگی

رسید. شرایط به نحوی تغییر کند، حتی اگر شرایط تغییر کند باز هم شما به رضایت خاطر نمی

شاید به رضایت زودگذری دست یابید، اما مشکل این است که در این حالت، عدم رضایت 

 آید.تان میتان به دنبالدر تمام مراحل زندگی

انه رسیدم متوجه صدایی با فرکانس باال شدم که گوش را چند سال پیش، هنگامی که به خ

ردم ک کرد. صدایی کمرنگ بود، اما با این وجود بسیار آزار دهنده بود. با خود فکراذیت می

تمام شده است و در حال هشدار دادن  اشهشداردهندۀ دود باشد که باتری شاید دستگاه

نبود. تمام طبقات خانه را گشتم. تمام  آن را بررسی کردم ولی این صدا مربوط به . آناست

ده کردم. واقعاً گیج شها، تمام کشوها و کمدها را بررسی کردم، اما منبع صدا را پیدا نمیاتاق

وبایل هایم را عوض کنم. هنگامی که مبودم. ناامید شدم و به اتاقم  رفتم و تصمیم گرفتم لباس

ود. شوجه شدم که این صدا از موبایلم تولید میخود را بیرون آورده و روی میز گذاشتم، مت

 رفتم این صدا همراه من بود.به همین دلیل هر کجا که می
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عدم رضایت در زندگی هم به همین صورت است. در زندگی همواره با ماست. اگر ترفیعی 

شویم اما دوباره عدم رضایت به سراغ ما به دست آوریم، برای مدت کوتاهی خوشحال می

شود. عدم رضایت یک عامل کامالً آید. این شرایط ماست که باعث عدم رضایت ما میمی

، همواره در تمام  نکنیمییری اساسی در نگرش خود ایجاد تغتا زمانی که درونی است و 

گیرد. مانند صدای مان خواهد بود و لذت بردن از لحظه حال را از ما میمراحل زندگی

ه رفتم، این صدا بشد و به هر اتاقی که میای که از دستگاه موبایل من تولید میآزاردهنده

نبودم. به همین دلیل است که پل مقدس آمد ولی خودم متوجه این موضوع همراه من می

 ام که چگونه همواره راضی و خرسند باشم.من یاد گرفته گوید:می

که ینتان را ببینید، تا اهای مثبت زندگیشما باید ذهن خود را آموزش دهید تا بتوانید جنبه

د بگیرید که یا شود،هایتان شکرگزار باشید.  زندگی بسیار دلپذیرتر میبتوانید بخاطر داشته

تان راضی و خرسند باشید. راضی و خشنود بودن در هنگام فراوانی و در تمام فصول زندگی

چنین در هنگام کمبود و مشکالت مالی. راضی و خرسند بودن در جایگاهی وفور نعمت، هم

 که یک مدیر باشید. که یک کارمند ساده باشید یا این

ببرید. اگر هنوز رویای شما محقق نشده است، یعنی تان لذت شما باید از تمام فصول زندگی

کنید که حضرت داوود هنوز آزمون الهی به پایان نرسیده است. آیا شما همان کاری را می

 کنید و رضایت خاطر دارید؟تان تمام تالش خود را میکرد و در جایگاه
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ا یکی ها رید فصلکنکه فقط سعی میبرید یا اینتان لذت میهای زندگیآیا از تمام فصل

 کنید: پس از دیگری از سر بگذرانید و با خود فکر می

 ام متنفرم!دهی؟ من از جایگاه کنونیخداوندا، پس چه زمانی شرایط مرا تغییر می

کند که شما تصمیم بگیرید ابتدا خودتان را تغییر دهید. شاید در شرایط شما زمانی تغییر می

کنم رضایت تان شاکر باشید. باز هم تکرار میبه جایگاه فعلی ابتدا باید یاد بگیرید که نسبت

شاکر بودن  نداشته باشید. ارتقاییو شاکر بودن به این معنا نیست که انتظار هیچ پیشرفت و 

خوردگی و ناکامی زندگی و احساس رضایتمندی به این معناست که دیگر با احساس سر

تر شتا زمانی که پول من بیگاه راضی نشدن. یچتر خواستن و هاحساسِ همواره بیشکنید، نمی

تر داشته باشم، ده ای بزرگشود، من خوشحال هستم. خوشحالی من زمانی است که خانه

وانم از تکیلو وزن کم کنم، فرزندانم نمره بهتری بگیرند. تنها در این صورت است که می

آرزوهای شما همگی محقق اگر لیست  ها برآورده شود،زندگی لذت ببرم. اگر تمامی این

شود که شما را ناراضی نگه دارد. باید تغییری اساسی در شوند، باز چیز دیگری پیدا می

تمام جوانب زندگی من کامل نیست، تمامی بسیار خوب؛ »نگرش خود ایجاد کنید و بگویید: 

رضایت خواهم با احساس سرخوردگی و عدم اند، اما دیگر نمیرویاهای من هنوز محقق نشده

برم و در عین حال در جایگاه زندگی کنم. از این لحظه از تمام لحظات زندگی خود لذت می

 دهم.ام، تمام تالش خود را انجام میفعلی
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برم، چه فولکس واگن از این لحظه از تمام لحظات زندگی خود لذت میبه بیان دیگر،  یا

ز این لحظه دیگر رضایت خاطر بیست سال پیش سوار باشم و چه آخرین مدل مرسدس بنز! ا

ام. از دارم و دل آسوده هستم. چه در آپارتمان کوچکی ززندگی کنم، چه در خانه رویایی

 این لحظه دیگر آرامش خیال دارم. چه کسب و کارم رونق بگیرد و چه به کُندی پیش رود. 

د یا ه باشهای شما داشتها و نداشتهنباید حس رضایت و دل آسودگی شما ربطی به داشته

که چه کسی شما را دوست دارد یا ندارد. یاد بگیرید همواره آرامش خاطر داشته باشید. این

هایی که خداوند شما را غرق در فراوانی و نعمت دل آسوده و راحت باشید، جه در زمان

هایی که با کمبود مواجه هستید. در مواقعی که رویاهای شما تحقق کند و چه در زمانمی

است و یا در مسیر تحقق آن هستید، آرامش خاطر داشته باشید. یاد بگیرید مانند  یافته

 باشید.  راضی و دل آسودهحضرت داوود، هم در هنگام چوپانی و هم در هنگام پادشاهی 

 در کتاب مقدس آمده است: 

                                            آسوده و سرشار از رضایت خاطر هستید، زمانی که دل»

 «عبادت شما منفعت بسیار بزرگی دارد.
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 شوید اگر بگویید: زاد و سبک بال میآبسیار 

ام، راضی هستم. نسبت به شخصیت، ظاهر، به هر شکلی که توسط خداوند خداوند خلق شده

رضایت دارم.از جایگاهی  هایی که خداوند به من بخشیده است، احساساستعدادها و موهبت

 ام همگی راضی هستم.ام و از خانهکه در آن قرار دارم راضی هستم.از شغلم، رابطه

ها همواره آرزوی فهمیم چرا اکثر مردم همواره ناراحت و غمگین هستند. آنجاست که میاین

چه  د هربینید که همواره منتظر هستنچیز دیگری در سر دارند. بعضی از افراد مجرد را می

ها این فصل از زندگی برند. آنها هیچ لذتی از دوران مجردی خود نمیزودتر متاهل شوند. آن

کنند. اما پیشنهاد من به شما این است که از دوران مجردی شان تلخ میخود را با عدم رضایت

 خود نهایت استفاده را کنید و لذت کامل ببرید، چون زمانی که متاهل شوید ...!!!

 کردند یابینم که آرزو دارند ای کاش هیچ وقت ازدواج نمیعین حال افراد متاهلی را میدر 

سواس بینم که وکردند. افراد سفید پوست را میکه ای کاش با شخص دیگری  ازدواج میاین

بینم شان تیره شود. افرادی با پوست تیره را میکه پوستگرفتنِ حمام آفتاب دارند برای این

که سفید به نظر بیایند. زنند تا اینب کرم سفید کننده به صورت خود میکه یک وج

بینم که ساعات زیادی را صرف اتو کردن موهای خود هایی با موهای مجعد را میخانم
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های بینم که زمان زیادی را در سالنهایی را با موهای صاف میکنند. در مقابل خانممی

 کنند.آرایشی صرف فر کردن موهای خود می

چه که من هیچ مشکلی با تنوع و بهبود یافتن ندارم. روی سخن من با کسانی است که از آن

خواهند به هر طریقی شده است ظاهر خود را تغییر دهند. از ظاهری هستند راضی نیستند و می

از  برانگیز است که بسیاریکه خداوند شما را خلق کرده است، راضی باشید. بسیار تأسف

ترِ داشتن و آرزوی تر و بیشنند. حسِ بیشکمواره با حس عدم رضایت زندگی میافراد ه

ها و دیگر. پیشنهاد من به شما این است که نسبت به داشته فردیظاهری همانند  داشتن

ها ستیای رسیدید که در پتان راضی، خشنود و شاکر باشید. هنگامی که به مرحلهجایگاه فعلی

 اید.گاه شما به معنای واقعی بالغ شدهراحت باشید، آن ها دل آسوده وو بلندی

کردیم که در ای زندگی میکه من و ویکتوریا ازدواج کردیم، در خانهها پس از اینسال

د که بو اینشکلی که داشت مای زیبا واقع شده بود. اما نزدیکی شهر قرار داشت و در محله

ار ها تکه چوبی قرهای تمام مبلبود، به همین دلیل مجبور بودیم زیر پایه ناهموارکف خانه 

چنین به دلیل این ناهمواری کف زمین، درها به خوبی دهیم تا میزان شوند و تکان نخورند. هم

ای کرد که در چنین خانهتعجب میآمد، شدند. هر کسی که به منزل ما میباز و بسته نمی

« ید؟کنجول، شما چگونه در چنین جایی زندگی می»ز مادرم گفت: کنیم. یک روزندگی می

کرگزار مان راضی و شاما با این وجود من و ویکتوریا یاد گرفته بودیم نسبت به شرایط فعلی

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



130 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

مان انگیزی را در آن خانه داشته باشیم. ما از آن فصل از زندگیباشیم و لحظات بسیار خاطره

ن کنیم که البته کف زمیا در خانه بسیار زیبایی زندگی میحداکثر لذت را بردیم. امروز م

حس شکرگزاری و  قدیم همواری دارد! با این وجود من باور دارم که اگر در همان خانه

یم: یافتیم. آسان بود که شکایت کنوقت به چنین جایگاهی دست نمیرضایت نداشتیم، هیچ

کنی؟ ما خانه جدیدی را عوض میما  اوضاع بسیار بدی است. خدواندا پس چه زمانی مکان»

 رساندیم.نه، هرگز. باید امتحان الهی را با موفقیت به پایان می« خواهیم.می

ای چه در فراوانی و نعمت باشید و چه در کمبود، چه در خانه رویایی خود باشید و چه در خانه

تمام لحظات  ام ازته من تصمیم گرف»با زمینی ناهموار، با قاطعیت تصمیم بگیرید و بگویید: 

چه خداوند به من عطا کرده است، شکرگزارم. من در جایگاه زندگی لذت ببرم. نسبت به آن

 «رسانم.ام را به نحو احسنت به پایان میدهم و وظیفهام تمام تالش خود را انجام میفعلی

ده ل آسوام چگونه همواره راضی و دمن یاد گرفته»به یاد داشته باشید پل مقدس گفت: 

تر کتاب عهد جدید را در سلول زندان نوشت. هنگامی که یاد ، در حالی که بیش«باشم

بگیرید ذهن خود را آموزش دهید که در هر شرایطی راضی و شاکر باشد، حتی زندان هم 

تواند تواند شما را متوقف کند. زندگی در صحرا و تنهایی و نگهداری از گوسفندان هم نمینمی

آزرده کند. اگر رضایت خاطر و دل آسودگی پیشه شما شود، خداوند شما را در شما را دل 

 زمان مقرر در جایگاهی که الیق آن هستید قرار خواهد داد.
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ود، ها گرفتار بچند مدت پیش، مرد جوانی با من درباره تمام مشکالتی که در زندگی به آن

صه جول، خال»صحبت کرد. خیلی داستان طوالنی بود و در نهایت، با این جمله خاتمه یافت: 

مشکل همین جاست. این تنها فرصت شما  «ام را دوست ندارم.کالمم این است که زندگی

توانید جای شخص توانید آن را عوض کنید. شما نمیست. شما نمیبرای زندگی کردن ا

دیگری باشید. ممکن است هزاران دلیل برای عدم شادمانی خود داشته باشید، اما باید تصمیم 

ه تان پیشه خود کنید. اگر همواربگیرید که رضایت و دل آسودگی را در تمام شرایط زندگی

زندگی خود را دوست ندارم. پس کی »بگویید:  در حال غر زدن و شکایت کردن باشید و

ر و ناراضی اید. خداوند افراد ناشکمتأسفانه باید بگویم که گیر افتاده« کند؟شرایط تغییر می

 دهد.را مورد لطف و رحمت خود قرار نمی

مرکز کنید. تان تهای مثبت زندگیهای منفی را کنار بگذارید و بر روی جنبهتمامی این گفته 

خداوند باشید که چشمانی دارید که هر روز  کرگزارهایتان تمرکز کنید. شوی داشتهبر ر

هایی درخشان و زیبای خورشید را ببینید. گوش پرتوهایتوانید صبح بعد از بیدار شدن می

زار شکرگ که سقفی باالی سر خود داریداین شنوید. ازدارید که آواز خوش پرندگان را می

در زندگی دارید که بسیاری از مردم جهان حتی قادر به تصور آن هم  باشید. شما امکاناتی

های مثبتی در زندگی شما وجود دارد. با کنید، جنبهنیستند. بیش از آن چیزی که فکر می
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هایی که در زندگی با آن مواجه هستید، زندگی خود های منفی و نقصتمرکز کردن بر جنبه

 را تباه و ضایع نکنید.

های زیبای گل، آفتاب لذت بخش و هوای خنک و دلپذیر. بهار نیست. با شکوفه هاتمام فصل

های دیگر بسیار دلپذیری است، فصل برداشت و شکوفایی طبیعت. اما وجود فصل بهار فصل

هم ضروری است. فصل کاشت دانه، فصل آبیاری و نگهداری از محصول. بدون گذراندن این 

 را برداشت کنید. توانید محصولیفرآیندها، شما نمی

، تان داشته باشیدهای سخت زندگیزردگی از فصلآکه احساس سرخوردگی و به جای این 

اکنون در آن هستید، فصلی است که در آن نگرش خود را تغییر دهید. فصل سختی که هم

ه اید. شاید بدرحال آماده شدن برای ترفیع و ارتقاء هستید. شاید به نظر بیاید که گیر افتاده

ظاهر تغییری مشاهده نکنید. اما خداوند در پشت پرده در حال مهیا کردن خواسته شما است. 

کند. زمستان همواره به بهار منتهی در زمان مقرر و مناسب، فصل زندگی شما تغییر می

شود. هنگامی که آموختید چه در فصل برداشت و چه در فصل شخم زدن، دانه پاشی، می

شاید  اید.گاه شما به معنای واقعی بالغ شدهل آسوده و راضی باشید، آنآبیاری و نگهداری، د

های سخت و دشوار باشید، در این شرایط آسان است که با از همین فصل یاکنون در یکهم

گاه رضایت خاطر من هر وقت که این شرایط سخت به پایان رسید، آن»خود بیندیشید: 

 «گاه از زندگی لذت خواهم برد.پایان رسید، آن گردد. هر گاه مشغله کاری من بهبازمی
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نون از اکطور نیست. این برنامه خداوند برای زندگی شماست. پس بهتر است از همخیر، این

 تان لذت ببرید و دل آسوده باشید. زندگی

فقط با شرایط سخت کنار آمدن، به ایمان نیاز ندارید. ایمان زمانی  یا شما برای گذران عمر و

م باشید. اگر تصمی آسودهراضی و دلکند که حتی در شرایط سخت زندگی، پیدا می معنا

اکنون دل آسودگی و رضایت خاطر را پیشه خود کنید، هر روز برای شما بگیرید که از هم

شوید. ن میتاشما شکرگزار حضور بسیاری از افراد در زندگی شود.تبدیل به موهبتی الهی می

 کنید. هایتان سپاسگزاری میشتهاز خداوند به خاطر دا

ن الهی شوید، بلکه آزموکنید و قدرتمندتر میدر این حالت نه تنها از لحاظ شخصیتی رشد می

ارد گذارید و وگذارید. شما پاییز و زمستان را پشت سر میرا هم با موفقیت پشت سر می

 شود. یابد و شکوفا میهای زندگی شما بهبود میتمام جنبهو  شویدتان میفصل بهار زندگی

بود  ایهنگامی که در حال بزرگ شدن بودم، پنج خواهر و برادر بودیم. پدر ما کشیش ساده

ای داشتیم، ادهسها و تفریحات و پول زیادی نداشت. با این وجود خوشحال بودیم. بازی

مالی در گذراندیم. ما قادر نبودیم به مسافرت برویم، چون از لحاظ دویدیم و خوش میمی

و به  چرخاندکرد و ما را دور شهر میمضیقه بودید. اما هر ماه پدرم خودرویی کرایه می

العاده پسر،این فوق»گفتیم: گذراندیم و می. ما بسیار خوش میهای اطراف شهر می بردپارک
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ته داش رضایتدر واقع پدرم به خوبی به ما یاد داده بود که در تمام فصول زندگی  «است.

 توانیم مثل بقیه به مسافرت برویم، ازکه شکایت کنیم که چرا ما نمیباشیم. به جای این

 بردیم.مان لذت میکردیم و از آن فصل از زندگیانات موجود حداکثر استفاده را میکام

دیزنی »ام به من گفت که قرار است آخر هفته به خیلی جالب بود. یکی از دوستان کودکی

های اطراف شهر یکی از همان پارک« دیزنی لند»کردم یم. من پیش خود فکر میبرو« لند

 «روم!جا میبله، من تقریباً هر ماه به آن»است و من به او گفتم: 

ر تر داشتن  هدهای باارزش زندگی خود را به آرزوی بیشلطفی در حق خودتان کنید. فصل

ذت واقعی زندگی در امور ساده زندگی های خود شکایت نکنید. لندهید و درباره نداشته

خانواده، تماشای غروب خورشید و در کنار  است. مانند: داشتن یک آخر هفته لذت بخش

 محو آسمان پرستاره شدن و شمارش ستارگان.

فتیم دو سال داشت، تصمیم گر« الکساندرا»پنج ساله بود و دخترم « جاناتان»زمانی که پسرم 

ها تکی موز و بقیه شخصیدر کنار می آنهاواقعی! « دیزنی لند»بته برویم. ال« دیزنی لند»به 

هزینه بسیار زیادی داشت، مسافرت به کالیفرنیا با دو بچه کوچک، رزرو هتل  عکس گرفتند.

وقتی به هتل رسیدیم، وسایل را  !و ... فکر کنم همان موقع نصف سرمایه خود را بر باد دادم

سیار برای فرزندانم هیجان زده بودم. اما پس از ورود به گذاشتیم و به سمت پارک رفتیم. ب
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خواهم به هتل برگردم و به پدر، من می»پارک، پسرم جاناتان بعد از پانزده دقیقه گفت: 

جاناتان گفت:  «دقیقاً چه گفتی؟»ام. با تعجب پرسیدم: فکر کردم اشتباه شنیده« استخر بروم.

جا نه، نه، نه جاناتان. ما مسافت زیادی را تا این»فتم: گ« خواهم برگردم و به استخر بروم.می»

خواهم به نه پدر. می»او گفت: « های هوایی نگاه کن. جالب نیستند؟ایم. به آن ترنآمده

توانیم در شهر خود هم به نه جاناتان، هر وقت بخواهیم می»با خواهش گفتم:  «استخر بروم.

من از دیزنی لند خوشم »او لج کرد و گفت: « یم.استخر برویم. ما االن در دیزنی لند هست

 «خواهم به استخر بروم.آید. من مینمی

پر هزینه  هایدوستان این فکر را از سر خود بیرون کنید که برای لذت بردن باید به مسافرت

و طوالنی بروید. یاد بگیرید که از تفریحات ساده در زندگی لذت ببرید. اشتباه بزرگی که 

گاه کنیم اگر به هدف بزرگی دست یابیم، آنشویم، این است که فکر میمیما مرتکب 

که الحصیل شوم ... به محض ایناگر فارغ»گوییم: خوشحال و راضی خواهیم شد. با خود می

که خانه رویاهایم را خریدم، از آن به بعد دیگر از زندگی لذت ترفیع بگیرم ... به محض این

 خواهم برد.

بدون شک هنگام دستیابی به هدف، خوشحال خواهید شد؛ اما برای دستیابی به هدف، مسیر 

ی هر برکتی، زحمتگوید: طوالنی و پر پیچ و خمی در پیش دارید. جمله معروفی است که می

ضی برای هیچ قب یا رسید که هیچ مشکلی نداشته باشیدای نمیوقت به نقطههیچ با خود دارد.
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د.این یچ مخالفی نداشته باشیای که همه از شما تعریف و تمجید کنند و هنقطه نباشد، پرداخت

سوده تان دل آندارد. اگر یاد نگیرید که در مسیر دستیابی به اهداف نقطه در این دنیا وجود

 بسیار زودگذر خواهد بود.   تان هم رضایت شمای به هدفو راضی باشید، هنگام دستیاب

 می دهدتری هم به شما ، حیاط بزرگمی دهدتر به شما ای بزرگهنگامی که خداوند خانه

امی دهد. هنگتری برای تمیز کردن و نگهداری هم میهای بیشکه باید آن را جارو کنید. اتاق

ید. هنگامی تری هم باید بر عهده بگیرهای بیشکه ترفیع و ارتقاء گرفتید، بالفاصله مسئولیت

باید ساعت سه صبح از گریه او بیدار شوید و به او غذا دهید.  که خداوند به شما فرزندی داد،

 کنند.کودکان بر اساس زمانبندی ما زندگی نمی

ق دانم که تحقمن شکرگزار مکان جدید کلیسای لیکوود هستم و آن را رویای بزرگی می

ک لچه خواسته بودیم به ما عطا کرد، اما چنین متر از آنو خداوند بسیار بیش یافته است

های نجومی هم با خود به همراه دارد. هنگامی که برای اولین بار یکی عظیمی، هر ماه هزینه

 «خواهم.خداوندا، من همان کلیسای قدیمی را می»های هزینه را دیدم، با خود گفتم: از قبض

اما خبر خوب این است که تا زمانی که به اندازه کافی رشد نکرده باشید و ظرفیت و توانایی 

توانید بخشد که نزم را به دست نیاورده باشید، خداوند رویای بزرگی را برای شما محقق نمیال

تان های گذشته زندگیاز پس آن بر بیایید. طبق برنامه و زمانبندی خداوند، شما در فصل

اید. در نتیجه، شما تنها یک وظیفه دارید و آن این است ظرفیت تحقق آن رویا را پیدا کرده
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تان یترین فصول زندگاکنون در یکی از باشکوهآسوده و راضی باشید. ممکن است همکه دل 

ز تان با خود آورده است تمرکباشید، اما اگر تنها بر روی مشکالتی که این فصل از زندگی

توانید از آن لذت ببرید. اگر همیشه منتظر رسیدن روزی باشید که شرایط تغییر کنید، نمی

دهدی و البته باید تا پایان عمر منتظر بمانید. باشکوه حال را از دست میگاه لحظه کند، آن

تر خواستن هدر تان را با بیشلذت در همین لحظه و همین امروز است. تمام لحظات زندگی

توانم به جرأت به شما اکنون دارید توجه کنید. میهایی که همها و داشتهندهید. به موهبت

ران آن دوران بهترین دو»گویید: کنید و میه به عقب نگاه میبگویم که بیست سال آیند

 تان را با حس عدم رضایت تباه نکنید. زندگی« زندگی من بود، اما من قدرش را ندانستم.

ا مالقات ها رپنج نفر که در بهشت آن»نویسنده بزرگی است. او کتابی با عنوان میچ آلبوم 

 نوشته است. « خواهید کرد

ار کاش را در پارکی بسیار مهیج دگیباره مردی شصت ساله است که تمام زناین کتاب در

کرده است. در واقع این پارک، نسل به نسل متعلق به خانواده او بود. اما با این وجود، او از 

جایگاه خود راضی نبود و رویای داشتن کار دیگری را داشت. اما هر کاری را که امتحان 

گشت. حس عدم رضایت تمام وجود شد و دوباره به پارک برمییکرد، با مشکل مواجه ممی

کرد. کرد و به همه کمک میاو را در بر گرفته بود، با این حال با مردم بسیار خوب رفتار می

 اما از درون احساس نارضایتی و شکست داشت.
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کرد، او وارد عمل شد و دختربچه را می ای را تهدید یک روز هنگامی که خطری دختربچه

نجات داد. اما در این سانحه او کشته شد. آن مرد به بهشت رفت و پنج نفر را مالقات کرد 

وانست تد. مید در کدام قسمت از بهشت زندگی کننکردند که انتخاب کاو را کمک میکه 

کی م با خودش بود. یهای زیبایی زندگی کند. تصمیدر کنار ساحل، در قصر و یا در کوهپایه

ن اش را مدیواز آن پنج نفر به او گفت که در جنگ کمک زیادی به او کرده است و زندگی

ها به او گفتند که او را عاشقانه دوست دارند و همیشه مدیون او آناوست. سه نفر دیگر از 

مان ها داشته است. و نفر آخر هخواهند بود. زیرا او نقش کلیدی در زندگی هر سه آن

 ای بود که زندگی او را نجات داده بود. دختربچه

کرده و پیش خود این او در همان لحظه متوجه شد زمانی که بر روی کره زمین زندگی می

کند، در واقع در بهترین مکان بوده احساس را داشته است که در مکان نامناسبی کار می

و او را هدایت کرده بود. هنگامی  های او را مشخص کردهاست. خداوند از همان ابتدا قدم

مانند هکه نگرش او نسبت به گذشته تغییر کرد، تصمیم گرفت در بهشت در یک پارک 

 اقامت کند. همان پارکی که بر روی زمین بود

اید کنید اشتباهی در آن قرار گرفتهآیا شما هم در حال حاضر در جایگاهی هستید که فکر می

ند این مرد اگر نگرش خود را عوض کنید، متوجه خواهید شد برید؟ همانو از آن لذت نمی

که در دستان خداوند هستید. او شما را به مسیر درست هدایت کرده است. او به خوبی 
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 که ناراحت باشید و با احساسداند که شما باید در چه جایگاهی قرار بگیرید. به جای اینمی

دیگری را داشته باشید، در جایگاه فعلی سرخوردگی زندگی کنید و همواره آرزوی جایگاه 

خود بهترین باشید و وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهید و در تمام لحظات شکرگزار 

 خداوند باشید. 

این را همیشه به یاد داشته باشید که هر برکت و لطفی از جانب خداوند، با خود زحمتی به 

بردارید و تا جایی که ممکن است از لطف و همراه دارد. تمرکز خود را از روی آن زحمت 

 برکتی که در آن فصل زندگی به شما داده شده است لذت ببرید.
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 فصل نهم

 

 من منحصربفرد هستم

 نسبت به کسی که هستید خشنود باشید.

 

در حال حاضر طرز تفکر اشتباهی در جامعه رواج پیدا کرده که موجب این امر شده است 

ن نباشیم، حس تریترین، بااستعدادترین، زیباترین و موفقبهترین نباشیم، اگر سریعکه اگر 

 خوبی نسبت به خود نداریم.

ی او که براتر و زیباتر نقل مکان کند، به جای اینای بزرگاگر یکی از آشنایان به خانه

 من شوداین کار او باعث می»گوییم: کنیم و میخوشحال شویم، احساس سرخوردگی می

ما ترفیع  اگر یکی از همکاران« تر کار کنم تا از او جلو بزنم.تر به نظر برسم. باید سختپایین

 ایم.کنیم که از او عقب افتادهبگیرد، احساس می

همیشه کسی یا چیزی وجود دارد که  , اگر مراقب نباشیم و نگرش درستی نداشته باشیم

ل ایم. باید این اصسبت به بقیه عقب ماندهشود این احساس به ما دست دهد که نباعث می

وقت کنید، هیچتا زمانی که دائماً خود را با بقیه مقایسه میرا همواره به یاد داشته باشید، 
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زیرا همیشه شخصی وجود دارد که از شما  کنید.احساس خوبی نسبت به خود پیدا نمی

ه این ، همیشه جایگاهی هستیدتر باشد. مهم نیست االن در چبااستعدادتر، زیباتر و موفق

 ای باالتر است پیدا خواهد شد.زمینه شخصی که از شما در

باید متوجه این حقیقت شوید که زندگی مسابقه دادن با یکدیگر نیست. در واقع مسیر زندگی 

هر فرد با دیگری متفاوت است. شرایط و امکانات هر کس با دیگری کامالً متفاوت است. 

کنند. شما سرنوشت یکتایی دارید، شما در مسیری کامالً همه در مسیر یکسانی حرکت نمی

چه را برای پیمودن این مسیر احتیاج دارید، خداوند تمام آن وکنید ی میمنحصر به فرد زندگ

 برای شما فراهم کرده است.

ای های ویژهطور به نظر بیاید که همکار یا دوست و یا فامیل شما از موهبتشاید این

برخوردارند. شاید قادر به انجام کارهایی باشند که از توانایی شما خارج است. این مسئله 

ها سرنوشتی دارند و مطابق با همان ها نیستید. آنهمی نیست. شما که در رقابت با آنم

ر متناسب با سرنوشت و مسی سرنوشت از شرایط و امکانات به خصوصی برخوردارند. شما هم

 برخوردارید. الزماز شرایط و امکانات منحصر به فرد خودتان 

ها دست توانم به سطح زندگی آنپس کی می»ها در رقابت باشید و بگویید: سعی نکنید با آن

دهم که اگر به شما هشدار می« ها خانه و خودرویی لوکس ندارم؟یابم؟ چرا من همانند آن
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ر چه که هستید خشنود نباشید، دهای خودتان راضی و شاکر نباشید و از آننسبت به موهبت

 ای»ود خواهید گفت: خدگی احساس سرخوردگی و ناامیدی خواهید داشت و با تمام طول زن

 «ای همانند او داشتم، ای کاش استعداد او را داشتم، ای کاش شغل او را داشتم...کاش چهره

گونه نیست. شما سرنوشت منحصر به فردی و داستان زندگی مربوط به وجه ایننه، به هیچ

گاه دیگر خاص و شغل و استعداد فرد دیگری را داشتید، آنخودتان را دارید. اگر چهره، 

منحصر به فرد نبودید. دست از این افکار بردارید. افکاری از این قبیل که تا زمانی که از 

گاه حس رضایت خود را ام، حس خوبی نسبت به خود نخواهم داشت. هیچبقیه بهتر نشده

ب و ای جدید، پیشه گرفتن کسرفتن به محله مرتبط به عوامل بیرونی ندانید. عواملی مانند:

 کار شما نسبت به شخصی دیگر و ...

ام این است که نسبت به کسی که هایی که در زندگی یاد گرفتهترین درسیکی از مهم

گونه آفریده است. الزم نیست از کسی جلو بزنم تا هستم خشنود باشم. زیرا خداوند مرا این

ه باشم. در زندگی جایگاه شما نسبت به دیگری اصالً اهمیتی حس بهتری نسبت به خود داشت

به همان کسی تبدیل شوید که خدواند شما را ندارد. تنها چیزی که مهم است این است که 

ید. شما دهبرای آن خلق کرده است.به بیان دیگر، شما در زندگی فقط با خودتان مسابقه می

ه ها و استعدادهای خودتان استفادتمام توانایی باید نسبت به دیروز خودتان بهتر شوید و از
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در  کس غیر از خودتانکنید تا بتوانید سرنوشت خود را به سرانجام برسانید. شما با هیچ

 رقابت نیستید.

که شما باید اهدافی داشته باشید و باورهای خود را گسترش موضوع  من موافق هستم با این

 هایی را که خداوند به شما داده است بپذیرید و از آنهادهید. اما در عین حال باید موهبت

 ه ظاهربتر بودن نسبت به کسی داشته باشید که خشنود باشید. نباید حس حقارت و پایین

تری برخوردار است. بسیار مهم است که با خود بگویید: های بیشنسبت به شما از موهبت

 «من نسبت به کسی که هستم راضی و خشنودم.»

ر ها را بهتر کنم و ههایی برخوردار هستم که باید آنها و موهبتعنوان واعظ از تواناییمن به 

جیمز »کنم. اما هرگز طنین صدای من به گیرایی صدای تر تالش میها بیشروز برای بهبود آن

ای داشت. همیشه واعظ بهتر از من پیدا خواهد نخواهد شد. او صدایی افسانه« ارل جوینز

دانید چیست؟ این موضوع اصالً مرا تر خواهد بود. اما میکسی که از من باتجربه .خواهد شد

کند. من سرنوشتی منحصر به فرد و مخصوص به خود را دارم و متناسب با این ناراحت نمی

 هایی هم به من داده شده است.سرنوشت موهبت

 اصلی که باید به خاطر داشته باشید این است:

 باشکوهی داشته باشیدکه سرنوشت برای این
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 ای ندارید. العادهاحتیاج به موهبت و استعداد خارق

ها و استعدادهایی را که خداوند به شما عطا کرده است دست کم نگیرید. شاید به موهبت

توانم من مانند خواهرم باهوش نیستم. همانند همکارم بااستعداد نیستم. نمی»گویید: خود می

طور باشد، اما شک نداشته شاید همین« نویسی کنم.بسازم و برنامه افزاری رامانند او نرم

باشید که خداوند موهبت و استعداد دیگری به شما عطا کرده است. موهبتی که شما را به 

وسط تو مت»گویند: هایی را باور نکنید که میدهد. دروغتان سوق میسمت تحقق سرنوشت

دارد. تو مانند پسر عمویت بااستعداد نیستی، تو هستی، هیچ چیز خاصی درباره تو وجود ن

 «مانند دوستت باشخصیت نیستی.

بدون شک شما هم استعداد خودتان را دارید. سرنوشت شما هیچ ربطی به میزان استعداد  

شما ندارد. کافی است خداوند گوشه چشمی به شما نظر کند، کافی است شامل رحمتی ناچیز 

گیرید. شما به جایگاهی ه ترفیع فراتر از استعدادهایتان میگااز جانب خداوند شوید. آن

رسد فراتر از لیاقت شماست. ناگهان درهایی بر روی شما گشوده یابید که به نظر میدست می

 یابد.شوند و رویایی دیرینه تحقق میمی

اه گنآم به خصوصی به دست آوریم، مقاو  جایگاهکنیم که اگر گاهی اوقات با خود فکر می 

وش هنگامی که بتوانم مدیر فر»گوییم: کنیم و با خود میحس خوبی نسبت به خود پیدا می

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



145 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

این اهداف بسیار ...« شوم، هنگامی که مدیرعامل شوم، هنگامی که دستیار اول مدیر شوم و 

تان خوب هستند. هیچ مشکلی با پست و مقام باالتر وجود ندارد. اما شما برای تحقق سرنوشت

مقام به خصوصی احتیاج ندارید. منتظر این نباشید که مورد تأیید دیگران قرار  به پست و

بگیرید. منتظر پست و مقام و اعتبار از جانب دیگران نباشید. تنها وظیفه شما این است که از 

ما داده خود به شترین استفاده را کنید. پست و مقام خودبهها و استعدادهایتان بیشتوانایی

 شود.می

داد، نام او هرگز ماند و تا آن زمان کاری را انجام نمیحضرت داوود هم منتظر مقام می اگر

یان مبارزه کند، تمام سپاه« جالوت»شد. هنگامی که او تصمیم گرفت با در تاریخ ثبت نمی

نگریستند، زیرا او نه ژنرال بود، نه فرمانده و نه قهرمان جنگی. نام او حتی با  تعجب به او می

ود توانست با خلیست سربازان هم نبود. در حقیقت او اصالً مقام و پستی نداشت. او میدر 

کس مرا جدی من هیچ پست و مقامی ندارم، من یک چوپان ساده هستم. هیچ»بگوید: 

 تواند انجام دهد. اما او بههیچ کاری نمی جالوتدر مقابل که گفتند همه به او می« گیرد.نمی

من به پست و مقام احتیاج ندارم. »گونه بود: داشت و نگرش او ایناین سخنان توجهی ن

درست است که مورد تأیید دیگران نیستم، اما من از جانب خداوند مأموریت و رسالتی دارم. 

جا نیستم که رضایت دیگران را به خود او به من استعداد و توانایی الزم را داده است. من این

 «تا سرنوشت خود را تحقق ببخشم.جا هستم جلب کنم، بلکه این
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گاه از ها مرا مدیر دفتر کردند، آنکه آنبسیار خوب جول، به محض این»شاید شما بگویید: 

ها که مرا مدیر کل کنند، از آن به بعد صبحتمام توان خود استفاده خواهم کرد. به محض این

 «نم.کهای خود استفاده میشوم و از تمام تواناییزودتر بیدار می

رفیع، ها نشان دهید، سپس تهای خود را به آندقیقاً برعکس است. ابتدا شما باید تمام توانایی

 پست و مقام و پاداش به همراه آن خواهد آمد.

اهی بود که به چنین جایگ اشت. او تنها کسی در خانوادهپدر من در سن هفتاد سالگی درگذش

ه باید کار بزرگی را به انجام برساند، اما خانواده دانست کدست یافته بود. از همان جوانی می

 ها از دستها تمام دارایی خود را در رکود اقتصادی بزرگ آن سالاو بسیار فقیر بودند. آن

توانستند مایحتاج اولیه خود مانند خوراک را ها پول کافی نداشتند و حتی نمیداده بودند. آن

 تأمین کنند. 

جود نداشت که به کالج برود. او هیچ پست و مقامی نداشت. این امکان برای پدر من و

جان، رویایت را زندگی کن، همان »کس نبود که به او بگوید: او نبود. هیچ حامیکس هیچ

ت در بهتر اس»گفتند: به جای این سخنان به او می «گوید.کاری را انجام بده که قبلت می

 «ما بروی، حتماً شکست خواهی خورد. مزرعه بمانی و پنبه برداشت کنی. اگر از پیش
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من این مأموریت و رسالت را از جانب خداوند »گونه بیندیشد: توانست با خود اینپدرم می

د را تحقق رویای خو نیست تا بتوانمحامی و پشتیبان من  هیچکسکنم. اما در قلبم احساس می

اما او منتظر تأیید و حمایت دیگران نماند. او در سن هفده سالگی به دنبال رویای  «ببخشم.

های عمومی کرد. او از ها و مکانزندانپارک ها و خود رفت و شروع به صحبت کردن در 

ر بود، از تتجربهچه که داشت نهایت استفاده را کرد. شاید نسبت به واعظان دیگر بیهر آن

 ماش به خاطر داشته باشید که نبود. مردممند نبود و مورد تأیید همه امکانات خاصی بهره

که خداوند آن را در قلب شما نهاده است، نیازی به تأیید دیگران ندارید.  برای تحقق رویایی

های شما کوچک به نظر برسند. شاید احساس کنید که لیاقت الزم را ندارید و شاید داشته

شما نیست. هیچ ایرادی ندارد. حضرت داوود هم این چیزها را پست و مقام الزم در اختیار 

های کنونی خود حداکثر استفاده را کنید، نداشت. پدر من هم نداشت. اگر شما از داشته

چه را که برای شود. شک نداشته باشید که خداوند هر آنرحمت خداوند شامل حال شما می

. حتی اگر از نظر خودتان و دیگران تان نیاز دارید، به شما داده استتحقق سرنوشت

 های شما بسیار ناچیز و کم باشد.  داشته

آورد. رقابت با گاه احساس رضایت دائمی را برای شما به همراه نمیمقام و منصب هیچ

هید که فقط بخواوقت شما را خوشحال نخواهد کرد. اینتان و پیشی گرفتن از او هیچهمسایه

 شود کهدوستان خود را تحت تأثیر قرار دهید و نظر همه را به خود جلب کنید، باعث می
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ملی داشته باشید. رویای خود را شناسایی کنید، مسیر منحصر به فرد خود زندگی غیرقابل تح

را پیدا کنید و نسبت به کسی که هستید و خداوند آن را آفریده است خشنود باشید. تنها در 

 این صورت است که حس رضایت ماندگاری خواهید داشت.

کم نگیرید. شاید  ها و استعدادهایی را که خداوند به شما عطا کرده است، دستموهبت

ای را دانید که خداوند چه برنامههایتان از دیدگاه شما کم به نظر برسند، اما شما نمیداشته

های به ظاهر ناچیز در نظر دارد. شاید قرار است رئیس جمهور شوید یا برای همین داشته

اشد نب یک رهبر جهانی، دانشمندی بزرگ، یک کارآفرین و یا تاجری بزرگ! شاید هم قرار

ه صورت مستقیم جهان را تغییر دهید و آن را از طریق فرزندتان انجام دهید. آیا بخودتان 

تصمیم دارید که مأموریت و نقشی را که خداوند به شما سپرده است به خوبی انجام دهید؟ 

چه که خداوند شما را برای آن خلق کرده است اکنون نسبت به آنآیا حاضر هستید از هم

 شید؟خشنود با

أکید زیادی بر روی باال و باالتر رفتن دارد. بله، من هم باور دارم که باید هر روز به تجامعه 

سمت بهتر شدن پیش برویم و رویاهای بزرگ در سر بپرورانیم. اما به یاد داشته باشید همه 

 هر کسی رویا و سرنوشت اندازی کنند.توانند شرکتی راهرهبر شوند. همه نمیقرار نیست 

دست باشد، شاید فرد ای چیرهخودش را دارد. شاید رویای کسی چنین باشد که نوازنده

دیگری بخواهد یک آموزگار دلسوز و متعهد شود. زیبایی در این است که هر کس سرنوشت 
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ها و استعدادهای منحصر به فردی منحصر به فرد مربوط به خود را دارد. به هر فردی موهبت

 ف خودش داده شده است.برای تحقق رسالت و هد

تری دارد؟ من به عنوان کشیش اعظم کلیسای در این باره بیندیشید: چه کسی اهمیت بیش

لیکوود یا کسانی که مسئول نگهداری کلیسای لیکوود هستند؟ بدون وجود آن افراد 

ت یک اهمییک از جلسات وجود ندارد. به نظرتان وجود کدامزحمتکش، امکان برگزاری هیچ

ها ری دارد؟ مسئول کنترل نور صحنه یا فیلمبردار و یا کسی که مسئول پرداخت قبضتبیش

جاست که است؟ یا معماری که این مکان بزرگ را طراحی کرده است؟ نکته این مجموعه

 تواند بهارزش و اهمیت همه ما یکسان است. بدون حضور حتی یکی از ما، کل مجموعه نمی

د و تان خشنود باشیدهد. در نتیجه، نسبت به نقش و جایگاه صورت مناسب کار خود را انجام

 به خود افتخار کنید.

 گونه باشد: نگرش شما باید این

گاهی الزم نیست در جای الزم نیست که از دوستان خودم باالتر باشم تا حس خوبی پیدا کنم.

ت صحنه به که کار خود را در پشقرار داشته باشم که توجه همه به من جلب شود. از این

دهم که به ام را به نحو احسنت انجام میکه وظیفهدهم، راضی هستم. از اینخوبی انجام می

 نفع تمام سازمان است، بسیار خرسند هستم.
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هنگامی که دست از رقابت با دیگران بردارید و خود را با دیگران مقایسه نکنید و کاری را 

گاه زندگی بسیار آزادتری خواهید داشت. بله، آنانجام ندهید که قلباً آن را دوست ندارید، 

اه تر هستند، اما از دیدگتری دارند و به ظاهر مهمها هستند که مسئولیت بیشبعضی از مقام

کند. افرادی که مسئول نظافت خداوند ارزش یک مدیرعامل با یک کارگر هیچ فرقی نمی

ا و هگاه شما را براساس موهبتهیچ هستند، به اندازه کارمندان دیگر اهمیت دارند. خداوند

تر همکاران و یا آشنایان و یا میزان پیشرفت شما در کارتان قضاوت استعدادهای بیش

کند.  شما را به تان قضاوت میاو شما را بر اساس میزان تحقق رویا و سرنوشتکند. نمی

ن  و تاقلب ندای لاکنون به دنباآیا هم کند.تان قضاوت میقلب ندای میزان دنبال کردن

که به این فکر هستید که چگونه از همسایه خود جلو بزنید تحقق رویای خود هستید؟ یا این

تر شوید. آیا تمام تالش شما این است که از همکاران خود باالتر و یا از پسرعموی خود موفق

تید. هر ت نیسکس در رقابقرار بگیرید؟ این را همواره به خاطر داشته باشید که شما با هیچ

ا هم گاه بکس مسیر و سرنوشت منحصربه فردی دارد. دو مسیر و سرنوشت متفاوت، هیچ

کنیم قابل قیاس نیستند. تنها چیزی که مهم است، این است که آیا سرنوشت خود را محقق می

 رویم؟یا خیر؟ آیا به دنبال ندای قلب خود می

ار من عبور کرد و از من جلو زد. او حدود چند سال پیش در حال دویدن بودم که مردی از کن

ز او جلو تر بدوم تا بتوانم امتر از من جلوتر رفت و آن هنگام تصمیم گرفتم که سریع انصدپ
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بزنم. چند متر مانده بود که به او برسم و سرعت خود را تا جای ممکن زیاد کردم. اگر آن 

لمپیک هستم. در نهایت به او رسیدم کرد که در مسابقات ادید با خود فکر میهنگام مرا می

ام. البته آن شخص روحش هم خبر و از او رد شدم. حس خوبی داشتم که از او جلو افتاده

نکته جالب این است که وقتی به خود آمدم  !نداشت که من با او در حال مسابقه دادن هستم

ام. تمام تمرکز من این بود که از او جلو فهمیدم که از مسیر خود به طور کامل خارج شده

ر خود را از یاد برده بودم. در نهایت مجبور شدم که دور بزنم یبزنم و به همین دلیل دیگر مس

 و کل مسیر را برگردم. 

ما افتد. تمام تمرکز ششما هم در هنگام رقابت با دیگران می این همان اتفاقی است که برای

ها ها بهتر لباس بپوشید و مطمئن شوید که از آنها جلو بزنید، از آنبر این است که از آن

کانی شوید که در متر هستید و در نهایت هنگامی که رقابت به پایان رسید، متوجه میموفق

ا باشید. رویا و ندای قلب خود را به طور کامل فراموش جهستید که اصالً قرار نبود در آن

 روید.کنید و فقط به دنبال رقابت و بهتر بودن از دیگران میمی

ارم از من مشکلی ند»لطفی در حق خودتان کنید و دست از رقابت بردارید و با خود بگویید: 

باالتر دارند. من  که جایگاهی به ظاهرکه دیگران به ظاهر از من جلوتر هستند. ایناین

تر ستر، ماشینی لوکای بزرگخواهم احساس بدی نسبت به خود داشته باشم. اگر او خانهنمی

ها احتیاج دارد. من هم برای تحقق سرنوشت خود، دارد، حتماً برای تحقق سرنوشتش به آن
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ردی ه فهای الزم را دارم. الزم نیست با دیگران در رقابت باشیم. من مسیر منحصر بداشته

 دارم که باید آن را به خوبی طی کنم.

نای واقعی وقت به معبه یاد داشته باشید تا زمانی که دست از رقابت با دیگران برندارید، هیچ

اگر شما خواهان ارتقاء آیا ای نخواهید داشت. آزمون واقعی این است که زندگی آزادانه

گیرند و در جایگاه باالتری از شما قرار میکه همکاران شما ارتقاء و ترفیع هستید، از این

 کنید و در عین حالتر میها آرزوی موفقیت بیششوید؟ آیا برای آنگیرند خوشحال میمی

 کنید؟بر مسیر خودتان تمرکز می

 « ها جلو بزنم.من باید از همه آن»گویید: که با حس سرخوردگی با خود مییا این

ها را مورد لطف و رحمت خود که خداوند آناز این» نگرش صحیح این است که بگویید:

قرار داده است، بسیار خوشحال هستم. من هم به زودی مورد لطف و رحمت او قرار خواهم 

گرفت. شاید از آن باالتر نروم، اما من مسیر  و سرنوشت منحصر به فرد خود را دارم. تمام 

 با دیگران. من باید به همان کسی تمرکز من باید بر روی تحقق سرنوشت باشد، نه رقابت

 تبدیل شوم که خداوند مرا برای آن خلق کرده است.
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دوستان، تنها رقیبی که در مسیر منحصر به فردتان در زندگی دارید خودتان است. به خاطر 

 نبالدوظیفه شما رقابت با همسایه، دوستان و همکارات خود از مسیرتان خارج نشوید. تنها 

 .تان استی قلبکردن رویا و ندا

من خودم را دوست دارم، من »گویند: متأسفانه امروزه تعداد بسیار کمی از افراد با خود می

ها و استعدادهای خود خشنود هستم. من نسبت به کسی که هستم احساس رضایت از موهبت

 «دارم.

انب ای از جدهالعاو این را همواره به یاد داشته باشید که الزم نیست موهبت یا استعداد خارق

ه مانند پدر ب شایدخداوند به شما عطا شده باشد تا بتوانید سرنوشت باشکوهی داشته باشید. 

ها حداکثر استفاده را هایی به ظاهر ناچیز داشته باشید. اما زمانی که شما از آنمن داشته

ز انتظار گیرید و به جایگاهی فراتر اگاه مورد لطف و رحمت خداوند قرار میکنید، آنمی

 خودتان و دیگران دست خواهید یافت.
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 فصل دهم

 من پیروز و فاتح هستم

 

به مشکالت در اغلب موارد رابطه مستقیمی با پشت سر گذاشتن آن نسبت نگرش مثبت ما 

شویم، آسان است که آشفته مشکالت دارد. هنگامی که با چالش و شرایط دشواری مواجه می

توانم شوم، تنها کاری که میگاه از این وضعیت خالص نمیهیچ»شویم و با خود بیندیشیم: 

ر به همین دلیل اکث« انجام دهم این است که یاد بگیرم چگونه با آن مشکل زندگی کنم.

مانند. اما اگر همواره نگرش فاتحانه و پیروزمندانه داشته مردم در شرایط متوسطی باقی می

ت شود و آن را با موفقیو هر بیماری به راحتی رفع می باشید، خواهید دید هر چالشی، هر مانعی

 گذارید.پشت سر می

شوم، من برای همیشه وقت از شر این اعتیاد خالص نمیمن هیچ»اما اگر با خود بگویید: 

با گفتن چنین جمالتی، احساس ضعف و ناامیدی بر شما چیره ؛ «گرفتار این بیماری خواهم بود

کنید. در این حالت نه تنها مانع ک را به سمت خود جذب میشود و ترس، نگرانی و شمی

. باید کنیدتان ایجاد میشوید، بلکه مانعی برای حضور خداوند در زندگیپیشرفت خود می

نگرش خود را تغییر دهید. قرار نیست برای همیشه گرفتار اعتیاد باشید. اعتیاد فصلی از 
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فصل به پایان برسد. افسردگی که نسل در  د اجازه دهید اینایزندگی شما بوده است و ب

شما بوده است، قرار نیست به نسل بعد از شما هم منتقل شود. شما باید برای  نسل در خانواده

 کن کنید.تان ریشهآن را در زندگی وجود همیشه

قرار نیست کمبود، فقر و نداری سرنوشت شما باشد. شما باید مصمم شوید که این موارد را 

 ها کنید.خود حذف کنید و فراوانی و ثروت را جایگزین آن از زندگی

 گوید:خداوند در کتاب مقدس می

ها و موانع به این دلیل در زندگی شما حضور ندارند که شما را تمامی دشمنان، بیماری

 ها برای رشد شماست.شکست دهند، بلکه حضور آن

طور که خداوند در کتاب مقدس گفته مشکالت به ظاهر مانع پیشرفت شما هستند، اما همان

رش . در نتیجه، نگتمامی مشکالت برای رشد، پیشرفت و ارتقاء شما هستنداست، در واقع 

درستی در رابطه با موانع و مشکالت زندگی داشته باشید. به مشکالت خود از جایگاه باالتری 

داد. هنگامی که حضرت داوود همان کاری است که حضرت داوود انجام مینگاه کنید. این 

به  شما هم باید.« کنممن از باال به دشمنان خود نگاه می»گفت: شد، میبا دشمنی مواجه می

همین شیوه عمل کنید و از باال به مشکالت خود نگاه کنید. چرا؟ زیرا شما نسبت به 

 ر دارید.تان در جایگاه باالتری قرامشکالت
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د کنید مشکالت شما کوچک باشند. شایممکن است با شرایطی مواجه باشید که احساس نمی

ما ها غیرممکن به نظر برسد. اما شدرگیر بیماری بدخیمی باشید یا مشکالت مالی که حل آن

هایتان را براساس شرایط ظاهری بردارید، بلکه باید قدم بر اساسهایتان را نباید قدم

 ن بردارید.تاایمان

ند، اما هنگامی که شما همانند حضرت داوود سبه نظر بر به ظاهر ممکن است مشکالت بزرگ

ری شوید که شما در جایگاه باالتگاه متوجه میها نگاه کنید، آنبا قلبی سرشار از ایمان به آن

و از  کنیدمیها قرار دارید. هنگامی که در محضر خداوند هستید، به باال نگاه نسبت به آن

کنید. زیرا خداوند در جایگاه باالتری قرار دارد. اما هنگامی که به خداوند طلب یاری می

ما نسبت کنید، زیرا ش به آنهاکنید، باید از باال یا مشکالت مالی نگاه می موانعی مانند بیماری

هنگامی که »گوید: ها در جایگاه باالتری قرار دارید. اصطالحی وجود دارد که میبه آن

های خود قرار بده، زیرا ای برای دشمن خود ارسال کنی، آن را کف کفشخواهی نامهمی

 «دشمن تو در زیر پاهای توست.

شوند و چشم در چشم شده خواهند با هم مبارزه کنند، با هم روبرو میهنگامی که دو نفر می

ر دارند. اما هنگامی که شما ها در یک سطح قراخوانند، زیرا هر دوی آنو برای هم کُری می

ما شوید که همانند دشمن برای شو مشکالت مالی روبرو می زندگی مانند بیماریبا مشکالت 

ند. وجه هم سطح شما نیستها چشم در چشم شوید. مشکالت به هیچهستند، الزم نیست با آن
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ها مواجهه با آنآیند. هنگام ها اصالً رقیبی برای شما به حساب نمیحقیقت این است که آن

اید. ها زیر پاهای شما قرار دارند. شما فاتح و پیروز خلق شدهها نگاه کنید. آنباید از باال به آن

پیروزی در خون شماست. خالق شما خالق کل جهان هستی است. مشکالت و موانع قدرتی 

 محدود دارند، اما خداوند متعال که خالق شماست، قدرت نامحدودی دارد.

اوند طرف شما باشد، چه کسی جرأت دارد علیه شما باشد؟ هرگز با خود نگویید: اگر خد

گاه از رسم. هیچوقت به تناسب اندام نمیمن همیشه گرفتار این مشکل خواهم بود. من هیچ»

خورده نگرش خود را عوض کنید. شما ضعیف و شکست« آیم.زیر بار قرض بیرون نمی

 هستید.« انمتومن می»نیستید. شما سرشار از 

شناسم که مبتال به سرطان شده بود. او در اوایل سی سالگی بود که این خبر را بانویی را می

ه اندیشید کشنید و کامالً شوکه شده بود. دچار افسردگی شدیدی شد. همواره با خود می

 که به سرطان از. به جای اینبدشانس است که دچار چنین بیماری وخیمی شده استچقدر 

پنداشت و خودش را نسبت به آن کوچک  نگاه کند، خود را در مقابل آن ضعیف میباال

شید، اگر مشکالت و موانع را بسیار بزرگ ببینید، محکوم دید. این اصل را به خاطر داشته بامی

 به شکست هستید.
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که جثه جالوت دو به همین دلیل حضرت داوود هنگامی که با جالوت مواجه شد، با وجود این

من تو را شکست خواهم داد و پیروز و فانح »رابر او بود، حضرت داوود با خود گفت: ب

تر از او بود، اما از منظر ایمان راسخ حضرت داوود، او شاید به ظاهر جالوت بزرگ« شوم.می

 کرد و براساس جثهرسید. اگر حضرت داوود تنها به ظاهر جالوت نگاه میکوچک به نظر می

کرد، حتی توان رویارویی با او را هم نداشت. حضرت داوود این قانون را میاو قضاوت 

 دانست که باید به دشمن خود از باال نگاه کند.می

نگرش خود را عوض کن. به بیماری خود از باال نگاه کن. شاید »من به آن بانوی جوان گفتم: 

ا است. نگرش خود را تغییر بده و بظاهراً وخیم به نظر برسد، اما ایمان تو بسیار باالتر از آن 

دهم قاطعیت اعالم کن: بیماری، تو قادر نخواهی بود که مرا شکست دهی، من به تو اجازه نمی

که جلوی تحقق سرنوشت مرا بگیری، من تو را شکست خواهم داد و باقی عمر خود را با 

 «سالمت کامل زندگی خواهم کرد. من پیروز و فاتح هستم.

طبق توصیه من، نگرش خود را عوض کند. شور و اشتیاق او دوباره برگشت.  او تصمیم گرفت

و ایمان خود را  ودن بیماری او بود، نادیده گرفتتمام شواهد ظاهری را که حاکی از وخیم ب

به کار بست. امروز حدود چهار سال است که او از بیماری سرطان به طور کامل خالص شده 

 ی دارد و چند سال پیش نیز ازدواج کرد.است و زندگی بسیار شاد و سالم
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بیماری سرطان نتوانست او را شکست دهد، زیرا او نگرش خود را تغییر داد و به آن از باال 

اند مچنان افسرده میهم و کردنگاه کرد. شک ندارم اگر تغییری در نگرش خود ایجاد نمی

ست جان سالم به در ببرد. توانکرد، هرگز نمیخورده تلقی میدشانس و شکستبو خود را 

اگر اجازه دهیم مشکالت و موانع زندگی بر ما چیره شوند و دچار نگرانی، استرس و افسردگی 

رویم. شویم، بلکه از لحاظ جسمی هم  رو به تحلیل میشویم؛ نه تنها از لحاظ روحی ضعیف می

تواند دن نمیتیجه، بکند و در نزیرا استرس و نگرانی، سیستم ایمنی بدن را به شدت ضعیف می

 گونه که توسط خداوند خلق شده است، عمل کند.ها آندر مقابل بیماری

 در کتاب مقدس آمده است:

 لذت و شادمانی قدرت شماست.

 شود.طبق این عبارت لذت، شادمانی، سرزندگی و نشاط باعث قدرت شما در زندگی می

 نگرانی، ناامیدی و استرس را کنار بگذارید.بنابراین هنگامی که در شرایط سخت قرار دارید؛ 

کنند. نشاط و شادمانی خود را بازیابید و نگرش خود را این موارد هیچ کمکی به شما نمی

اند، بلکه برای رشد و ارتقاء شما اصالح کنید. مشکالت و موانع برای شکست شما نیامده

 اند.آمده
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 در کتاب مقدس آمده است:

 اید و قدرت الزم به شما داده شده است.مجهز شدهشما برای میدان نبرد 

منظور خداوند از میدان نبرد در این عبارت، همان مشکالت و موانع زندگی شماست. او شما 

را برای مواجه با تمام مشکالت تجهیز کرده است و قدرت الزم را به شما داده است. هرگز 

 «آیم.توانم از پس آن بره است. نمیاین برای من مشکل بسیار بزرگی بود»با خود نگویید: 

خداوند به عنوان قدرتمندترین نیروی جهان شما را آماده و تجهیز کرده است. همواره با خود 

ا زمانی که این عبارت ر« من توانمند هستم، خداوند مرا قدرتمند خلق کرده است.»بگویید: 

 کنید و انرژیساس قدرت میشود. شما احبر زبان بیاورید، تغییر درونی در شما ایجاد می

شوید، سیستم یابد. هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ ذهنی قدرتمندتر میشما افزایش می

 توانید بگیرید.کند و تصمیمات بهتری میتر عمل میایمنی بدن شما قوی

درت قکنید این باشد که شوید، باید اولین کاری که میهنگامی که صبح از خواب بیدار می

من ». ذهن خود را در جهت درست هدایت کنید و به خود یادآوری کنید: ا باال ببریدخود ر

دهم مردم برای امروز آماده هستم، من تجهیز شده هستم، من توانمند هستم، من اجازه نمی

شود آرامش مرا از من بگیرند و مرا پریشان کنند، من در جبهه نبردی که به من مربوط نمی

جنگم، من بخشوده هستم و مورد تأیید خداوند قادر و متعال هستم، من منتظر وقوع نمی
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دانم که از تمام مشکالت خود باالتر هستم و ی برای امروز خود هستم، من میاتفاقات عال

 «ها تجهیز شده هستم.برای مواجهه با تمامی آن

دهیم و خود را برای دریافت کنیم؟ قدرت خود را افزایش میبا گفتن این جمالت چه کار می

 کنیم. رحمت و برکت الهی آماده می

 .گرفته شده استشما  از جه باشید که آرامش و شادمانیشاید در زندگی با شرایطی موا

مانند: مشکل در روابط عاطفی، فرزندی که از مسیر درست خارج شده است یا شرایطی بد 

ن تااز فکر خواب ها پریشان و مضطرب شوید و شب ممکن است در محل کار. در این مواقع

سوسه شدید که نگران و مضطرب شرایط مخصوصاً در طول روز، هنگامی که و نبرد. در این

من از تمام مشکالت باالتر هستم. همه امور تحت کنترل »شوید، به خود یادآوری کنید که 

با یادآوری این عبارات « دهد که من از تحقق سرنوشتم بازمانم.خداوند است. او اجازه نمی

 دوباره آرامش خود را به دست آورید.

شویم، تمایل داریم که به تنهایی مشکل خود را اجه میاغلب اوقات هنگامی که با مشکلی مو

 ها در حق من بدآن»گوییم: حل کنیم، به تنهایی با شرایط دشوار مواجه شویم و با خود می

یا اگر گزارش ، «نشانمها را به خاک سیاه میآورم، آنکردند، تالفی آن را بر سرشان درمی

اید گیرد. اما بد و تمام وجودمان را استرس میبرمان نمیپزشکی خوب نباشد، از فکر خواب
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یاد بگیرید که امور را به دست خدا بسپارید. هنگامی که شما پریشان باشید و بخواهید 

کشد. در این خودتان به تنهایی با تمام مشکالت مواجه شوید، خداوند هم خود را عقب می

نگی، جدانم که تو برای من میمن می خداوندا،»مواقع باید ایمان خود را نشان دهید و بگویید: 

ای که تمام امور در نهایت به خیر و صالح من هستند. بنابراین من آرامش تو به من وعده داده

فت چه مانع پیشرکند و هر آندر این صورت شرایط شروع به تغییر می «کنم.خود را حفظ می

 چه که به ظاهرنید، خداوند از آنهنگامی که آرامش خود را حفظ کروند. شما بودند، کنار می

 کند.علیه شما بوده است، به نفع شما استفاده می

بیایید این ادعا را عملی کنیم. شاید در محیط کار شخصی است که به خوبی با شما رفتار 

ای که الیق شما بوده است، با شما برخورد نشده است. پریشان نشوید. نکرده است و به گونه

را به بهترین نحو انجام دهید. آرامش خود را حفظ کنید. هنگامی که شما تنها وظیفه خود 

جنگد. هنگامی که شما آرام باشید، خداوند آرام باشید، خداوند به جای شما در میدان نبرد می

 آورد.بدخواهان شما را از پای در می

ا به ند و او راین همان اتفاقی بود که برای حضرت یوسف افتاد. برادرانش به او خیانت کرد

به او تهمت ناروا زده شد و به زندان  زلیخاچاه انداختند. او برده شد و در نهایت هم توسط 

افتاد. اما حضرت یوسف پریشان و ناامید نشد. او تالش نکرد که تالفی کند. او آرامش خود 

ه بر ی کو شرایط را تغییر داد. در نهایت، تمام کسان درا حفظ کرد و خداوند دست به کار ش
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علیه یوسف بودند، برای او کار کردند. برادرانش که به او خیانت کرده بودند، سرانجام 

 بازگشتند و زیر دست او شدند.

 داند چگونه از شما حمایتام این است که خداوند بهتر از شما میای که من یاد گرفتهنکته

 تر وگاه نتیجه بزرگآن اگر اجازه دهید خداوند به روش خودش امور را پیش ببرد،کند. 

 شود.تان میدلپذیرتری نصیب

نند شما کتواند همه کسانی را که مانع پیشرفت شما هستند، کسانی که سعی میخداوند می

 ها برای ارتقاء شما استفاده کند.را بد جلوه دهند، کنار بگذارد و حتی در بعضی مواقع از آن

ا شود. شمباید برای زحمات شما ارزش قائل نمیطور که نگران مافوق خود نباشید که آن

مام کنید.خداوند بر تکنید. شما برای جلب نظر خداوند کار میبرای جلب نظر مردم کار نمی

امور آگاه است. شاید روزی بیاید که جای شما با آن مافوق عوض شد و او زیردست شما 

 !شود

دوستی دارم که سالیان زیادی برای شرکتی کار کرده بود. او همیشه وظیفه خود را به نحو 

او  کهآمد. با اینداد، اما بنا به دالیلی صاحب آن شرکت از او خوشش نمیاحسنت انجام می

داد. با این حال، آن های او نمیجا اهمیتی به ایدهبسیار خالق و بااستعداد بود، اما صاحب آن
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د جوان آشفته نشد و تصمیم به تالفی نگرفت. او تنها وظیفه خود را به نحو احسنت انجام مر

 داد. در نهایت هم صاحب آن شرکت او را اخراج کرد. می

اندازی بنگاه امالک خودش کرد و بسیار در این کار موفق شد. حتی آن مرد شروع به راه

ندیشید. اما خداوند، خداوندِ عدالت است. اای هم به رفتار بدی که با او شده بود نمیذره

چه شود. او باید مطمئن شود شما به آنشاید شما بیخیال شوید، اما خداوند بیخیال نمی

 استحقاقش را دارید به طور کامل دست یابید. 

چند سال بعد، صاحب آن شرکت مجبور شد شرکت خود را به مکان دیگری منتقل کند. 

ساختمانی نقل مکان کرد که صاحب آن همان مرد جوانی بود که جاست که او به جالب این

او را در گذشته اخراج کرده بود. امروز او باید به همان مردی که اخراجش کرده بود اجاره 

 بدهد. این همان روش خداوند است. 

 رامش خود را حفظ کنید، خداوند همراه شماست.آهمواره 

 «دهد.تان خداوند میزی را در مقابل شما قرار میدر حضور دشمنان»گوید: حضرت داوود می

دهد، تان برتری میخداوند شما را نسبت به بدخواهان نه تنهااین عبارت به این معناست که 

تواند در جای دهد. خداوند میها انجام میبلکه این کار را درست در مقابل چشمان آن

اً در مقابل چشمان بدخواهان شما انجام دیگری شما را سرشناس کند، اما او این کار را دقیق
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 کردند مانع پیشرفتدهد. نگران کسانی که در مورد شما دروغ گفته بودند و سعی میمی

 فتن شما را با چشمان خود خواهند دید.گرها اوج شما شوند، نباشید؛ روزی آن

ین را پای کنند و سعی دارند شماهنگامی که بدخواهان شما درباره شما شایعه پراکنی می

توانی رویای خود را محقق کنی، در این هنگام تنها گویند که هرگز نمیبکشند و به شما می

هند. ها ارتقاء دشوند تا شما را در مقابل آنتصور کنید که فرشتگان خدا دست به کار می

بخشند. آرامش خود را ها یکی پس از دیگری تحقق میرویاهای شما را در مقابل چشمان آن

 فظ کنید. خداوند همه امور را تحت کنترل خود دارد. ح

هایی شوند آرامش خود را از دست بدهیم، مانند شایعات و دروغتمام عواملی که باعث می

ریزی ها توسط دشمنان ما طرحشود،  برای حواسپرتی ما هستند. تمامی آنکه علیه ما گفته می

ها کنیم. انرژی باارزش خود را صرف آن شده است تا ما از مسیرمان خارج شویم و وقت و

ها در واقع صرف اموری که اصالً اهمیتی ندارند. حتی یک ثانیه از روز خود را هم به آن

اختصاص ندهید. قرار نیست شما با این موارد مبارزه کنید. آرامش خود را حفظ کنید. خداوند، 

شان خاطر شدید و وسوسه جنگد. هرگاه که نگران و پریخودش به تنهایی برای شما می

خداوندا، کنترل تمام امور در »شدید که علیه این موارد کاری را انجام دهید، با خود بگویید: 

رامش خود را حفظ کنید، در جایگاه قدرت هستید و خداوند آهنگامی که شما  «دستان توست.

 شود.در این هنگام است که وارد عمل می
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ت همسر خود را به آمریکا بیاورد. او مقیم آمریکا بود، شناختم که تصمیم داشمردی را می

خواست برای کرد و شهروند آمریکا نبود. هنگامی که میاما همسرش در اروپا زندگی می

همسرش ویزا بگیرد، مسئول سفارت با او بسیار بد برخورد کرد و هیچ کمکی به او نکرد. 

چنان با برخورد نامناسب مسئول رد و همچند هفته بعد او دوباره برای گرفتن ویزا مراجعه ک

برد، اما مسئول سفارت سفارت مواجه شد. او شنیده بود که اخذ ویزا حدود شش ماه زمان می

انجامد! در حال حاضر سر ما بسیار شلوغ این کار حداقل پنج سال به طول می»به او گفت که 

 «شود.ها نوبت شما نمیاست و به این زودی

ه رفتار نامناسب مسئول را تالفی کند، اما آرامش و ایمان کخواست د شد و میاو بسیار ناامی

خود را حفظ کرد و مطمئن بود که تمامی امور تحت کنترل خداوند است. چند هفته بعد، با 

او تماس گرفته شد و همان مسئول به او گفت که ویزای شما آماده شده است. او شوکه شده 

ته شما طبق گف»جا گفت: است. به سفارت رفت و به مسئول آن کرد معجزه شدهبود. فکر می

ز زمانی شد، اما اگونه میباید این»مسئول سفارت گفت:  «کشد!فکر کردم پنج سال طول می

شدم فکر شما در که شما را مالقات کردم، همواره در ذهن من بودید، از خواب که بیدار می

آمد. در هنگام خواب نیز فکر شما به سرم غم میسرم بود، در موقع ناهار فکر شما به سرا

 «جا بروید!ام غیرقابل تحمل شده بود. این ویزا را بگیرید و از اینزد. زندگیمی
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داند چگونه شرایط را برای بدخواهان شما سخت و غیرقابل تحمل کند. دوستان خداوند می

اوند را حفظ کنید تا خد شما الزم نیست تالفی کنید. الزم نیست که بجنگید. آرامش خود

 دست به کار شود. 

 در کتاب مقدس« ای بر علیه شما کارساز نیست.هیچ اسلحه»در کتاب مقدس آمده است: 

هیچ سختی و مشکلی وجود ندارد. مشکالت  و ای وجود نداردشده است که هیچ اسلحهنگفته 

گوید: های مردم وجود دارد، گزارشات منفی پزشکی وجود دارد. خداوند میوجود دارد، حرف

 «علیه شما کارساز نیستند. بر هامشکالت وجود دارد، اما شما آرامش خود را حفظ کنید. آن»

ای هبرنامه خداوند باشد. برنامتواند مانعی برای هیچ شخصی، هیچ بیماری و هیچ مشکلی نمی

د شما توانکدام از نیروهای تاریکی نمیهیچ .که برای زندگی شما در نظر گرفته شده است

تان باز دارد. هنگامی که با این موارد مواجه شده و وسوسه شدید که را از تحقق سرنوشت

طرف خداوند قادر و  این مانع و مشکل وجود دارد، اما من از»نگران شوید، با خود بگویید: 

 ها علیه من کارساز نیستند.کدام از آنکه هیچای دارم مبنی بر اینمتعال وعده

شاید دیگران بخواهند مرا بد جلوه دهند، اما من نگران نیستم. من یقین دارم که خداوند 

 حامی و پشتیبان من است. او از من مراقبت خواهد کرد.
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ارج شده باشند، اما یقین دارم که این موضوعی شاید فرزندان من از مسیر درست خ 

 کند.ها را به مسیر درست هدایت میگذراست. خداوند دوباره آن

شانی اند و باعث پریتان را از شما گرفتهاکنون با مشکالتی مواجه باشید که خوابشاید هم

ن اید فرصت ایجنگم، اما ابتدا تو بمن به جای تو می»گوید: اند.  خداوند میشما شما شده

 «کار را به من بدهی.

آرامش خود را بازیابید. اجازه ندهید مردم و شرایط، شما را آشفته خاطر کنند. اگر کسی در 

حق شما بدی کرده است، بگذارید خداوند حامی شما باشد. همواره به یاد داشته باشید 

ها داوود از باال به آن شوید، همانند حضرتهنگامی که با بیماری، موانع و مشکالت روبرو می

چ چیز اید. هیها  به طور کامل تجهیز شدهنگاه کنید و یقین داشته باشید برای مواجه با آن

گذارید شما تمامی مشکالت و موانع را پشت سر می  تواند مانع تحقق سرنوشت شما شود.نمی

 .شوید که خداوند شما را برای آن خلق کرده استو به همان کسی تبدیل می
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 فصل یازدهم

 من ثروتمند هستم

 داشته باشید ذهنی ثروتمند

ای برکت و فراوانی در زندگی شما آرزوی خداوند برای زندگی شما این است که به گونه

مند شوند. حضرت داوود شود که دیگران از طریق شما از برکت و فراوانی بهرهجاری می

 «است. نعمت لبریزفنجان من از »گوید: می

توانید همواره درباره فقر، جاست که شما نمیخداوند، خداوند فراوانی است. اما نکته این

حت تدارا شوید. اگر برای مدت طوالنی  نداری و کمبود بیندیشید و در عین حال، ثروتمند و

من »، آسان است که ذهنیتی محدود داشته باشید و بگویید: باشیدفشار و مشکالت مالی 

گاه توانم هرگز فرزندانم را به دانشانم به مکان بهتری نقل مکان کنم، من نمیتووقت نمیهیچ

ایط اکنون شربله، شاید هم «ها خالص شوم.توانم از شر این قرضوقت نمیبفرستم، من هیچ

 دشوار باشد، اما این شرایط قرار نیست که همیشگی باشد.

دیشید. اگر همواره به نداری، فقر و انرود که شما همواره میزندگی شما به همان سمتی می

شوید. در طول روز با اندیشیدن به این جمالت اندیشید، شما به سمت آن کشیده میکمبود می
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که من من ثروتمند هستم. خداوند، خداوند فراوانی است. خداوند از این»مراقبه کنید: 

 «برد.ثروتمند باشم لذت می

تان قرار داشته باشید که با کمبودهایی مواجه دگیممکن است در حال حاضر در فصلی از زن

هستید. نگران نباشید، خداوند شما را فراموش نکرده است. خداوندی که غذای پرندگان را 

 اندازد.کند، هرگز شما را از قلم نمیها را رفع میکند و نیازهای آنفراهم می

هر چیزی به اندازه کافی تان باشید که از ممکن است در حال حاضر در فصلی از زندگی

های بلندپروازانه شما مهیا شود. در این ای که خواستهنه به آن اندازه ،تردارید و نه بیش

اوند تان باشید، اما این جمله خدهای فعلیشرایط یادتان باشد که باید همواره شکرگزار داشته

سرزمین  ام که درنیافریده من شما را»را که به قوم بنی اسرائیل گفت، به یاد داشته باشید: 

ام که در سرزمینی باشید که از هر چیزی فقط به اندازه کمبود باشید. من شما را نیافریده

ام. سرزمینی که در آن از کافی وجود داشته باشد. من به شما وعده سرزمین موعود را داده

 «وت.هر چیزی بیش از حد مورد نیاز، وجود دارد. سرزمین نعمت، فراوانی و ثر

اید در بگذرید. نب که باید از آن استاز زندگی  است، فصلی، گذرا و موقتی سرزمین کمبود

طور که خداوند به قوم بنی اسرائیل وعده سرزمین موعود اقامت دائم کنید. همان این فصل
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را داد، به شما هم وعده فصل فراوانی و وفور نعمت را داده است. فصلی که در آن از هر چیز، 

 شود.از حد نیاز شما یافت می بیش

اگر شما در فصل کمبود هستید، بدانید که این جایگاه فعلی شماست، نه جایگاه همیشگی 

شما. شما بنده خداوند قادر و متعال هستید. اصالً مهم نیست که شرایط به چه صورت باشد. 

کنید خداوند از باید ذهنیت فراوانی را در خودتان ایجاد کنید و همواره به خود یادآوری 

 فصلیبرد. خداوند به من وعده وصل فراوانی داده است. که من ثروتمند شوم، لذت میاین

 که در آن از هر چیزی بیش از حد نیاز وجود دارد.

 در کتاب مقدس گفته شده است: 

 «کند.خدواند نیازهای شما را از منبع بیکران ثروتش برطرف می»

دانم کسب و کار من از رونق افتاده است. نمی»گوییم: کنیم و میاما ما به شرایط خود نگاه می 

نگران نباشید، خداوند نیازهای شما را از منبع بیکران  «چگونه نیازهای خود را برطرف کنم.

اه در گکند. کافی است لطف ناچیزی از پروردگار شامل حال شما شود، آنثروتش تأمین می

 یابید.چشم بر هم زدن، شما از فصل کمبود به فصل فراوانی و بیش از حد نیاز انتقال مییک 

ها، فراوانی را در زندگی شما جاری شماری را سراغ دارد که از طریق آنهای بیخداوند راه

هایی واری حد انتظار شما. هر گز به خود نگویید: هایی ورای درآمد و حقوق شما، راهکند. راه
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رزق و روزی من همین است. پدربزرگم ورشکسته بود، مادر و پدرم هیچ چیز نداشتند، حد »

 ذهنیت کمبود را کنار بگذارید و ذهنیت فراوانی« توانم بیش از این پیشرفت کنم.من هم نمی

 را جایگزین آن کنید.

د، شوقرار نیست همیشه در این شرایط باقی بمانم، لطف و برکت خداوند شامل حال من می»

من ثروتمند هستم، من غرق در وفور نعمت هستم. وارد فصلی از زندگی خواهم شد که همه 

 «چیز بیش از حد نیاز وجود دارد.

ای کم درآمد بزرگ شده ها در خانوادهای را از زوج جوانی دریافت کردم. هر دوی آننامه

ها همواره درگیر کمبود و نداری و مشکالت مالی ها به عنوان الگوی آنبودند. پدر و مادر آن

تند توانسها زندگی کردن به این شیوه را پذیرفته بودند، اما آن دو نمیبودند. والدین آن

مبود آمدند و یاد گرفته بودند که نباید ذهنیت کها هر هفته به کلیسای لیکوود میرند. آنبپذی

صل دانستند که به زودی وارد فها میها ذهنیتی سرشار از فراوانی داشتند. آنداشته باشند. آن

 ها تصمیم گرفتند باها سرشار از ایمان بود. آنهای آنشوند. قدمفراوانی و وفور نعمت می

ای برای خود بسازند. به تدریج آن خانه را ساختند و طی چند درآمد متوسطی که دارند، خانه

چه سال آن را تکمیل کردند. خیلی طول نکشید که توانستند آن خانه را به قیمت دو برابر آن

ات هیچ وقت در تصور»اند: ها در نامه خود نوشتهکه هزینه کرده بودند به فروش برسانند. آن

مان توانستیم این حد از برکت و نعمت را تصور کنیم. پدربزرگ و مادربزرگدمان هم نمیخو
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کردند که اگر گندم و جویی در خانه دارید، به همان قناعت کنید. همواره به ما نصیحت می

ها سرشار از کمبود و فقدان بود. اما ما تصمیم گرفتیم که به جای کمبود، فراوانی و ذهن آن

 «مان فرا بخوانیم.را به زندگی وفور نعمت

خواهید سرنوشت خود را محقق کنید و به همان فردی تبدیل شوید که خداوند شما اگر می

ریزی کنید. قرار را برای آن خلق کرده است، باید ذهن خود را همانند این زوج جوان برنامه

اشید. به داشته ب نیست به گندم و جو کفایت کنید. قرار نیست در فصل کمبود اقامت دائم

که قناعت پیشه کنید و چیز زیادی از زندگی نخواهید، باور، انتظار، امید و تالش خود جای این

را چند برابر کنید و شک نداشته باشید که در این حالت، شما با تمام سرعت به سمت فصل 

 فراوانی و وفور نعمت پیش خواهید رفت. 

گذران زندگی و قناعت پیشه کردن هم هیچ مشکلی البته گندم و جو هیچ ایرادی ندارند. 

. خداوند دوست دارد شما بردکه شما ثروتمند باشید لذت میاما خداوند از اینندارد. 

 نیاز و ثروتمند استخداوند غنی، بیاستانداردهای جدیدی برای خانواده خود تعریف کنید. 

ای از صفات خداوند، شما هم ینهو شما تصویری از خداوند هستید. پس بهتر است به عنوان آ

 غنی و ثروتمند باشید.

 

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



174 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 خواهید ذهنیت کمبود داشته باشید یا ذهنیت فراوانی؟انتخاب با شما است. آیا می

ای داشته فقط به اندازه و توانید زنده بمانیدحقیقت این است که شما با یک تکه نان و آب می

یست. . اما این خواست خدا نها را پرداخت کنیدقبضرا بگذرانید و باشید که بتوانید زندگی 

من برای شما جایگاهی در »گوید: خداوند متعال که از روح خود در شما دمیده است، می

 « ام که در آن از هر چیزی بیش از حد نیاز وجود دارد.سرزمینی قرار داده

در و ی که توسط پذهنیتد و دست از ذهنیت کمبود بردارید، پس لطفی در حق خودتان کنی 

تان به شما القاء شده است، ذهنیتی که حاکی از آن است که شما هیچ وقت مادر و اطرافیان

ت بیش وقکنید، هیچکنید، هیچ وقت رویاهایتان را محقق نمیبه خانه زیبایی نقل مکان نمی

 وقت غرق در نعمت و فراوانی نخواهید شد.از حد نیاز نخواهید داشت. هیچ

ها را کنار بگذارید،  ذهنیت کمبود را رها کنید و ذهنیت فراوانی و وفور نعمت را این دروغ

 نعمت کند و برای غرق درجایگزین آن کنید. خواسته حقیقی خداوند این است که شما را 

 ها را بدهید.شماری سراغ دارد. البته اگر شما اجازه ورود آنهای بیاین منظور راه

ها پیش از اروپا به آمریکا مهاجرت کرده بود. دریافت کردم. او سالای از مادر مجردی نامه

تواند مخارج دانست چگونه میانگلیسی زبان اصلی او نبود. سه فرزند داشت که نمی

ها را فراهم کند. او برای شغلی در یک دانشگاه معتبر درخواست فرستاد. تحصیالت عالیه آن
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فرستاده بودند. در این شرایط ذهن او با افکار شماری برای آن شغل درخواست تعداد بی

د، اما دیشد. اما او ناامید نشد. او دارای ذهنیت کمبود نبود. شاید راهی نمیمنفی بمباران می

 های بسیاری سراغ دارد.شک نداشت که خداوند راه

 تمامیای نداشت، پذیرفته شدن در آن شغل مراحل زیادی داشت. اما چون او ذهنیت بازنده

مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشت و در نهایت موفق شد در آن شغل استخدام شود. 

یکی از مزایای کار در آن دانشگاه این بود که تحصیل فرزندانش در مدرسه رایگان بود. این 

نوشت که امروز هر سه فرزند او از  اشال پیش است و او در نامهماجرا مربوط به سی س

جاست که در تمام مقاطع تحصیلی اند و جالب اینالتحصیل شدهها فارغهمجهزترین دانشگا

 ها رایگان بوده است.به دلیل بورسی که دریافت کرده بودند، هزینه تحصیل آن

کند که شما غرق در نعمت شوید. خودتان را فقط لطف ناچیزی از جانب خداوند کفایت می

 نصیب نکنید و در طول روز بگویید: از این لطف و رحمت بی

من ثروتمند هستم، به زودی وارد فصلی از زندگی خواهم شد که از هر چیزی بیش از حد »

 «نیاز من وجود خواهد داشت.
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یازهای شما را به حد کفایت رفع کند. او دوست دارد شما را غرق در خداوند تمایل ندارد ن

جاست که آیا شما تصمیم دارید ذهنیت فراوانی داشته باشید تا نعمت کند. حال سؤال این

 اجازه ورود فراوانی را به زندگی خود دهید؟

 نم. منتوانم هزینه خرید یک خانه بزرگ و زیبا را تهیه کبسیار خوب جول، اما من نمی»

توانم هزینه دانشگاه فرزندانم را مهیا کنم. من هرگز نخواهم توانست به دیگران کمک نمی

در این صورت با کمال احترام باید به « آیم.کنم. من از پس مخارج خانواده خودم هم برنمی

 شما بگویم که شما دارای ذهنی فقیر هستید.

ت اش را غرق در نعمکه بندهبرد، از اینمی که شما ثروتمند شوید لذتدوستان خداوند از این

ای بزرگ که در چه خانهبرد. خداوند هرگز با شرایط فعلی شما یا اینو فراوانی ببیند لذت می

. خداوند نسبت به کنداما باور شما برای او محدودیت ایجاد میشود. اید، محدود نمیشده

تان ذهنیت فقیر شما، دوستان و اطرافیانکند. شاید دلیل باورتان شما را غرق در نعمت می

باشد. شاید دوستی داشته باشید که دارای ذهنی فقیر است. حتی اگر بهترین دوست شما 

ده اکنون تمام شمن را ببخشید، اما رابطه ما از هم»باشد، شما باید با احترام به او بگویید: 

 «است. مسیر ما از هم جداست.
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اراحت شود و از شما بپرسد که مشکل چیست؟ در جواب به تان از دست شما نشاید دوست

خواهم ذهنیت فراوانی و ثروت را در خود ایجاد کنم. اکنون میبله، من از هم»او بگویید: 

 هنگامی که شما با این نگرش زندگی« خواهم ذهنیت کمبود و فقر را داشته باشم.دیگر نمی

انید توکند که حتی نمیدر زندگی شما جاری می هایی برکت و فراوانی راکنید، خداوند از راه

 تصور کنید. 

رد. او در ککردم که در زندگی با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میبا بانویی صحبت می

اش بود، اما با این وجود هر هفته خودش به همراه دو پسرش به کلیسای فصل کمبود زندگی

داشتند، اما باور و ذهنیت کمبود نداشتند.  رغم مشکالت زیادی کهآمدند. علیلیکوود می

ها یقین داشتند که این ها در فصل کمبود بودند، اما باور خود را از دست نداده بودند. آنآن

 ها نیست. جایگاه همیشگی آن

به  برید، نباید باور خود را نسبتشما هم همانند این بانو، حتی اگر در فصل کمبود به سر می

گویم که شرایط یک شِب نمیاز نعمت و فراوانی از دست دهید. من هرگز ای سرشار آینده

های الهی را با موفقیت پشت سر بگذارید. در جایگاه باید فصل کمبود و آزمونشود، عوض می

ین گزاری کنید. در عهایتان از او سپاستان شکرگزار خداوند باشید و به خاطر داشتهفعلی

ید و از او به خاطر فرا رسیدن فصل فراوانی که در راه است حال به مشیت الهی اعتماد کن

 شکرگزاری کنید.
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من حتماً بورس دانشگاهی »گفت: پسر این بانو از زمانی که بسیار کوچک بود، همواره می

گاه توانم وارد دانشما فقیر هستیم. من هرگز نمی»توانست با خود بگوید: او می« گیرم.می

یاد داده بود که خداوند، خداوند فراوانی و ثروت است. آن پسر در اما مادرش به او  «شوم.

شاگرد ممتازی شد و نه تنها برای دوره لیسانس بورس دانشگاهی گرفت،  دوران تحصیلش

بورس تحصیلی دریافت (« George townجورج تاون )»بلکه تا پایان دوره دکتری از دانشگاه 

 .استایان مقطع دکتری چند صد هزار دالر کرد که هزینه تحصیل در این دانشگاه تا پ

افتد که ذهنیت فقیرانه را کنار بگذارید و ذهنیت ثروتمندی این اتفاق تنها زمانی برای شما می

 .برگزینیدرا 

دوستی داشتم که پسرش به تازگی گواهینامه رانندگی خود را گرفته بود و به شدت خواستار 

ر داشته باش که خداوند در زمان مناسب اتومبیلی باو»یک اتومبیل بود. پدرش به او گفت: 

رای کند. تو باید بنه پدر، خداوند چنین کاری نمی»پسر گفت: « برای تو فراهم خواهد کرد.

نه، همان کاری را که گفتم انجام بده. از خداوند درخواست »پدرش گفت:  «من تهیه کنی.

 «به تو داده خواهد شد.یک اتومبیل کن و باور داشته باش که در زمان مناسب 

چند ماه بعد، از طرف شرکت با او تماسی گرفته شد و به او گفتند طبق محاسبات جدید، 

شد، اما مشخص شده است که طی چند سال گذشته باید اضافه حقوقی به شما داده می
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ها برای ها به او یک چک ده هزار دالری دادند که بیش از نیاز آنپرداخت نشده است. آن

 ید اتومبیل بود.خر

ار کنید کاری برای پروردگآیا فکر می»در کتاب مقدس خطاب به مؤمنان گفته شده است: 

ای و درخواستی از جانب شما برای خداوند متعال بزرگ هیچ خواسته «شما مشکل است؟

نیست. کل جهان از آنِ اوست. تنها کاری که شما باید بکنید این است که دست از ذهنیت 

تان تواند شما را به خواستهها میدارید. او هزاران راه سراغ دارد که از طریق آنکمبود بر

برساند. آرامش خود را حفظ کنید و به مشیت او اعتماد کنید. خداوند در کتاب مقدس 

 «کنم و در سرزمینی وسیع و پهناور قرار خواهم داد.من شما را از کمبود خارج می»گوید: می

کنم. او گفته است شما را در نیازهای شما را به حد کفایت برطرف میخداوند نگفته است 

سرزمین وسیع و پهناور قرار خواهم داد. سرزمینی وسیع که سرشار از فراوانی است. سرزمینی 

اکنون در شرایطی محدود هستید، چالش من برای شما سرشار از فرصت و موقعیت. اگر هم

گیرید. نگذارید ذهنیت کمبود در شما نجا در آناین است که تصمیم به اقامت همیشگی 

ریشه کند. قبول نکنید که باید به گندم و جو کفایت کنید. این جایگاه همیشگی شما نیست. 

کند و وارد سرزمینی این شرایط موقتی و گذراست. خداوند شما را از محدودیت خارج  می

 کند.وسیع و پهناور می
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عنی دانند، موافق نیستم. به نظر من ثروت یط به جنبه مالی میبا کسانی که ثروت را تنها مربو

رام آکه بدنی سالم داشته باشید، ثروت یعنی ذهن آرامی داشته باشید، ثروت یعنی خوابی این

داشته باشید، ثروت یعنی روابط سالم و الهی داشته باشید. خیلی چیزها است که به وسیله 

 پول قابل خریدن نیست. 

د ام که گفته باشد فقر و قناعت را پیشه خوال یک جمله در کتاب مقدس نیافتهحتی تا به ح

ه به مبلغان دینی بسیار متعجبم کبعضی از کنید و کمبود و فقر را مورد ستایش قرار دهید. از 

 کسب ها همتکنند. از نظر من آنوت میدروغ، مردم را به زندگی فقیرانه و مستمندانه دع

اند، دیگران را هم به زندگی فقیرانه اند و چون به ثروت دست نیافتهمال حالل را نداشته

 کنند.کنند و در ستایش فقر موعظه میدعوت می

ما تصویر خداوند هستیم، ما نمایندگان خداوند بر روی زمین هستیم. خداوندی که یکی از 

ی است که بعضصفات او غنی بودن و ثروتمند بودن است. در نتیجه از روی جهالت و نادانی 

کنند و به خیال خود اگر در این دنیا فقیر باشند و قناعت پیشه از افراد، فقر را ستایش می

دهد. با کمال تأسف باید بگویم که هرگز ها را میکنند، در جای دیگر خداوند پاداش آن

 ناین چنین نیست. زیرا اگر شما در این جهان فقیر باشید و در کمبود زندگی کنید، به ای

اید وظیفه خود را به عنوان نماینده خداوند بر روی زمین به خوبی انجام معناست که نتوانسته

ها نکنند، گوش فرا ندهید. آسخنان کسانی که در ستایش فقر موعظه می بهدهید. در نتیجه، 
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ی که . خداونداست فراوانی و برکت ی که مظهرشناخت درستی از خداوند ندارند. خداوند

 .است نیازغنی و بی ی که. خداونداست لطف و رحمت مظهر

و کهنه به خانه شما بیاورم، شما چه فکری در مورد من  پارههایی اگر من فرزندانم را با لباس

شوید. امکان ندارد که من ثروتمند و غنی باشم و کنید؟ قطعاً متوجه فقر و نداری من میمی

ن نیاز که کل جهاد. حال چگونه خداوند غنی و بیاجازه دهم فرزندانم لباس پاره بر تن کنن

ود؟ شکه شما به عنوان فرزندانش فقیر و مستمند باشید خوشحال میاز آنِ اوست، از این

ای زیبا زندگی کنید، در آن هنگام است هنگامی که شما لباسی زیبا بر تن کنید و در خانه

است که شما را شاد و ثروتمند ببیند.  برد. تمام لذت او در این لحظه اینکه خداوند لذت می

 تان بدهید.البته اگر شما اجازه ورود ثروت و فراوانی را به زندگی

برد. به او بزرگ آمریکا بزرگ شد. او در فقر شدید به سر می پدر من در دوران رکود

جا آموزش داده شده بود که فقیر بودن نشانه مقدس بودن است. کلیسایی که او به آن

تر کم نهماهیااز بین برود. او  نکند قداست اوشد که او فقیر است تا فت، باید مطمئن میرمی

 کرد.دالر درآمد داشت و به سختی فرزندانش را بزرگ می 911از 

یکبار کشیش اعظمی برای چند هفته میهمان ما بود. یکشنبه بعد از مراسم کلیسا، مرد تاجری 

دالر به او داد تا پدرم بتواند از کشیش اعظم به خوبی نزد پدرم آمد و چکی به مبلغ هزار 

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



182 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

نم. توانم این پول را قبول کمن هرگز نمی»پذیرایی کند. پدرم چک را کنار گذاشت و گفت: 

د، در معده راو چک را به کلیسا بخشید و هنگامی که این کار را ک« بخشم.آن را به کلیسا می

کردی. نباید این کار را می»مزمه کرد: ز صدایی در گوش اوخود احساس دردی کرد و 

 «هرگز لطف و برکت خداوند را رد نکن.

داند ما باید زندگی سرشار از فراوانی داشته باشیم. دلیل این امر چیزی درون ماست که می

اید . ما تصویر او هستیم. باستغنی و ثروتمند  ی هستیم کهاین است که ما بندگان خداوند

از  که ما برای زندگی سرشارجاست: با ایننعکس کنیم. اما نکته اینصفات او را به خوبی م

با  نبایدرا به زندگی خود بدهیم. زه ورود ثروت ایم، اما باید اجابرکت و فراوانی خلق شده

ه ای خواهم داشت تا بکنم و زندگی فقیرانهمن قناعت پیشه می»ذهنیت کمبود بگوییم: 

تم. این خودخواهی، حرص و طمع است که من از خداوند دیگران ثابت کنم که چقدر پاک هس

 درخواست زیادی داشته باشم. 

دست از این باورهای پوسیده که حاصل ذهن فقیر گذشتگان شما بوده است، بردارید. با این 

گیرید. به خداوند اجازه دهید تان میافکار، تنها جلوی برکت و رحمت خداوند را به زندگی

را در زندگی شما جاری کند. به او اجازه دهید شما را غرق در نعمت کند.  تا برکت و فراوانی

ای زیبا و خودروی خوبی داشته باشیم؟ آیا آیا اشتباه است که بخواهیم خانهپرسیم: ما می

 مان به ارث بگذاریم؟اشتباه است که مال و ثروتی برای فرزندان
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« برم.بینم، لذت میکه تو را ثروتمندتر مینهیچ عیبی ندارد. از ای»گوید: می در جواب خداوند

 اگر خداوند با ثروت مشکلی داشت، پس چرا ادیان از نسل حضرت ابراهیم هستند؟ در کتاب

مردی مقتدر، ثروتمند و غنی از طال و »شده است:  گونه توصیفمقدس حضرت ابراهیم این

توانست مردی دیگر را انتخاب خود بوده است. او می زمانشود گفت بیل گیتس می «نقره.

 کند. اما او ابراهیم را انتخاب کرد. مردی مقتدر و ثروتمند!

ای از خود بر جای گذاشت. با این وجود در کتاب مقدس، حضرت حضرت داوود ثروتی افسانه

ه ن گونبه همی« مردی که خداوند در قلب او خانه داشت.»شود: گونه خطاب میداوود این

 حضرت سلیمان و دیگران پیامبران.

اندوزی کار خداوند ثروتمندان را دوست ندارد. ثروت»ها را کنار بگذارید که: این دروغ

دقیقاً خالف این امر صادق است. این سخنان را واعظان « ای نیست.درست و شرافتمندانه

زنند. واعظان ریاکاری که هیچ شناختی از خداوند ندارند. ثروت، دون مایه و کم همّت می

خداوند  وقتزیرا شما تصویری از او هستید. هیچنیازی شما افتخار خداوند است. موفقیت و بی

 اشته باشد.دوست ندارد که تصویری فقیرانه و نیازمند د

چه دارم از جانب خداوند به من عطا شده است. از گویم که هر آنمن با اطمینان به شما می

ام. الزم نیست به خاطر چیزی که خداوند به پیراهنی که بر تن دارم تا خانه و تمام دارایی
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از بشما عطا کرده است، از او عذرخواهی کنید. برکت و نعمت را از جانب خداوند با آغوشی 

 بپذیرید. 

 در کتاب مقدس به صراحت آمده است: 

 قدرت و ثروت از جانب خداوند به شما عطا شده است.

کند و سپس به خاطر آن گاه خداوند از جانب خود، قدرت و ثروت را به شما عطا نمیهیچ

اندوزی کنید. پول و شما را محکوم و سرزنش کند. این هیچ ایرادی ندارد که بخواهید ثروت

 ثروت ابزار خوبی هستند که از طریق آن بتوانید پادشاهی خداوند را در جهان گسترش دهید. 

ترین خیریه و مجهزترین ویکتوریا همسرم، رویاهای بزرگی داریم. رویای ساخت بزرگمن و 

توانیم این رویای خود را با کمبود و فقر محقق گاه نمیها و مراکز درمانی. هیچبیمارستان

 کنیم. 

هنگامی که شما ذهن ثروتمندی داشته باشید و خواسته قلبی شما گسترش پادشاهی خداوند 

یابد. درهای برکت و نعمت ه ثروت، بدون حساب و کتاب به زندگی شما راه میگاباشد؛ آن

شود، ه نه تنها تمامی نیازهای شما برطرف میکشوند ای به زندگی شما باز میالهی به گونه

 توانید به بقیه مردم جهان هم کمک کنید.بلکه می
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 دعای من برای شما این است: 

 ت شما را هزاران برابر کند.به پروردگارتان اجازه دهید ثرو

است که در کتاب مقدس بارها به صراحت گفته شده است. آیا آن را با قلب و  عبارتیاین 

 هزاران برابر لطف و برکت، هزاران برابر منابع و درآمد. تان احساس کردید؟روح

ین ززمان آن فرا رسیده است که ذهنیت کمبود را کنار بگذارید و ذهنیت فراوانی را جایگ

 آن کنید. بنابراین صبح از خواب بیدار شوید و بگویید:

گشایی. از تو گزارم که درهای برکت خود را به روی من میخداوندا، از تو سپاس»

کنی تا بتوانم پادشاهی تو را کنی و مرا ثروتمند میگزارم که مرا غرق در نعمت میسپاس

 «گسترش دهم. 

اوند خد کنمرا انتخاب کنید، من باور دارم و اعالم میاگر مصمم باشید که ذهنیت فراوانی 

 و در آخر این را همواره کند.شما را از فصل کمبود به فصل فراوانی و وفور نعمت منتقل می

به یاد داشته باشید که شما تصویری از خداوند هستید و خداوند نمی خواهد تصویری فقیرانه 

 و نیازمند داشته باشد.
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 فصل دوازدهم

 هدفمند هستم من

 گذاری کنید.زمان خود را سرمایه

 

. تر استهای ماست. در حقیقت، ارزش زمان از پول بیشترین داراییزمانی یکی از باارزش

 توانید پول از دست رفته را جبران کنید، اما زمان از دست رفته را نه!شما می

عبارت به این معناست  اینگذاری کنید. زمان خود را سرمایهدر کتاب مقدس آمده است: 

که نباید زمان را هدر داد. نباید زندگی را با عدم تمرکز، عدم انضباط شخصی و عدم انگیزه 

مان خدمندانه استفاده کنیم. قرار نیست برای همیشه بگذرانیم. ما مسئول هستیم که از  زمان

ا برد. کثر بهره ربر روی این کره خاکی باشیم. زندگی موهبتی گذرا است که باید از آن حدا

تان گذرانید؟ آیا برای دستیابی به اهدافاشتیاق و هدفمند می شور و تان را باآیا شما زندگی

با  اید وو رویاهایتان را به حال خودشان رها کرده دکه بیخیال هستیای دارید؟ یا اینبرنامه

کنید که به آن آیا زمان خود را صرف کاری می گویید هر چه پیش آید خوش آید!خود می

دهید. دقیقاً مانند پولی که برای هدر می را ای ندارید؟ در این صورت شما زمان خودعالقه

 دهید. هم به همین صورت هدر میتان را ، زمانمی کنید خرجارزش خرید وسایل بی
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من شما را به چالش می کشم که از هم اکنون زمان خود را خرج نکنید و هدر ندهید بلکه 

  کنید.سرمایه گذاری ا بر روی رویاها و اهدافتان آن ر

اولین گام این است: اهدافی را برای خود مشخص کنید. اهداف بلندمدت و اهداف کوتاه 

 مدت.

 اید به انجام برسانید؟هاست به تعویق انداختهخواهید این هفته چه کارهایی را که مدتمی

ای دارید؟ آیا گامی برای رسیدن به اهداف برنامهخواهید پنج سال آینده کجا باشید؟ آیا می

 اید؟خود برداشته

لطفی در حق خودتان کنید و پنج سال دیگر را هم مشغول کاری نشوید که از انجام دادن آن 

شما برای زندگی کردن فرصت  متنفر هستید. کاری را انجام دهید که عاشق آن هستید.

ی های بیست سالگی و سی سالگتوانید دههگاه نمیچای ندارید. همین یک بار است. هیدوباره

 خود را باز یابید. 

 گوید: پل مقدس می

هدف زندگی خود را تعیین کنیدو سرگردان و بی اصلی هایاولویت

 نکنید. بلکه هدفمند و مصمم باشید.
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های نهفته خود دست یابید، باید زندگی هدفمندی داشته خواهید به تمام تواناییاگر می

بلکه  گردان باشید،هدف و سرخواهید بروید. هرگز نباید بیاشید. باید بدانید به کجا میب

 های اصلی خود را در زندگی مشخص کنید. باید متمرکز باشید. باید اولویت

 تر صحبت کنم:اجازه دهید کمی با شما صریح

ران زندگی دیگهای اجتماعی مثل فیس بوک و دنبال کردن ها در شبکهصرف کردن ساعت

ری های کامپیوتها وقت صرف بازیهدفی و سرگردانی است. تلف کردن ساعتبه معنای بی

توانید همین زمان را صرف یادگیری هدفی و سرگردانی است. در حالی که میبه معنای بی

ها برای صحبت کردن با دوستی که او هم فردی صرف کردن ساعت موضوعی جدید کنید.

 ان است، به این معناست که شما فرد هدفمندی نیستید.هدف و سرگردبی

از هزار ثانیه  468است. هر روز « امروز»دهد که نامش ای میخدواند هر روز به شما هدیه

ذاری گکنید؟ متمرکز باشید، هدفشود. با آن چه کار میبه شما هدیه داده می جانب خداوند

توانست به جای شما، شخص دیگری را می کنید و اهداف خود را سازماندهی کنید. خداوند

 اخوانده است.به این کره خاکی فرابخواند، اما شما را فر

در کتاب مقدس تأکید شده است که زندگی خود را صرف اموری مفید کنید. هنگامی که 

خواهید بخوابید، باید از خود بپرسید: آیا امروزم را برای اموری مفید صرف کردم؟ شما می
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تر شدم؟ آیا کمک و یاری به شخص دیگری رساندم؟ به سمت هدف نزدیک آیا یک گام

 که آن را هدر دادم؟گذاری کردم یا اینا سرمایهآیا زمان خود ر

که افراد معمولی که در زندگی به نظم تحقیقی را مطالعه کردم که در آن گفته شده بود: 

ند که گم نککردن وسایلی میساعت  صرف پیدا  41به طور متوسط سالیانه   پایبند نیستند

خودرو، تلفن همراه، عینک و حتی فرزندانش! لطفی در حق خودتان  سوئیچ، مثل: ندکرده ا

تان را تر سازماندهی کنید تا بتوانید زمانتر شوید و امور خود را بیشکنید و کمی منضبط

 گذاری کنید.سرمایه

زیادی  استعداد هستند و توان بالقوهشناسم که به صورت باورنکردنی باافراد زیادی را می

ه دانند کها میگذرانند. آندارند. اما هیچ نظمی ندارند و در نتیجه زمان خود را به بطالت می

وری خواهند انجام دهند ولی چون نسبت به هیچ نظم شخصی پایبند نیستند، بهرهمیچه کاری 

وانید تهزاران کار وجود دارد که می شود.شان پرت میبسیار پایینی دارند و به راحتی حواس

ها کنید، اما شما باید هدفمند باشید . تنها بر روی اموری وقت صرف روز خود را صرف آن

دان هدف و سرگرترین اولویت را دارند. در غیر این صورت شما بیکنید که برای شما بیش

د با کسانی تلف کنی کنید وقت خود راگذرانید و سعی میروزها را یکی پس از دیگری می

 هدف و سرگردان هستند. ها همانند شما بیکه آن
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 پرتی از مسیر خودبر روی هدف خود متمرکز بمانید. آسان است که به وسیله عوامل حواس

ت ها گذششوید که روز تمام شد، ماهآیید، متوجه میخارج شوید و هنگامی که به خودتان می

ه انگیزتر از این نیست کوردی سپری شد. هیچ چیز غمو یک سال دیگر هم بدون هیچ دستا

خود برسید و با خود بگویید: چرا من روزهایم را هدر دادم؟ چرا بر روی  زندگیبه پایان 

 اهداف و رویاهایم متمرکز باقی نماندم؟

داف و تان را بر روی اهاکنون با یکدیگر عهد ببندیم که از این لحظه به بعد، زمانبیایید هم

گذاری کنید. ما مسئول هستیم. خداوند به شما اعتماد کرده است. او از تان سرمایهاهایروی

هایی را در شما قرار داده است. بذر روح خود در شما دمیده است و استعدادها و موهبت

اید که وقت خود عظمت را در شما کاشته است.شما بر روی این کره خاکی فراخوانده نشده

کنید و در زندگی دیگران سرک بکشید. شما سرنوشتی دارید که باید  را در فیس بوک تلف

ای به نام زندگی داده است و این هدیه از جانب آن را محقق کنید. خداوند به شما هدیه

. استعدادهایی که باید بر روی به همراه خود برای شما آورده استهایی هم خداوند، مسئولیت

محقق شود. در یک کالم، شما مسئول هستید به همان کسی  ها کار شود، رویاهایی که بایدآن

 تبدیل شوید که خداوند شما را برای آن خلق کرده است.
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شما احتیاج دارید که هر چند مدتی زندگی خود را مورد ارزیابی قرار دهید تا بفهمید کجای 

متمرکز  نپرتی را شناسایی کنید تا بتوانید بر روی مسیر خودتاکار هستید و عوامل حواس

 باقی بمانید. 

 گوید:پل مقدس می

 دارم.هایم را هدفمند برمیدوم، هر کدام از گامهنگامی که می

ای از هنگامی که ارزش زمان را به معنای واقعی درک کنید و هر روز خود را به عنوان هدیه

گاه امکان ندارد هدفمند نباشید. دیگر حاضر نیستید خود را درگیر جانب خداوند بدانید، آن

مسائلی کنید که به شما هیچ ربطی ندارد. در این حالت، اگر کسانی باشند که با شما مشکلی 

دهید تمرکز شما را از روی کنید و اجازه نمیها را به حال خودشان رها میآن دارند،

گران تان را با دیتان برهم زنند. در حقیقت، به هیچ عنوان الزم نیست که تمامی مسائلاهداف

د ها فقط در این اندیشه هستنخواهند با شما در صلح باشند. آنها اصالً نمیحل کنید. بعضی

 س شما را از مسیرتان پرت کنند. که چگونه حوا

الزم نیست همه را متقاعد کنید که شما را دوست داشته باشند. باید این حقیقت را بپذیرید 

دانید کنند، اما مشکلی نیست. شما میکه بعضی از افراد هستند که هرگز شما را تأیید نمی

ه زمان خود را بر روی اید کمصمم شده اگرکه مورد تأیید خداوند قادر و متعال هستید. 
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را صرف خوشحال  تانزمانحتی یک ثانیه از  هرگزنید، باید کگذاری تان سرمایهاهداف

شان شوند. بعضی از افراد هستند که اصالً برایکردن کسانی کنید که هرگز خوشحال نمی

 لوقت راضی نیستند. شما مسئوها هیچکنید. آنها خوبی میمهم نیست که چقدر در حق آن

رش ها محترمانه رفتار کنید. اما نگره مهربان باشید و با آنها نیستید. البته همواخوشحالی آن

 گونه باشد:شما باید این

دهم که او خوشحالی من خواهد خوشحال باشد، اشکالی ندارد. اما من اجازه نمیاگر او نمی

خداوند برای من است. بنابراین ای از جانب ام که هر روز هدیهرا از من بگیرد. من فهمیده

کنم که مرا دوست داشته باشند و مرا مورد این هدیه را صرف متقاعد کردن دیگران نمی

 اکنون مورد تایید خداوند قادر و متعال هستم. تأیید خودشان قرار دهند. من هم

روی دهید و آن را بر در این حالت دیگر زمان خود را برای جلب رضایت دیگران هدر نمی

 کنید.می گذاریسرمایهتان اهداف و رویاهای

کرد که توسط یکی از اعضای خانواده مورد بدرفتاری قرار گرفته بانویی برای من تعریف می

کرد شخصیت او مورد توهین قرار گرفته است احساس میکرد. بافی میاست. او بسیار منفی

یار زندگی بسیار کوتاه است و زمان تو بس :و من به او همان نصیحتی را کردم که به شما گفتم
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هرگز! من تنها او گفت: است. این موضوع را رها کن و بگذار خداوند، حامی تو باشد.  محدود

 خواهی کند. شوم که از من معذرتخاطر میدر حالتی آسوده

ارزش زمان باارزش خود را صرف موضوعی بی شتاین بود که او دا مچیزی که متوجه شد

. بسیار متعجب هستم که چطور مردم روزهای خود را به خاطر این مسائل سطحی ردکمی

پندارند و منتظر عذرخواهی دهند و همواره خود را قربانی و مورد توهین واقع شده میهدر می

 دیگران هستند. 

 در کتاب مقدس گفته شده است:

 د.هرگز اجازه ندهید خورشید غروب کند، در حالی که شما خشمگین هستی

اد زیادی از افراد از بین رفته است، این است که شب که شور و اشتیاق در تعددلیل این

 ها آکنده از خشم و نابخشودگی است.گذارند که قلب آنهنگام در حالی سر بر بالین می

جاست اگر روز خود را با خشم و احساس بد تمام کنید، فردای خود را هم با همین نکته این

گیرید. لطف و برکت خداوند را می شود که جلویگونه میخواهید کرد. اینحس بد آغاز 

هیجان آغاز کنید و روزهای روشن دوباره  خواهید دوباره روز خود را باشور و عشق واگر می

که بخواهید روز خود را به پایان برسانید و به خواب فرو به زندگی شما بازگردند، قبل از این

 د:بروید، با خود بگویی
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کنم و به فراموشی خداوندا، هر رویداد ناخوشایندی را که امروز برای من رخ داد، رها می»

خشم. بکنم. افرادی را که به من بد کردند، میها را رها میها و ناامیدیسپارم. تمام نگرانیمی

 «روم.می به خواب کامل  اکنون با آرامشخداوندا هم

 حسخیزید، شور و اشتیاق جدیدی را در خود خواب برمیدر این حالت، هنگامی که صبح از 

کنید و آینده روشنی را در مقابل خود خواهید دید. اصالً مهم نیست که چقدر در زندگی می

روز  اند. شما نبایدبا مشکل مواجه هستید. اهمیتی ندارد که چه کسانی در حق شما بد کرده

خود را عوض کنید و ایمان داشته باشید  خود را با حس شکست و ناامیدی بگذرانید. نگرش

تحت کنترل خداوند است. از او سپاسگزار باشید که درهای جدیدی به روی شما  تمام امور

 .کندباز می

به یاد داشته باشید که برای رسیدن به قله کوه باید از پایین کوه شروع کنید و  این نکته را

د، جاست که اگر ناامید نشوینید. اما نکته ایناز مسیرهای پرپیچ و خم و موانع زیادی عبور ک

 به قله خواهید رسید. موانع دائمی نیستند، بلکه گذرا و موقتی هستند. 

توصیه من به شما این است که هنگامی که در مسیر رسیدن به قله هستید، ننشینید و زانوی 

نها در مواجه شوید. ت هاغم بغل بگیرید و به موانع راه فکر کنید. برخیزید و باشجاعت با آن

 توانید به قله برسید و به هدف خود دست یابید.این صورت است که می
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روابط خود را مورد ارزیابی قرار دهید و ببینید زمان خود را صرف چه بهتر است گاهی اوقات 

کنید، الزم است  گذاریسرمایهخواهید بر روی زمان خود کنید. هنگامی که میکسانی می

تان حذف کنید. افرادی که هیچ ارزشی به زندگی شما اضافه بعضی از افراد را از زندگی

 کنند. نمی

هدف هستند و هیچ رویا و هدفی ندارند. افرادی که نسبت با افرادی معاشرت نکنید که بی

تند. فتن هسبه نظم شخصی هیچ تعهدی ندارند. کسانی که همواره به دنبال از زیر کار در ر

کلی گونه افراد، هیچ مشخواهید در زندگی متوسط باقی بمانید، معاشرت با اینالبته اگر می

ید که شرت کنکند. این را همواره به یاد داشته باشید، اگر با افرادی معابرای شما ایجاد نمی

 ناراحت، حسود و بدبین باشند، شما هم ناراحت، حسود و بدبین خواهید شد.

 دلیل در کتاب مقدس آمده است: به همین

 شوی.اگر با خردمند معاشرت کنی، خردمند می

رنده، ها افرادی باگر آن شوید.ها میبه دوستان خود نگاهی بیاندازید. شما در نهایت شبیه آن

ها افرادی باانگیزه و پر شور هستند؛ در نهایت این هستند؛ اگر آن موفقو  بخشنده، رهبر

گذاری سرمایهها شود. در این صورت معاشرت با آنه شما هم منتقل میبهای عالی ویژگی

 کنند.ها شما را بهتر میتان است. آندر زمان
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کنم انگیزه هستند، به شما پیشنهاد مینظم، تنبل و بیاما اگر با افرادی معاشرت دارید که بی

نوشت توانید سرادامه دهید، نمیدیدی باشید. اگر معاشرت با این افراد را جبه دنبال دوستان 

قلبی باشند، اما متأسفانه عادات و های خوب و خوشها انسانخود را محقق کنید. شاید آن

زی . در زندگی چینیدتان بازماشود که شما از تحقق سرنوشتها باعث میرفتار نادرست آن

 تان را محقق کنید.تر از این نیست که رسالت و سرنوشتمهم

تواند شخصی را از تحقق سرنوشتش بازدارد، دوستان ترین عواملی که میهمیکی از م

نشین شوید و در عین حال، خواستار این باشید که ها همتوانید با مرغشما نمینامناسب است. 

 مانند عقاب در اوج پرواز کنید.

و تمام کار من با ت»ها بگویید: تان الزم نیست به آنبرای قطع رابطه با این دسته از دوستان

ا تر از دیروز بنه! تنها کافی است هر روز کم« ام.شده است. من دیگر تو را کنار گذاشته

 ها وقت خود را سپری کنید، دیری نمی گذرد که آنها از زندگی شما خارج می شوند.آن

ن م« ها بشکند؟شود اگر من باعث شوم که قلب آنبسیار خوب جول، چه می»شاید بگویید: 

ها جلوی تحقق سرنوشت شما را شود اگر آنبسیار خوب، چه می»گویم: جواب شما میدر 

 «بگیرند؟!
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گاه جا نکته دیگر این است که اگر شما افراد نامناسب را از زندگی خود بیرون نکنید، آن

سطح خودتان دوست ها پیش با افرادی همشود. ممکن است سالبرای افراد مناسب باز نمی

ها شما رشد و اشید، این دوستی در آن زمان خوب بوده است، اما اگر طی این سالشده ب

ای اند، دیگر ادامه این رابطه فایدهاند و متوقف شدهها رشدی نکردهاما آناید، پیشرفت کرده

های جدیدی اید و به تواناییندارد. چه بخواهید و چه نخواهید، شما به سطح دیگری رفته

اندو البته به این معنا نیست که ها در همان جایگاه قبل متوقف شده، اما آنایددست یافته

اید و موضوع این است که شما به فصل دیگری از زندگی وارد شده هستند،ها افراد بدی آن

ها را نادیده بگیرید و برای همیشه طرد کنید. اما قرار نیست آناید. رفته به سطحی دیگر

گی ها در زنداگر آنها بگذرانید. توانید زمان زیادی را با آنگر نمیواقعیت این است که دی

ها احترام بگذارید. اما باید ها باشید. همیشه به آناند، همیشه قدردان آنبه شما کمک کرده

ها در زندگی شما به پایان رسیده است و جا را برای ورود افراد جدید بپذیرید که داستان آن

 باز کنید. 

زمین، در انتخاب یارانش بسیار حساس بود. افراد  روییح در زمان حیاتش بر مس تحضر

ها معاشرت داشت و از بین آن زیادی به او نزدیک بودند. اما او تنها با دوازده نفر از آن

 و جان.  مزپیتر، جی :داشتصمیمی ای رابطهدوازده نفر، فقط با سه نفر 
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ها را بشناسید اما باید به تعداد محدودی از آنشما هم ممکن است در زندگی افراد زیادی 

توانید سی نفر دوست صمیمی ند. شما نمیاجازه دهید وارد دایره دوستان صمیمی شما شو

ن دایره تر شوید، ایتر پیشرفت کنید و موفقداشته باشید. از طرفی هر چه در زندگی بیش

به  ، اما شک نداشته باشید که فقطشیدها نفر دوست بااکنون با دهشود. شاید همتر میتنگ

ها حساب کنید. فقط همین دو یا سه توانید اعتماد کنید و روی آنها میدو یا سه نفر از آن

و غم همراه شما  شادیگیرند و در دوران  نفر هستند که در مواقع سختی دست شما را می

 هستند. 

به  ه داشته باشید که به معنای واقعیای صمیمانتان تنها با آن دو نفری رابطهاز بین دوستان

اگر تصمیم داری که اعتیادت را ترک کنی، من هم به تو »شما باور داشته باشند و بگویند: 

اندازی کسب و کار خودت دانم تو موفق خواهی شد. اگر رویای راهکمک خواهم کرد. زیرا می

 .«کنمبود و تو را حمایت میارت خواهم توانی روی من حساب باز کنی. من در کنرا داری، می

تان قعی نیاز دارید که شما را باور داشته باشند و شما را از خواسته قلبیاشما به دوستان و

اکنون در دایره دوستان صمیمی شما کسانی هستند که همواره کوس منصرف نکنند. اگر هم

ای سالها به هم رابطهد شایبا وجود اینکه ، انگیزه شما را از بین می برندزنند و ناامیدی می

انتقادهای »ها عوض کنید و بگویید: در رابطه با آنباشید، اما باید نظر خود را  دوستانه داشته

توانم سرنوشت خود را دهد که من در زندگی پیشرفت کنم. با وجود او نمینمیاو اجازه 
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ایره دوستان صمیمی توانم اجازه دهم او در دمحقق کنم. من او را دوست دارم اما دیگر نمی

 !« من باشد. دوری و دوستی

بسیار مراقب باشید که چه کسی در دایره دوستان صمیمی شما قرار دارد. با چه کسانی 

کنید؟ با چه کنید، با چه کسانی ظهرها در محل کار غذای خود را صرف میمعاشرت می

د و یا شونها باعث رشد و پیشرفت شما میکسانی از طریق تلفن در تماس هستید؟ آیا آن

کنند که سرنوشت و دارند؟ آیا شما را یاری میترقی و پیشرفت باز میکه شما را از این

ویای خود ر دتوانیکنند که نمیکه مرتباً به شما گوشزد میینرویای خود را محقق کنید و یا ا

ها الگویی از صداقت، شجاعت و موفقیت هستند یا الگویی از تنبلی و را محقق کنی؟ آیا آن

 هدفی؟نظمی و بیبی

مراقب  کنید. بنابراینگذاری سرمایهیادتان باشد که شما مسئول این هستید که زمان خود را 

گذاری کنید. وقت خود را با کسانی تلف را بر روی افراد مناسبی سرمایه باشید وقت خود

مان دانیم که معاشرت با بعضی از دوستاناوقات میکنند. گاهی انگیزه مینکنید که شما را بی

ها را اندیشیم که اگر آنبه ضرر ماست و مانع پیشرفت ما شده است، اما از طرفی با خود می

است تنها شویم. بله، شاید برای مدتی تنها بمانید اما مطمئن باشید نه  کنار بگذاریم، ممکن

ر خواهد داد، بلکه دوستانی را در مسیر شما تنها خداوند در مسیر شما دوستان جدیدی قرا
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دهند، به شما انگیزه و روحیه داده و شما را در دهد که شما را مورد ستایش قرار میقرار می

 کنند.یت میمسیر تحقق رویایتان حما

اما اگر بخواهید معاشرت خود را با دوستان نامناسب ادامه دهید، در نهایت ناکام و شکست 

ه برای کتان تنها بمانید تا اینفصلی از زندگیبرای خورده خواهید شد. بسیار بهتر است 

 همیشه ناکام و شکست خورده شوید.

از زندگی با ارزشتان را هدر ندهید.  از هم اکنون عهدی با خود ببندید که دیگر حتی یک روز

من آن را در ای که ای از زمانی بردهدر پایان زندگی خداوند از شما خواهد پرسید چه بهره

 ؟ آیا رسالتایات را متجلی ساختههای نهفتهها و تواناییآیا موهبت اختیار تو قرار دادم؟

 «ای؟خود را به انجام رسانده

خداوندا، من از مسیر منحرف شدم. دوستان من »بدون شک بهانه خوبی نیست که بگویید: 

نگری شدم اما این به دلیل شرکتی بود که باعث این انحراف شدند. خداوندا، من فرد منفی

به دلیل کار اشتباهی بود که کردم. خداوندا، من همواره خشمگین بودم اما این در آن کار می

 «ن کرده بود.دیگری در حق م

هایی بردارید و به جای تلف کردن چنین بهانهاکنون دست از اینکنم از هماز شما خواهش می

 گذاری کنید. تان سرمایهتان، آن را در مسیر تحقق رویاها و اهدافزمان
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 گوید:کتاب مقدس می

 .نههستی و لحظه دیگر  ایزندگی مانند چشم برهم زدنی است. لحظه

گذاری کنید و خود را متعهد کنید اکنون فردی هدفمند شوید. هدفکه از هممصمم شوید 

 راکه باعث  دوستانیها عمل کنید. حتی یک روز خود را هم بیهود تلف نکنید. که به آن

و  خشمشود کنار بگذارید و همواره به یاد داشته باشید که با احساس رفت شما میپس

اری گذچنین مطمئن باشید در حال سرمایهو هم نرسانیدروز خود را به پایان نابخشودگی 

 خرج کردن آن. هدر دادن و زمان خود هستید، نه 

زند و در این حالت بذر عظمتی که توسط خداوند درون شما قرار گرفته است، جوانه می

 شود و لطف و رحمت خداوند تمام زندگی شما را فرا خواهد گرفت.شکوفا می
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 فصل سیزدهم

 مصمم هستم من

 

طلبد. شروع آسان است، اما ماندن در مسیر و تمام شروع یک کار جدید تالش زیادی نمی

تواند رویایی در سر بپروراند و قدم اول را هم بردارد، کردن آن آسان نیست. هر کسی می

طلبد. سؤال این نیست که آیا اما ماندن در مسیر تحقق رویا  عزمی جزم و پشتکار زیادی می

خواهی این کار را به خواهی این کار را شروع کنی؟ بلکه سؤال اصلی این است: آیا میمی

 پایان برسانی؟

ها و گذاریخوبی دارند، رویاهای بزرگی در سر دارند. نسبت به هدف شروعاکثر افراد 

آورند، زیرا بیش شان کم میییاتحقق هدف و رو رزده هستند. اما در مسیشان هیجانآینده

ند و با شوکردند به تالش و پشتکار نیاز است. در نهایت، ناامید میچه با خود فکر میآناز 

 ͼشوم.گاه موفق نمیای داردو من هیچاین همه تالش چه فایدهͼ :اندیشندخود می

اما باید این را بدانید که خداوند نه تنها به شما فضیلت شروع کارها را عطا کرده است، بلکه 

ها را هم عطا کرده است. هر وقت وسوسه شدید که ناامید شوید آن انجام رساندنبه فضیلت 
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ای خلق نکرده خداوند مرا به گونهو رویای خود را رها کنید، باید به خود یادآوری کنید: 

 است که تسلیم شوم. خداوند مرا یک تمام کننده خلق کرده است. 

. نیدفراموش کنایه دیگران را برای همیشه باید ناامیدی، کمبود اعتماد به نفس و نیش و ک

اگر با ایمان راسخ به سمت رویای خود پیش روید و در این مسیر به مشیت الهی اعتماد کنید، 

و همان فضیلت تمام ردهد. این نیتان هُل میگاه نیرویی نامرئی شما را به سمت رویاهایآن

ت. این فضیلت همواره در دسترس کردن کارها است که خداوند در وجود شما قرار داده اس

ابی بنشینید و با خود فکر کنید که دستی ا شما باید آن را فعال کنید. اگر گوشه ای است، ام

ن آید، آکاری از دست من بر نمی»سخت و غیر ممکن است و با خود بگویید:  اهدافتانبه 

رو صورت این نی ، در این«توانم آن درس را پاس کنمنمی استاد بسیار سختگیر است. من

 شود.فعال نمی

دوستان به شما فضیلت اتمام کارها داده شده است. دست از صحبت کردن درباره شکست 

ر من با یاری خداوند تا پایان مسی»بردارید و درباره پیروزی سخن بگویید. با خود بگویید: 

ه گونکه اینهنگامی « خواهم رفت. خداوند به من اراده و پشتکاری آهنین عطا کرده است.

تمام اشود و کارهایی که گاه نیروی فضیلت اتمام کارها فعال میبا خود سخن بگویید، آن

 رسند.رسید با موفقیت به انجام میها غیرممکن به نظر میآن
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کند. مثل تمیز کردن منزل. بعد از ترین کارها هم صدق میاین موضوع حتی در انجام ساده

ست. من ای اکنندهاین کار بسیار سخت و خسته»گوییم: د میپنج دقیقه تمیز کردن با خو

من قوی »گونه سخن گفتن، با خود بگویید: به جای این «توان تمیز کردن کل خانه را ندارم.

 «و سرشار از انرژی هستم و این کار را به راحتی به پایان خواهم رساند.

دست از رویای خود بردارید و  ایددر شرایطی قرار دارید که وسوسه شدهاکنون شاید هم

ریزی کرده بودید، پیش نرفته است. در شروع مسیر همه چیز طور که شما برنامهامور آن

اند. این چیزی اکنون موانع زیادی در مسیر شما ظاهر شدهرفته است، اما همخوب پیش می

اه شما را از گبدخواهان و دشمنان شما هیچ :اماست که من در زندگی به خوبی یاد گرفته

بینند که شما با ایمان راسخ به سمت هدف ها میدارند، اما زمانی که آنشروع کار باز نمی

ا کنند که شمشوند و تمام تالش خود را میگاه دست به کار میخود در حرکت هستید، آن

 را از به انجام رساندن کار باز دارند.

هنگامی که با افراد بدخواه در مسیر تحقق شوید، هنگامی که با موانع و مشکالت روبرو می

د. شوید، نباید ناامید شویخواهند جلوی پیشرفت شما را بگیرند مواجه میرویای خود که می

دهنده تری بگیرید. زیرا وجود این موانع، مشکالت و بدخواهان نشانبلکه باید انگیزه بیش

 پایان نزدیک هستید.اید و به خط این است که شما در مسیر درست قرار گرفته
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اندیشد که شما هم مانند دیگران از پشتکار در ابتدای مسیر دشمن بیخیال است و با خود می

 کنید و به سمت هدف خود پیشو اراده ضعیفی برخوردارید. اما هنگامی که شما پیشرفت می

کند که یکنید. در این هنگام او تمام تالش خود را مروید، توجه او را به خود جلب میمی

دیگران طرد شوید، کسب  از طرفاندیشد که اگر شما را از ادامه مسیر باز دارد. او با خود می

و کارتان از رونق بیفتد و دچار مشکالت مالی و خانوادگی شوید، تسلیم شده و دست از 

 گیریدبتری دیدن این مشکالت، انگیزه بیش ید بادارید. اما در عوض شما بان برمیتارویای

 :بگوییدشوید که در مسیر درست قرار دارید و با خود و مطمئن 

 گزارم که تمام امور تحت کنترل توست.خداوندا از تو سپاس»

 جنگی.گزارم که برای من میاز تو سپاس

 «ن مسیر مرا یاری خواهی کرد.یاگزارم که تا پااز تو سپاس

ط شود. در این شرایشما فعال می درنیروی فضیلت اتمام کارها تنها در این صورت است که 

دشوار ظاهراً باید ضعیف و درمانده شوید و شروع به غر زدن کنید. اما چون این فضیلت فعال 

 شوید.تر و شاکرتر میتر، مصممشده است، شما هر لحظه قوی

که با خود بیندیشید که چقدر دشواری بزرگی است، با خود در این حالت به جای این

که به ظاهر راهی وجود چقدر خداوند بزرگ است. در این هنگام با وجود این بیندیشید که
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ندارد، خداوند راهی پیش پای شما قرار خواهد داد. هنگامی که تمام بدخواهان شما بسیج 

شود تا برای شما مشکل ایجاد کنند، در این زمان است که خدواند دست به کار می شوندمی

 کند. نفع شما تمام میها را به های آنو کارشکنی

های زیادی روبرو هستید. در این صورت خبر خوبی برای شما اکنون با موانع و چالششاید هم

 :نیدبه خود یادآوری ک،شما در مسیر درستی قرار دارید و به پایان مسیر نزدیک هستید : دارم

ورده است که شما را جا نیاخداوند شما را تا پایان مسیر کمک خواهد کرد. او شما را تا این

، پایانی باشکوه در انتظار به حال خود رها کند. اگر با ایمانی راسخ با موانع مواجه شوید

 شماست و پاداشی بیش از تصور شما در انتظارتان خواهد بود.

دید.  ملت ها را در خوابزمانی که حضرت یوسف نوجوانی بیش نبود، رویای حکمرانی 

رفت. او پدرش حضرت یعقوب او را بسیار دوست داشت. همه چیز بسیار خوب پیش می

سال  هفدهرویایی برزگ داشت و پدرش هم حامی او بود. اما هنگامی که حضرت یوسف 

داشت، شرایط شروع به تغییر کرد. برادرانش به او حسادت کردند و او را در چاه انداختند و 

. حضرت یوسف هیچ کار اشتباهی انجام نداده رفتشد و به مصر سپس حضرت  یوسف بَرده 

بود، اما همه علیه او شده بودند و در نهایت هم او را برای کاری که انجام نداده بود به زندان 

انداختند. در این شرایط آسان بود که حضرت یوسف آشفته و ناامید شود و ایمان خود را از 

دانست اگر خداوند رویایی را دانست. او مینون را میدست بدهد. اما حضرت یوسف این قا
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دانست کند. او میای بدهد، هرگز خلف وعده نمیدر قلب او قرار داده باشد و به او وعده

های زیادی مواجه شده است. روزی فرعون خوابی چون در مسیر درستی قرار دارد، با چالش

یوسف کامالً تغییر کرد. او از زندان  دید که حضرت یوسف آن را تعبیر کرد و شرایط برای

 خارج شد و به حکمرانی رسید و در نهایت وعده الهی محقق شد.

تحقق این رویا افراد  در مسیر خداوند هم رویایی در قلب شما نهاده است که ممکن است

شود. ممکن است  ایجادو شرایط سختی برای شما  گیرندزیادی در مقابل شما قرار 

در حق شما صورت گیرد، اما اگر شما همانند حضرت یوسف ناامید نشوید و هایی ناعدالتی

بدخواهان بخواهند شما را زمین بزنند، اما خداوند شما را  حتی اگرایمان خود را حفظ کنید،

 ال خواهد برد. او حامی شما خواهد بود. با

ممکن است دستیابی به هدفتان برای شما غیرممکن باشد، اما برای خداوند هیچ غیرممکنی 

وجود ندارد. نیروهای تاریکی در مقابل خداوند هیچ قدرتی ندارند. ممکن است با موانع و 

مشکالتی روبرو شوید، اما نگران نباشید؛ این موانع زودگذر هستند. این را به یاد داشته باشید 

 ن شرایط دشوار نشان دهنده این هستند که شما به پایان مسیر نزدیک هستید. تمامی ای
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شکل مکند. او برای کسانی روند مشکلی ایجاد نمیدشمن برای کسانی که مسیر اشتباه می

شان در حرکت هستند، کسانی که پایانی باشکوه کند که در مسیر تحقق سرنوشتایجاد می

 هاست. در انتظار آن

 گونه باشد: باید این تانون نگرش اکناز هم

ها من در مسیر تحقق رویاها و اهدافم مصمم و قاطع هستم. من به مصاف مشکالت و سختی»

بسیار مهم و عظیم است، هرگز نباید ناامید و دلسرد خواهم رفت. سرنوشت و رسالت من 

 ی که پاداش زحماتمام تا زمانجا آمدهشوم. من به خط پایان نزدیک هستم. حال که تا به این

شوم که خداوند مرا برای دارم. من به همان کسی تبدیل میرا نگیرم، دست از تالش برنمی

 «آن خلق کرده است.

شود، به این معناست که به موفقیت بزرگ نزدیک هستیم. زمانی که شرایط بسیار دشوار می

ات، ترین لحظسختتغییر کلی شرایط نزدیک است. همانند حضرت یوسف که ناگهان در 

 شرایط به نفع او تغییر کرد. 

ی دیر است. شما سختاید، دیگر برای تسلیم شدن شما تا به حال خیلی جلو آمده ،دوستان

 تاناید. شاید صداهای منفی در ذهنگذاری زیادی کردهاید، سرمایهزیادی را به جان خریده
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اما  «ی. بهتر است بیخیال شوی.یابفراموش کن، هرگز به خواسته خود دست نمی»بگوید: 

 اید. تان بسیار نزدیک شده. شما به تحقق رویایها گوش فرا ندهیدبه این دروغ

شوند، شما باید تالش خود را چند برابر کنید. با خود بگویید: هنگامی که شرایط دشوار می

م که کشکار می ام که در میانه راه تسلیم شوم، تنها زمانی دست ازمن وارد این مسیر نشده»

 پاداش خود را گرفته باشم و رویا و هدفم را محقق کرده باشم. 

گذارید یمپشت سر  موفقیتاگر این طرز فکر و نگرش را حفظ کنید، شما آزمون الهی را باید 

 شوید.تر میو هر روز یک قدم به خط پایان نزدیک

 در کتاب مقدس آمده است: 

 شما از قبل داده شده است. قدرت روبرو شدن با هر شرایطی به

قیقت اما ح «این طور نیست، من توان رویارویی با این مشکل را ندارم.»شاید با خود بگویید: 

این است که قبل از مواجه شدن با شرایطی دشوار خداوند توان رویارویی با آن را به شما 

 بخشیده است.

ن با ای نمتواکه چگونه می هنگامی که پدرم به رحمت خدا رفت، اولین فکر من این بود

مصیبت کنار بیایم! من و پدرم بسیار به هم نزدیک بودیم. او ناگهان مرا ترک کرده بود، اما 

کردم توان تحمل این شرایط در من مهیا شده بود و در آن چه که تصور میبرخالف آن
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جودم اعماق و شدم و برعکس آرامشی تمام وجود مرا فرا گرفته بود. درنشرایط پریشان خاطر 

کننده در جریان بود، اما از کردم. شاید در ذهنم افکار منفی و نگراناحساس آرامش می

جول، من تمام شرایط را تحت کنترل »گفت: توانستم صدای خداوند را بشنوم که میدرون می

 «شود.دارم. همه چیز درست می

 در کتاب مقدس آمده است:

 شه حاضر است.در زمان نیاز، خداوند بیش از همی

تان را رها کنید، آرامش را در شرایط دشوار، اگر شما ساکت و آرام باشید و افکار منفی ذهن

 کنید.درون خود حس می

رفته بودیم و خودرویی مخصوص این کار را «  کلرادو»های ام به کوهها پیش با خانوادهسال

را ندارد، زیرا موتوری بی سرو صدا  رسید خودرو توان باال رفتناجاره کرده بودیم. به نظر می

که در سر باالیی قرار گرفتیم، صدای غرش موتور بلند شد و داشت، اما به محض این

سیلندرهای اضافی شروع به کار کردند و به راحتی ما به سمت باال حرکت کردیم. آن 

. گاهی فتادنداسیلندرهای اضافی همیشه حضور داشتند، اما فقط در زمان مورد نیاز به کار می

من توان مواجه شدن با این چالش را ندارم. چگونه »گوییم: اوقات در زندگی با خود می
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توانم از پس بزرگ کردن فرزندانم بر بیایم؟ توانم با این بیماری مواجه شوم؟ چگونه میمی

 «ها را پرداخت کنم؟ این موارد از توان من خارج است.توانم این بدهیچگونه می

این است که خداوند در وجود شما توانی نهفته قرار داده است که در شرایط دشوار  واقعیت

شوید، نگران نباشید. نیروهای نهفته شود. هنگامی که با چالش دشوار مواجه میآشکار می

شوند. نیروهایی که از قبل توسط خداوند در وجود شما برای مواجه با این شرایط شما فعال می

 تعبیه شده است.

، یمشوتر مینزدیک م که هر چه به تحقق رویا و سرنوشتمادر زندگی به خوبی یاد گرفته

. مگیریتری قرار میگیرند، مورد تمسخر افراد بیششود. انتقادها اوج میتر میشرایط سخت

ن . هماشویدتر میتر شود، به این معنی است که شما به هدف نزدیکها سختهر چه چالش

را در قلب شما قرار داده است، توان تحقق آن را نیز به شما بخشیده  رویا خداوندی که آن

کدام هیچ ،شویدتان با چه موانعی مواجه میداند در مسیر تحقق رویاها و سرنوشتاست. او می

تان از این مشکالت برای خداوند غافلگیرکننده نیست. اگر تا به امروز این نیروهای نهفته

ه ها نبوده است. اما شک نداشتاین دلیل بوده است که نیازی به بروز آن اند، بهآشکار نشده

نید که کباشید که نیروهای نهفته در زمان الزم آشکار خواهند شد و شما به موانعی غلبه می

حقق بخشید که تتان تصور کنید. شما رویاهایی را تحقق میتوانید در ذهنها را نمیحتی آن

 .سدرمیها غیرممکن به نظر آن
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این دقیقاً همان اتفاقی است که برای پل مقدس افتاد. او با موانعی بزرگ مواجه شد و به نظر 

، اما او دادکه او کار درست را انجام میها غیرممکن است. با وجود اینرسید غلبه بر آنمی

تر رگشد، موانع بر سر راه او بزتر میرا به زندان انداختند. هر چه به سرنوشتش نزدیک

رسید خداوند او را به طور کامل فراموش کرده است، اما پل مقدس شدند. به نظر میمی

های که پشت میلهکرد. با وجود اینخوردگی، افسردگی و بیچارگی نمیاحساس شکست

داشت. این امکان برای او وجود نداشت که زندان بود، اما دست از انجام رسالت خود برنمی

عموم مردم سخنرانی کند. پس تصمیم به نوشتن گرفت. او شروع به  ند درمانند گذشته بتوا

زندان  هایهای زیادی کرد. او بیش از نیمی از کتاب عهد جدید را در پشت میلهنوشتن کتاب

اند، اما در حقیقت کاری کرده بودند کردند که او را متوقف کردهنوشت. دشمنان او فکر می

چه که به ظاهر به ضرر شماست، گاهی اوقات آنسد. دم برکه صدای او رساتر به گوش مر

و  اعتبار کنندشاید بدخواهان شما بخواهند شما را بیدر حقیقت به خیر و صالح شماست. 

ا تحقق سرنوشت شم برنامه ها بخشی ازبرای شما مشکل ایجاد کنند. نگران نباشید، آن

 هستند. 

تمرکز خود را از روی بزرگی موانع و مشکالت خود بردارید و بدانید که خداوند حرف آخر 

تواند شما را از زند. کالم آخر این است که هیچ مانع و مشکلی حتی زندان هم نمیرا می
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رساند تان باز دارد. اگر به خداوند توکل کنید، او شما را به همان جایگاهی میتحقق سرنوشت

 ر آن قرار بگیرید. که باید د

من رسالتم را به پایان »شد، گفت: پل مقدس به اواخر عمر خود نزدیک میکه هنگامی 

توجه « من رسالتم را با لذت به پایان رساندم.»ای دیگر آمده است: در ترجمه« رساندم.

ه وو افسردگی به پایان نرساند، بلکه پایانی باشک باشید او کار خود را با حس شکستداشته 

 و سرشار از لذت داشت.

شویم. در این شرایط آسان است به همین صورت ما هم در زندگی با موانع زیادی مواجه می

 ر و اشتیاق خود را از دست بدهیم و ناامید و افسرده شویم. باید همواره با خود بگویید:که شو

رشی رسانم. با نگمی رسانم، بلکه با لذت آن را به پایاننه تنها رسالت خود را به پایان می

حس  هایم و نه بامثبت، نه با شکایت و گالیه. با حس شکرگزاری از خداوند به خاطر داشته

های نبهام نه با نگاه کردن به جهایم. با نگاه به جنبه های مثبت زندگیحسرت به خاطر نداشته

 ام.منفی زندگی

لت کنید و رساخود را محقق می اگر چنین نگرشی را در خود پرورش دهید، نه تنها سرنوشت

 یابید. رسانید، بلکه با لذت به این مهم دست میخود را به پایان می
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ها های المپیک در مکزیک برگزار شد. در طول ماراتن یکی از دونده، بازی9164در سال 

دیدگی شد و شکست. اما او بلند شد و به دویدن ادامه داد و با وجود پایش دچار آسیب

ها از خط پایان گذشته بودند، اما او تازه وارد دور آخر شده بود. کنندهه تمام شرکتکاین

مسابقه به طور رسمی به پایان رسیده بود، اما او در مقابل چشمان هزاران نفر تمام تالش خود 

 بودند و او را مورد شدهکرد که از خط پایان بگذرد. همه تماشاچیان به احترام او بلند را می

دادند. این صحنه بعدها در سرتاسر دنیا پخش شد. گزارشگری از او پرسید: تشویق قرار می

که پایت شکست، مسابقه را ترک نکردی؟ هیچ کس تو را به خاطر این مسئله چرا هنگامی»

تاده سجا فرکشور من، مرا هزاران کیلومتر این»آن دونده در جواب گفت: « دانست.مقصر نمی

 «که در نیمه راه از مسیر خارج شوم!است که با افتخار از خط پایان بگذرم، نه این

خداوند از روح خود در شما ندمیده است و شما را اشرف مخلوقات نیافریده است و بذر 

از تان سر بعظمت را درون شما قرار نداده است که تسلیم شوید و از تحقق رویا و سرنوشت

ده است. الزم نیست شما اولین نفر باشید. شما برای گذر از خط پایان فرستا زنید. او شما را

شوید. فقط رسالت خود را به پایان برسانید، آتش درون خود با هیچ کس دیگر مقایسه نمی

نیم توااید. همه ما میور نگه دارید. شما برای درجا زدن و تسلیم شدن آفریده نشدهرا شعله

من در مسیر تحقق سرنوشت و بیاوریم. اما شما باید با خود بگویید: ناامید شویم و بهانه 

 رویایم مصمم و قاطع هستم و آن را به پایان خواهم رساند. 
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توانید همانند پل مقدس رسالت خود را به پایان برسانید تنها در این صورت است که شما می

 کرده است.و به همان کسی تبدیل شوید که خداوند شما را برای آن خلق 
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 فصل چهاردهم

 هستممن قدرتمند 

 آییتو از پس هر چیزی بر می

 

شویم. در واقع آسان است که ها، شرایط ناامیدکننده و ناعادالنه مواجه میهمه ما با چالش

 برآییم.  تتوانیم از پس این مشکالخود را ببازیم و با خود بیندیشیم که نمی

ار داده در شما قررا همواره به یاد داشته باشید که اگر توان رویارویی با مشکالت  نکته این

داد. اما اگر خود را ناتوان بدانید، تان نمیها را به زندگی، خداوند اجازه ورود آننشده بود

توانید با این شرایط دشوار رو در رو شوید. نگرش خود را عوض کنید. شما ضعیف نیستید. نمی

رشار از توانایی و قدرت هستید. خداوند شما را قدرتمند خلق کرده است. در طول شما س

 روز، چه با موانع کوچک مثل ترافیک و چه با موانع بزرگ مواجه شدید، با خود بگویید:

 «آیم، من قدرتمند هستم.من از پس آن برمی»

 

ن داشته باشید. این همارا کنار بگذارید و ذهنیت یک جنگجو را بازنده بودن باید ذهنیت 

سف انجام داد. توسط برادرانش در چاه انداخته شد و سپس برده کاری است که حضرت یو
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ها در زندان بود. اما او ناامید نشد. شد. بعد از آن هم به دلیل اتهامی که به او زده شد، سال

 گونه بود: نگرش او این او به درگاه خداوند گالیه و شکایت نکرد.

ͼ آیم. تمام امور در دستان خداوند است. خداوند اجازه مواجه پس شرایط دشوار بر میمن از

که هدف خاصی داشته باشد. پس ایمان خود را داد، مگر اینشدن من با این شرایط را نمی

  ͼکنم.کنم و به مشیت الهی اعتماد میحفظ می

بدشانسی، هیچ ناامیدی و هیچ سرانجام او حکمران تمام سرزمین مصر شد. هیچ زندانی، هیچ 

 تان باز دارد.را از تحقق سرنوشتتواند شما بیماری نمی

ر تدچار سرطان کبد شد و طبق گزارشات پزشکی، چند هفته بیشم مادر 9149در سال 

کار  خداوندا، این»توانست ناامید شود و با خود بگوید: ماند. در آن هنگام او مینباید زنده می

ام. چرا باید چنین بالیی سر من های عمرم را به تو خدمت کردهمن تمام سال عادالنه نیست.

آیم. من در دستان من از پس این بیماری برمی»گونه بود: در عوض نگرش او این «بیاید؟

ا ب« خداوند هستم. حتماً خداوند هدفی داشته است که مرا با این شرایط مواجه کرده است.

خواهد زنده نتر پزشکی حاکی از این بود که مادر من چند هفته بیشکه گزارشات  وجود این

تر از همیشه است تر و سالمگذرد و مادر من قویسال از آن دوران می 38اکنون بود، اما هم

 چنان مشغول کمک به دیگران و خدمت به خداوند است.و هم
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کشیش کلیسای معتبر و بزرگی بود و آینده برای او بسیار درخشان به  م، پدر9191در سال 

دالیلی کنار گذاشته شد و دیگر نتوانست به شغل موردعالقه خود به رسید. اما به نظر می

برای او بسیار شکست بزرگی بود. زیرا او تمام عمر خود را  هعنوان واعظ ادامه دهد. این واقع

او زانوی غم بغل نگرفت و باقی عمر خود را ناامیدانه سپری نکرد.  در این راه گذاشته بود. اما

آیم. من ایمان دارم هنگامی که خداوند دری من از پس آن مشکل بر می»بلکه با خود گفت: 

در نهایت، او و مادرم تصمیم گرفتند کلیسای لیکوود را « گشاید.ای را میبندد، دروازهرا می

ای وقت کلیسشد، هیچر من از آن کلیسای بزرگ اخراج نمیتأسیس کنند. در واقع اگر پد

 شد. سیس نمیالیکوود ت

جانب پروردگار بوده است  از لطفی واقع در موقتی، شکست آن ناگوار، شرایط آن دوستان،

که شامل حال شما شده است. تمام شرایط و وقایع به ظاهر بدی که در زندگی شما اتفاق 

یک  قدرت و همانندبا افتد، بخشی از برنامه خداوند برای تحقق رویا و سرنوشت شماست. می

 . کنید اعتماد خداوند مشیت به و شویدها مواجه با این موانع و چالش شجاعجنگجوی 
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 گوید: پل مقدس می

 از طریق قدرتی که از جانب خداوند به من عطا شده است،                       »

 «توان رویارویی با هر چیزی را دارم.

من توان رویارویی با هر شرایطی را دارم، من آماده »توجه کنید.  مقدس خوب به کالم پل

 پل مقدس از قدرت کالم آگاه بود.  «هستم، من فاتح و پیروز هستم.

گناه کشتی پل مقدس شکسته بود و بدون آب و غذا در دریا سرگردان بود و در نهایت هم بی

در کل تاریخ، یک نفر حق داشت غر بزند و شکایت محکوم شد و به زندان انداخته شد. اگر 

 گونه بود: شخص پل مقدس بود. اما نگرش او این بافی کند، آنکند و منفی

آیم. من توانا هستم. چرا؟ زیرا خداوند قادر و متعال و خالق کل من از پس این شرایط برمی

ت را به من عطا کرده است. او مرا برگزیده است، تجهیز کرده است جهان هستی، این قدر

 و قدرت بخشیده است.

در شرایط دشوار، همانند پل مقدس، باید مراقب کالم خود باشید. اگر شما مراقب کالم و 

شرایط  این :گویندها خواهید شد. افکار منفی به شما میگاه مغلوب آنافکار خود نباشید، آن

توانی از پس آن برآیی. اگر خداوند تو را دوست داشت، ناعادالنه است. تو نمیسخت و 

 داد. در این شرایط قرار نمی وقت تو راهیچ

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



220 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

کند. شخص مؤمن که سرشار از ایمان حضرت مسیح داستانی در مورد دو شخص نقل می

ان به خداوند سازد و فردی که ایمهایی محکم و استوار میاست، خانه خود را در میان صخره

طوفان با قدرتی یکسان سازد. زارها میندارد، خانه خود را روی زمین سست و بر روی شن

و استوار ساخته بود،  ای محکمفرد مؤمن که خانه خود را روی صخرهوزد. برای هر دو می

 بیند. اما خانه فردی که بر روی زمین سست بنا شده بود، ویران شد. هیچ آسیبی نمی

برو رو شود. همه افراد با شرایط دشواراین داستان ایمان شما مانع وزیدن طوفان نمی بنا به

مؤمن نه تنها از شود. فرد . اما فرد مؤمن، استوار و محکم با این شرایط مواجه میشوندمی

بلکه قدرتمندتر و تواناتر از قبل از این شرایط کند، های زندگی با موفقیت عبور میطوفان

ا کنار رقربانی شرایط بودن همانند پل مقدس باشید. ذهنیت  بنابراین، آید.ون میدشوار بیر

بگذارید و خود را فاتح و پیروز بدانید. قدرتمندترین نیروی جهان از روح خود در شما دمیده 

 است. هر روز صبح باید با خود بگویید: 

 «ام.د خلق شدهمن آمادگی روبرو شدن با هر چالشی را دارم. من توانا و قدرتمن»

ا از تواند شما ربیماری در مقابل شما قدرتی ندارد. اشتباهات و روابط ناسالم گذشته نمی

 تواند مانع برنامه خداوند برای زندگیناکامی در زندگی زناشویی نمیتان باز دارد. سرنوشت
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

ما آیید. ششما شود. خود را مغلوب و قربانی شرایط ندانید. شما از پس هر موقعیتی بر می

 اید. تجهیزشده و قدرتمند آفریده شده

چنین نگرش یک جنگجو را داشته باشید، هیچ کدام از نیروهای تاریکی توان هنگامی که این

رای ، نه تنها داآیممن از پس آن برمیگویید مقابله با شما را ندارند. هنگامی که با خود می

اب همین دلیل است که در کتیابد. به می شوید، بلکه قدرت شما افزایشذهنیتی مثبت می

 «بگویند: من قوی هستم. دهیداجازه  ابه ضعف» مقدس آمده است: 

 توانم ازمن نمی»گویید: به گفتگوهای درونی خود گوش فرا دهید. آیا همواره به خود می

 توانم این درس را قبولهای این کار برآیم. این استاد سختگیر است، نمیعهده مسئولیت

ها شما را زنید، آندر صورتی که همواره در مورد بزرگی مشکالت با خود حرف می« شوم.

و  بنددکنند. هنگامی که درباره شکست صحبت کنید، قدرت، بار خود را میمغلوب می

 کنند. شما را ترک می مثبت زندگیموارد  خالقیت و تمامی انرژی، قدرترود. می

دست از بزرگ جلوه دادن مشکالت بردارید. شما قربانی شرایط نیستید. شما پیروز و فاتح 

ها را به زندگی شما داده باشد، حتمًا هستید. شک نداشته باشید اگر خداوند اجازه ورود آن

ها را در شما از قبل قرار داده است. اگر با خداوند هماهنگ شوید، مواجه شدن با آنتوانایی 
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دهند، بلکه باعث رشد و پیشرفت شما خواهند مشکالت و دشواری نه تنها شما را شکست نمی

 شد.

سال برای شرکتی کار کرده بود.  31خواندم که به مدت داستانی را در مورد مرد تاجری می

سال به دلیل تغییرات  31جا کار کرده بود. بعد از در آن ت، اوشرک اندازی آناز ابتدای راه

ساختاری، این مرد را از کار برکنار کردند. بدون شک این مسئله باعث ناامیدی این مرد 

اما او زانوی غم بغل نگرفته و خود را شکست خورده ای نبود. شده بود و اخراج او کار عادالنه

حتماً  آیم.من از پس این شرایط برمی»گونه بود: و ایندر نظر نگرفته بود. بلکه نگرش ا

خداوند برنامه جدیدی دارد و قرار است من رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشم. خداوند 

  «داند.اول و آخر تمام امور را می

خبر خوب این است که اگر ایمان خود را حفظ کنید و نگرش مثبتی داشته باشید، پایان کار 

که به دنبال کار دیگری برود، چند تن از و باشکوه است. آن مرد به جای اینهمیشه خوب 

بزرگ ها شرکت اندازی کردند. آندوستانش را دور هم جمع کرد و شرکت خودشان را راه

ها ترین شرکتترین و موفقاکنون یکی از بزرگاندازی کردند که همرا راه« دیپاتهوم »

 دنیاست. در زمینه ساخت و ساز در سراسر
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موقت  هایها و ناکامیدر صورتی که در زندگی با شکستتوانیم بگیریم؟ ای میچه نتیجه

وقت های ممواجه شدید، به این معنا نیست که شما بازنده هستید. در حقیقت، این شکست

 .داشته باشید پلی برای رشد و پیشرفت شما هستند. البته اگر شما نگرش مثبت و پیروزمندانه

توانم اصالً عادالنه نیست. نمی من در شرایطی قرار دارم کهبسیار خوب جول، »بگویید:  شاید

 « آن را بپذیرم.

با  دانید. اگراید و خود را بازنده میدهند که شما شکست را قبول کردهاین جمالت نشان می

شرایط نامطلوبی مواجه هستید، به این معناست که توانایی مواجه شدن با آن را دارید. کالم 

 خود را تغییر دهید و بگویید: 

. من برای مواجه شدن هستمام و قدرتمند من توانا هستم. من از جانب خداوند تجهیز شده»

 «با هر شرایطی آماده هستم.

سر  ها را ازگاه مشکالت و چالشبپذیرید این است که خداوند هیچحقیقتی که باید آن را 

کنید. هنگامی که در دشواری قرار در این صورت هرگز رشد نمیدارد. زیرا راه شما برنمی

اید و قدرتمند دارید، موقعیت خوبی است که به خداوند نشان دهید که چقدر رشد کرده

بافی کنند و به درگاه خداوند گله و شکایت فیتوانند در این شرایط مناید. همه میشده

اوند خواهید خدخواهید آزمون الهی را با موفقیت پشت سر بگذارید، اگر میکنند. اما اگر می
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شما را به یک سطح باالتر ببرد، نباید تسلیم شوید و از میدان خارج شوید. بلکه باید مانند 

 پل مقدس بگویید: یک جنگجوی شجاع به دل مشکالت بزنید و همانند 

آماده رویارویی با هر چالشی را دارم. همه امور در آیم. من من از پس این مشکالت برمی

کند. یقین دارم آن سوی این مشکالت سرنوشت دستان خداوند است و او مرا یاری می

 باشکوهی در انتظار من است.

 در کتاب مقدس آمده است: 

چه را که در باشید، خداوند توان رویارویی با هر آندر صورتی که نگرش مثبت داشته »

 «گیرد به شما داده است.مسیر شما قرار می

 گویید: شوید، با خود نمیچرا هر صبح که از خواب بیدار می 

، گیردچه که در مسیر من قرار میخداوندا، تو را شاکرم از این که توان رویارویی با هر آن»

 هرای که در گزارم که به من بینشی عطا کردهاز تو سپاس دا،ای. خداونبه من عطا کرده

 .«، نگرش مثبت خود را حفظ کنمیشرایط

کنید، تصمیم بگیرید که با هر شرایطی که مواجه شدید،  که منزل را ترکباید قبل از این

و ایمان داشته باشید از جانب خداوند، توان  دخود را حفظ کنید و پریشان خاطر نشوی آرامش

 رویارویی با هر مشکلی به شما عطا شده است.
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اطر م نیست پریشان خزدوستان، تمام شرایط به طور کامل تحت کنترل خداوند است. شما ال

. شما توان مواجه شدن با هر شرایطی را دارید. اجازه ندهید هر آرامش قدرت استشوید.  

ای از جانب خداوند است. زندگی بسیار شما را بر هم بزند. هر روز هدیهرویدادی آرامش 

را با  های الهیزموننگری بگذرانید.  آتان را با منفیتر از آن است که بخواهید روزهایکوتاه

کند. های شما را هدایت میموفقیت پشت سر بگذارید. باور داشته باشید که خداوند تمام گام

که او برای تمامی مسائل شما راه حلی دارد. اگر شما آرام بمانید و ایمان باور داشته باشید 

خود را حفظ کنید، خداوند وعده داده است که در نهایت، تمام امور به خیر و صالح شما 

 خواهد بود.

تواند آیید، دیگر هیچ چیز نمیهنگامی که نگرش شما این باشد که از پس تمام شرایط برمی

 اید، از نظرتان اخراج شدهآید، شما از شغلد. شرایط به نظر ناعادالنه میشما را مغلوب کن

ز پس توانید ادیگران شما باید پریشان خاطر و افسرده شوید، اما شما ایمانی قوی دارید و می

ه شما کنند کهر شرایطی برآیید و در نهایت شغل بسیار بهتری پیدا کنید. همه تعجب می

دلیل این آرامش نگرش مثبت  ؟!شویدو پریشان خاطر نمی ستیداینچنین آرام هچگونه 

شماست. نگرشی که حاکی از آن است که شما توان رویارویی با هر شرایط و موقعیت 

 دشواری را دارید.
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 گویید:شوید، با خود میهنگامی که با شرایط دشوار مواجه می

شوم و به درگاه خداوند گله و من از جانب خداوند برگزیده هستم. من پریشان خاطر نمی» 

آیم. یقین دارم که تمام امور تحت کنترل کنم. من از پس هر شرایطی برمیشکایت نمی

اگر خداوند، طرف من باشد، چه کسی جرئت دارد  ،کنده مرا یاری میرخداوند است. او هموا

 «علیه من باشد؟

سه بار مبتال به سرطان شد. در این سه بار، حتی یک بار او را ندیدم که غر  می از دوستانیک

کس یم. هیچکردبزند، شکایت کند و افسرده باشد. ما معموالً با یکدیگر بسکتبال بازی می

ای نداشت. به حتی از مشکل او خبر هم نداشت. او هرگز ذهنیت شکست خورده و بازنده

آید. برای بار سوم که دانست که از پس هر چیزی برمیجنگجو بود. میمعنای واقعی یک 

های سفید قبل از شیمی درمانی باید مقداری از گلبولمبتال به سرطان شد، دکتر به او گفت: 

ها برای تقویت قوای ایمنی بدن استفاده برداری کنیم تا برای بعد از درمان، از آنرا نمونه

میزان گلبول سفید خون شما بسیار کم است و باید فکری برای این مشکل متأسفانه کنیم. اما 

 کنید.
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رسید، هر روز با خود او به خانه برگشت و تا چند ماه بعد که زمان شیمی درمانی او فرا می

کنی. های سفید خون مرا چند برابر میگزارم که میزان گلبولخداوندا، از تو سپاس»گفت: می

 .«ایکه قدرت و توان الزم را برای مواجه با این بیماری به من عطا کردهگزارم از تو سپاس

 چند ماه بعد که برایاو قدرت را به زندگی خود فرا خواند. این جمالت چه کرد؟  گفتن او با

اید. اما دانم از چه درمانی استفاده کردهنمی»شروع درمان نزد دکتر بازگشت، دکتر گفت: 

 بیماری سرطان او به« میزان گلبول سفید خون شما بیش از نیاز ما برای درمان شده است.

 و امروز او بسیار سالم و قوی است. صورت کامل رفع شد

 در کتاب مقدس آمده است: 

 خود را نبازید. ،در مقابل دشمنان

 ،به آن قدرت ندهیددوستان، در مقابل بیماری خود را نبازید. اگر شما با نگرش منفی 

شما در دستان خداوند هستید. در مقابل مشکالت تواند مانع تحقق سرنوشت شما شود. نمی

های دیگران خود را نبازید. خداوند توان و قدرت مالی خود را نبازید. در مقابل تهمت

 رویارویی با هر چیزی را به شما عطا کرده است.
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ر بزرگ باشد و چقدر قدرتمند باشد. نیرویی درون اهمیتی ندارد که مشکل شما چقد اصالً 

ت ین اسانجام دهید، ا تر از آن است. تنها کاری که بایدشما قرار دارد که هزاران برابر قوی

اگر  خود را نبازید و شرایط دشوار که تسلیم نشوید، خود را دست کم نگیرید و در مقابل آن

گاه توانید از پس هر شرایطی برآیید، آناین ذهنیت و نگرش را در خود حفظ کنید که می

 تان باز دارد.هیچ نیروی تاریکی قادر نخواهد بود شما را از تحقق سرنوشت

همواره این را به یاد داشته باشید که اگر توان رویارویی با مشکالت را نداشته باشید، خداوند  

ها، داد. و یقین داشته باشید آن سوی مشکالت و چالشتان نمیها را به زندگیاجازه ورود آن

 کستشمشکالت برای چنین به یاد داشته باشید هم سرنوشتی باشکوه در انتظار شماست.

 .هستندها برای رشد شما یستند، آنشما ن

 هر روز صبح از خواب بیدار شوید و با خود بگویید:  

« من آماده رویارویی با هر چالشی هستم که امروز با آن مواجه شوم. من قدرتمند هستم.»

اگر شما چنین نگرشی داشته باشید،خداوند وعده داده است که شما را به سطح باالتری 

سربلندی و پیروزمندانه سرنوشت خود را کنید و با تمام مشکالت غلبه میبر برد. شما می

 محقق خواهید کرد.
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 فصل پانزدهم

 هستممن صبور 

 به زمانبندی خداوند اعتماد کنید

 هایمانخواسته اگرمعموالً ای هستیم و منتظر تحقق خواستهدر زندگی همواره ما انسان ها 

به  حقیقت را همیشه نشویم. اما باید ایبندی ما محقق نشوند، آشفته و ناامید میطبق زمان

مان کنید، او زای را مطرح میخواستهداشته باشید: هنگامی که شما در پیشگاه خداوند یاد 

برای مالقات با زوج  یا کند. برای تحقق رویای شما ودقیقی را برای تحقق آن مشخص می

تان، زمان دقیقی از جانب خداوند تعیین شده است. از جانب خداوند زمان دقیقی مناسب

مواجه هستید،  دی با آنبرای بهبود بیماری، شفا گرفتن، ترفیع و یا رفع مشکلی که سالیان زیا

وعده  کهتعیین شده است. ممکن است فردا باشد یا هفته آینده و یا پنج سال دیگر. این

مهم آن است که شما یقین داشته باشید که خداوند خداوند چه زمانی تحقق یابد مهم نیست، 

ست ت اتنها در این صوراکنون برای تحقق خواسته شما زمان دقیقی را معین کرده است. هم

 شود. که تمام فشار از روی شما برداشته می
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اکنون زمان دقیقی از جانب خداوند برای تحقق خواسته شما اگر یقین داشته باشید که هم

برید. تعیین شده است، دیگر نگرانی معنایی ندارد و شما با آرامش خاطر از زندگی لذت می

خالق کل جهان هستی، خواسته شما باالخره محقق  بندیزمانزیرا یقین دارید که طبق 

 شود.می

کنید، اما هیچ تغییری ای هر روز به درگاه خداوند دعا میهاست که برای خواستهشاید مدت

نار ها کاکنون پردهاما اگر هم کنید. در این شرایط آسان است که ناامید شوید.مشاهده نمی

دقیقه  2:33فوریه ساعت  92طور مثال ببینید که در ه بر شما نمایان شود و به روند و آیند

اامید کنید؟ مسلماً دیگر نکنید، چه حالی پیدا میتان مالقات میبعدازظهر شما با زوج رویایی

برید، زیرا شوید و با آرامش خاطر از زندگی خود لذت میزده مینخواهید بود و هیجان

شود. اما در این صورت ب خداوند محقق میدانید آن وعده الهی در زمان دقیقی از جانمی

 معنایی نخواهد داشت. ایماندیگر 

های شما معین شده است. های دقیقی برای تحقق خواستهخداوند وعده داده است که زمان

دقیقه باشد.  1:89فردا صبح ساعت  گوید. زمان شما شایدها را به شما نمیاما او این زمان

که زمان تحقق خواسته شما چه روزی سال دیگر باشد. این اکتبر دو 29شاید زمان شما 

قدر به خداوند باور دارید باشد مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد این است که آیا شما آن

 بندی او اعتماد کنید؟ که به زمان
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مید باشید خواهید نااتان باشید؟ و یا میآیا تمایل دارید با نگرش مثبت منتظر تحقق خواسته

دوباره  وقتوقت با زوج مناسب خود مالقات نکنم چه؟ اگر هیچاگر هیچ»و با خود بیندیشید: 

 «سالمتی خود را باز نیابم چه؟

 در کتاب مقدس آمده است: 

 «کسانی که به خداوند ایمان واقعی دارند، قلبی سرشار از آرامش دارند.»

که بفهمید چقدر فرد مؤمن و باایمانی هستید، این است که ببینید در زندگی اینیک راه برای 

اکنون از زیرا در این صورت یقین دارید که در زمان دقیقی که هم .چقدر آرامش دارید

های کنید و یا با فرصتجانب خداوند تعیین شده است، با زوج مناسب خود مالقات می

 شوید.ای مواجه میالعادهفوق

بعدازظهر وارد جواهر فروشی شدم تا برای ساعتم باتری  8، ساعت 9146ژانویه سال  4در 

تهیه کنم. ناگهان با زیباترین دختری که تا به حال دیده بودم مواجه شدم. او ویکتوریا بود. 

 9:31ساعت  2113دسامبر سال  3در  «این زمان من است!»در آن لحظه با خود گفتم: 

زرگ لیکوود بجدید هردار، کلید کامپکت سنتر را برای تأسیس کلیسای بعدازظهر بود که ش

این خواسته بزرگی بود که در زمانی معین از جانب خداوند متعال تحقق  برای منبه ما داد. 

 یافت. 
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ها باور زمانهایی تعیین شده است. تا فرا رسیدن آن به طور مشابه، در زندگی شما نیز زمان

ت با ، مالقاتانکنید. بگذارید به شما ایمان دهم که زمان تحقق خواستهو ایمان خود را حفظ 

رسد. به همین خاطر در کتاب زوج مناسب و به دست آوردن فرصت مناسب به زودی فرا می

 مقدس گفته شده است: 

 شاید زمان تحقق وعده الهی به آرامی فرا برسد،»

 ،منتظر بمانیداما با صبر و شکیبایی 

 «کند.یابد و خداوند خلف وعده نمیقطعًا تحقق می زیرا

ابد، که امید است که تحقق یدر این عبارت گفته نشده است که شاید تحقق بیابد و یا این

های دقیقی را تعیین کرده است. در . خداوند زمانیابدحتماً تحقق میبلکه گفته شده است 

 «وعده الهی حتی یک ثانیه تأخیر وجود ندارد. در تحقق»ترجمه دیگری آمده است: 

 اند اماام، همه دوستانم ازدواج کردهمن از همه عقب افتاده»اندیشیم: گاهی اوقات با خود می

« ام.جا گیر افتادهاند، اما من هنوز در اینمن هنوز مجرد هستم. تمام همکارانم ترفیع گرفته

های از دست رفته را جبران کند. در زمانی از قبل سالداند چگونه ناامید نشوید. خداوند می

 رانیکنید. دست از نگتعیین شده ناگهان از جانب خداوند به اندازه پنجاه سال پیشرفت می
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دهید که اید. شما در زندگی با کسی مسابقه نمیدر این رابطه بردارید که از بقیه عقب افتاده

د منحصر به فرد خود را دارید. تنها کاری که بای نوشتبخواهید از کسی عقب بیفتید. شما سر

انجام دهید این است که تمام تالش خود را انجام دهید و به مشیت الهی اعتماد کنید و رفتار 

خوبی با تمام افراد داشته باشید. در این صورت است که خداوند شما را در همان جایی قرار 

ثانیه  حتی یک مناسبوقعیت مناسب و آن زوج ، آن مد که باید قرار بگیرید. آن ترفیعدهمی

 د داشت.نتأخیر نخواه

شناختم که باور داشت باالخره روزی زوج مناسب خود را مالقات خواهد بانوی جوانی را می

کرد. او در اوایل دهه سی سالگی زندگی خود بود و تا به حال با کسی رابطه جدی  نداشت. 

گشت، الستیک اتومبیلش پنچر شد و مجبور شد کنار یک روز که از سر کار به خانه باز می

بزند تا الستیک را عوض کند. کمی نگذشت که اتومبیلی ایستاد. مرد جوانی برای کمک به 

این بانو پیاده شد. او نه تنها الستیک اتومبیل آن بانو را عوض کرد، بلکه او را برای شام دعوت 

ل و نیم بعد با هم ازدواج کردند. این اتفاق عالقمند شدند و یک سا همکرد و در نهایت به 

تنها یک همزمانی و یا شانس نبوده است، این یک زمان تعیین شده از جانب خداوند قادر و 

خداوند دقیق است. آن بانو زمان  بندیمتعال بوده است. به این بیندیشید که چقدر زمان 

 ر نقطه مشخصی از بزرگراهمعینی محل کار خود را ترک کرده بود و الستیک اتومبیلش د

کرد و یا پنچر شد. کافی بود آن مرد جوان یک ساعت دیرتر محل کار خود را ترک می
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انداخت. در این صورت هیچ مالقاتی بین آن دو صورت ترافیک، رسیدن او را را به تأخیر می

ریزی همها برناگرفت. یقین داشته باشید که از جانب خداوند از قبل برای تمام ثانیهنمی

 صورت گرفته است.

 است. به عبارتبهترین زمان نکته مهم این است که آن زمان تعیین شده از جانب خداوند، 

بندی خداوند اعتماد کنید. اگر تا به حال خواسته توانید به زماندیگر، شما با خیال راحت می

ه خداوند کشما تحقق نیافته است، به این معنا نیست که جایی از کار شما ایراد دارد و یا این

ن زمان بهتریاز شما خشمگین است. عدم تحقق خواسته شما تنها به این دلیل است که هنوز 

آسوده ن نباشید و با ناامیدی زندگی نکنید. دلتحقق آن فرا نرسیده است. بنابراین دیگر نگرا

های شما از باشید و آرامش کامل داشته باشید. شما در دستان خداوند هستید. تمام گام

را با تمام وجود درک کردید، دیگر  واقعیتشود. هنگامی که این جانب خداوند هدایت می

 نشود که نکند خواسته شما محققکنید دیگر هرگز با نگرانی زندگی نمی ،فشار معنایی ندارد

 وعموضاگر به این  .«شود؟خداوندا، پس کی دعاهای من مستجاب می»گویید: مینبه خود و 

بندی دقیقی از جانب خداوند برای تحقق خواسته شما صورت گرفته باور پیدا کنید که زمان

دقیقه آینده خواهد این زمان بیست است، برای همیشه در آرامش زندگی خواهید کرد. می

 یابد. باشد و یا بیست سال آینده. شما یقین دارید که باالخره وعده الهی تحقق می
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 توانید داشته باشید این است:ای که هر روز میالعادهدعای فوق

 بندی تو اعتماد کنم.خداوندا، به من این بینش را بده که به زمان

 شما را در خواستهخیلی دوست دارم به شما قول دهم که اگر ایمان داشته باشید، خداوند 

ا . امشودمی مستجاب دعاهای شما تر از یک هفتهو یا کم محقق می کندساعت  28تر از کم

ته است کند، اما نگفگونه نیست. خداوند گفته است که هرگز خلف وعده نمیدانیم که اینمی

ها تر بود اگر خداوند از قبل زمانکند. البته خیلی راحتدعایمان را مستجاب میکه چه زمانی 

قات ج مناسب خود مالکه چه زمانی با زویابیم و یا اینگفت که چه زمانی بهبود میرا به ما می

 معنایی نداشت. به ایمان نیاز است تا بگویید: ایمانکنیم. اما در آن صورت دیگر می

کنی. اما باور دارم که در بهترین زمانی دانم چه زمانی خواسته من را محقق میخداوندا، نمی» 

 که از جانب خودت تعیین شده است، خواسته من محقق و مستجاب خواهد شد. 

 گوید: کتاب مقدس می

 «ای داردتحقق رویا زمان تعیین شده»

تری از یر بزرگاست. خداوند تصوبهترین زمان در این عبارت زمان تعیین شده، همان 

 داند چه زمانی برای تحقق خواسته ما مناسب است. بیند. او میزندگی ما را می
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د داننیست. خداوند میهایمان اصالً مناسب بندی ما برای تحقق خواستهگاهی اوقات زمان

مان پنج سال آینده است، بنابراین تا آن زمان زمان مناسب برای مالقات با زوج مورد عالقه

اکنون خواهان آن هستیم، اگر به داند که آن ترفیعی که همبندد. خداوند میتمام درها را می

ت های آینده منتظر ماسبسیار باالتری که در سال توانیم به ترفیعما داده شود؛ دیگر نمی

ر چه بیند.  هتری از زندگی ما را میدست یابیم. خداوند این امتیاز را دارد که تصویر بزرگ

نید توانید باور کشود. نمیتر میگذرد، اعتماد من به خداوند بیشتر از زندگی من مییشب

خداوندا شکرت که خواسته مرا در »ام: ام و گفتهکه تا به حال چند بار به عقب نگاه کرده

زندگی گزارم که اجازه ورود آن فرد را در آن زمان به آن زمان محقق نکردی، از تو سپاس

 «من ندادی.

آن درخواستی که از خداوند دارید شاید خوب باشد و بخشی از سرنوشت شما باشد، اما 

مان بندی شما مناسب نباشد. اگر زمان مناسب وجود دارد، پس حتماً زممکن است زمان

 که ناامید شویدنامناسب هم وجود دارد. اگر هنوز خواسته شما محقق نشده است، به جای این

قات کی با فرد مناسبی مالپس گیرد؟ پس کی کسب و کار من رونق می خداوندا،»و بگویید: 

 «کنم؟می
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تری را دانی. تو تصویر بزرگخداوندا، تو صالح مرا می»نگرش خود را عوض کنید و بگویید: 

مام وجود کنم، بلکه با تزندگی نمی ناامیدیبینی. از این لحظه دیگر هرگز با از زندگی من می

 «کنم.اعتماد میبندی تو به زمان

ایم. . ما برای صبر و شکیبایی تعلیم داده نشدهخواهیمدر دنیای امروز همه چیز را سریع می

 اما در کتاب مقدس آمده است: 

 د.شوتنها از طریق ایمان و شکیبایی است که وعده خدا محقق می

طبق این عبارت برای تحقق وعده الهی عالوه بر ایمان به شکیبایی هم نیاز دارید. تنها کافی 

گویید: باید ب بلکه« کنم.خداوندا، من باور دارم که رویایم را محقق می»نیست که بگویید: 

 ندی توبکنم، بلکه برای تحقق آن به زمانیم را محقق میرویاخداوندا، نه تنها باور دارم که »

اعتماد دارم. اگر به سرعت محقق نشود، من ناامید نخواهم شد. اگر مدت زمان زیادی بگذرد، 

من تسلیم نخواهم شد. من یقین دارم که زمان دقیقی برای تحقق خواسته من تعیین شده 

 «است. بنابراین با ایمان و شکیبایی به مسیر خود ادامه خواهم داد.

ند ماه اول همه چیز خوب بود. اما در ماه ششم مشکالت هنگامی که ویکتوریا باردار بود، چ

ابد. توانست بخوها نمیای که شبداد، به گونهشروع شد. کمردرد و پا درد او را بسیار آزار می

ام. خداوندا، خسته شده»گفت: این مشکالت در ماه هشتم به اوج خود رسید و ویکتوریا می
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تولد کودک هم اکنون زمان دانستیم که اما هر دو می« خواهم.اکنون میمن این کودک را هم

. کودک هنوز در حال رشد است و اگر خداوند زودتر از زمان خود او را به دنیا آورد، نیست

 ممکن است زنده نماند. 

اکنون محقق کن. دیگر ام. خواسته مرا همخداوندا، من خسته شده»کنیم: گاهی اوقات دعا می

ه توانیم تمام جوانب را ببینیم. هنوز خواسته ما باما در این شرایط ما نمی «توانم صبر کنم.نمی

ند تری احتیاج دارید و خداوطور کامل مهیا نشده است یا شاید شما هنوز به رشد شخصی بیش

 منتظر است در طی فرآیندی، رشد و قدرت شما به حد الزم برسد. 

ل را به سرزمین موعود وارد نکرد. به خداوند قوم بنی اسرائی»در کتاب مقدس آمده است: 

 «ها هنوز آماده جنگیدن نبودند.این دلیل که آن

ه ها را از طریق میانبر زودتر بدانست اگر آنتر را ببیند. او میتواند تصویر بزرگخداوند می

رد. به همین خوشکست خواهند  ،سرزمین موعود برساند، چون هنوز آمادگی الزم را ندارند

طی پیمودن آن مسیر، قدرت و  در تری هدایت کرد تاها را به مسیر طوالنیخداوند آندلیل 

 ها افزایش یابد.توانایی آن

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



239 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 خداوند بر»بندی شما محقق نشده است، به خود یادآوری کنید: ای طبق زماناگر خواسته

ن دچار خواهد. امکان ندارد تحقق خواسته مهمه چیز آگاه است. او خیر و صالح من را می

 «که خداوند از این تأخیر هدفی داشته باشد.تأخیر شود، مگر این

تان الزم نیست از همه چیز سر در چنین این نکته را بدانید که در مسیر تحقق خواستههم

عای کنم، پس چرا دخداوندا، من چندین سال است که به درگاه تو دعا می»بیاورید و بگویید: 

اگر بخواهید از دلیل هر چیزی سر در بیاورید، در این صورت ناامید « ای؟مرا مستجاب نکرده

 خداوندا، زمان»این موارد را به خداوند بسپارید و همانند حضرت داوود بگویید:  خواهید شد.

قدر زمان برده است. من من در دستان توست. من نگران نیستم که چرا تحقق رویای من آن

 «دارم که وعده تو در زمان معینی محقق خواهد شد.به تو اعتماد دارم. من یقین 

چند سال پس از فوت پدرم تصمیم گرفتم که کتابی بنویسم. این خواسته قلبی من بود، اما 

 دانستم. چند بار به دوستیپ کتاب نمیچاشناختم. هیچ چیز از صنعت هیچ ناشری را نمی

گفت تم. ندایی درونی به من میتماس گرفتم که ناشر بود. اما حس خوبی نسبت به آن نداش

ند. اما در بود به نظر خوبکه این ناشر مناسب نیست. با چند ناشر دیگر هم تماس گرفتم و 

جول، صبر داشته باش. این زمان مناسبی »گفت: شنیدم که میاعماق وجودم صدایی را می

 «بندی خداوند اعتماد کن. چیز بهتری در راه است.نیست. به زمان

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



240 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

گونه از آن چند ماه گذشت و تصمیم گرفتم در این مورد نگران نباشم . نگرش من اینبعد 

خداوندا، زمان من در دستان توست. هنگامی که زمان چاپ کتاب من فرا برسد، تو »بود: 

 «درها را به روی من باز خواهی کرد.

را در زمان نامناسبی انجام  یگاهی اوقات ممکن است شما اصرار داشته باشید که کار خوب

 یست. زمانبندی مناسب همه چیز است و اهمیت زیادی دارد،دهید، زمانی که بهترین زمان ن

درها به روی شما باز خواهد شد. البته من نسبت  به این موضوع بسیار  ،باشیدصبور در نتیجه 

دنبال کنیم. اما تمام قوا مان را انجام دهیم و رویای خود را با باور دارم که باید تمام تالش

که  . باید در عین حالکه در را به زور باز کنیدباید در را بکوبید، نه این شمایادتان باشد 

ه بندی خداوند اعتماد کنید. شک نداشتکنید، صبور هم باشید و به زمانتمام تالش خود را می

 کند. ، خواسته قلبی شما را محقق میبهترین زمانباشید او در 

مدت زیادی از آن دوران گذشت و باالخره طی اتفاقات جالبی، من با ناشر خوبی مالقات 

ها داشتم. جالب است که تمام شرایط خود به خود مهیا کردم که حس خوبی نسبت به آن

شد و در نهایت، اولین کتاب من به چاپ رسید که موفقیت بسیاری را به دست آورد و به می

 شد.  های مختلفی ترجمهزبان
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 در کتاب مقدس آمده است:

 خاموش باشید و بدانید که من پروردگار شما هستم.

همیت بسیاری برخوردار است. اگر ااین عبارت در مواقعی که با چالش مواجه هستیم، از 

بارت اید، این عبا شرایط دشواری مواجه شدهیا اینکه ای دارید و گزارش پزشکی ناامیدکننده

 . بیاوریدرا به یاد 

یم و  مشکل شکه تنها باید متکی به توانایی خودمان با شیماندیمعموالً با خود می مواقعدر این 

امی کند. هنگگیریم که اوضاع را بدتر میای میتصمیمات عجوالنه را رفع کنیم و معموالً هم

خود  هکنید باید تنها با تکیه بر توانایی خودتان امور را کنترل کنید، باید بکه احساس می

بعضی از شرایط فقط از طریق خداوند  حلدآوری کنید که بهتر است خاموش و آرام باشید. یا

ستان خداوندا کنترل امور را به د»پذیر است. در این شرایط باید آرام بگیرید و بگویید: امکان

دانم که زمان معینی از جانب تو تعیین شده است که سپارم. من به تو اعتماد دارم. میتو می

مانم و یقین دارم که تو پروردگار مشکل رفع شود. پس تا آن زمان من آرام و خاموش می این

 «من هستی.

شود و تمام امور را تحت کنترل خود در در این هنگام است که خداوند وارد میدان می

 آورد.می
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 گوید:خداوند در کتاب مقدس می

 جنگد،دهد و برای شما میخاموش و آرام باشید. خداوند شرایط را تغییر می

 به شرطی که شما آرامش خود را حفظ کنید.

اگر شما خاموش و آرام باشید، خداوند شرایط را عوض به این عبارت خوب توجه کنید. 

 .یشه کنیدپباشید و صبر و شکیبایی را زمان مناسب به عبارت دیگر، اگر شما منتظر کند. می

ید با چنان چالش سختی مواجه شده باشید که حتی خواب شبانه شما را مختل کرده است، شا

کنید که اگر خاموش و آرام باشید، در این صورت این عبارت خداوند را به خود یادآوری می

 جنگد. دهد و برای شما میخداوند شرایط را تغییر می

داند که چه وند اعتماد کنید. خداوند میبندی خدازمانآرامش خود را دوباره باز یابید. به 

کند. شاید شما دلیل وقوع بعضی از اتفاقات را ندانید، اما شک نداشته باشید که کار می

 خداوند هدف مشخصی دارد.

بندی خداوند اعتماد کنید. آرام و خاموش باشید و چالش من برای شما این است که به زمان

اه گهید دید. وقتی شما آرام باشید، آنرایط را با چشمان خود خواتغییر شدر این صورت 

 جنگد. شود و برای شما میخداوند قادر و متعال وارد عمل می
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مانی که چه زشوند و یا ایندوستان، دست از نگرانی بردارید که چه زمانی مشکالت رفع می

. او خیر و صالح شما را بیندتری را میشود. خداوند تصویر بزرگخواسته شما محقق می

من در دستان  زمانخداوندا، »داند. جرئت داشته باشید مانند حضرت داوود بگویید: می

 «توست.

دانید که خواسته شما در شود. زیرا میدر این هنگام تمام فشارها از روی شما برداشته می

خداوند اعتماد کنید و بندی رام باشید و به زمانآمحقق خواهد شد. اگر شما  یزمان معین

کنم زمان تحقق رویا، بهبود چنین ایمان و صبر داشته باشید، من باور دارم و اعالم میهم

های جدید به زودی فرا خواهد رسید. خداوند خواست سالمتی، ترفیع و دستیابی به فرصت

ت، محقق چه که به شما وعده داده بوده اسکند و هر آنقلبی شما را به زودی برآورده می

 خواهد شد.
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 فصل شانزدهم

 هستممن بخشوده 

 عشق خداوند نسبت به بندگانش بی قید و شرط است

 

اندیشیم مادامی که تصمیمات درستی بگیریم و از وسوسه شدن دوری اغلب اوقات با خود می

نقص باشد، خداوند ما را دوست خواهد داشت و از ما کنیم و رفتارمان همواره کامل و بی

ها ممکن است این است که تمام انسانکند. اما مشکلی که این طرز فکر دارد حمایت می

دچار اشتباه شوند. اصالً مهم نیست که چقدر انسان خوبی باشید. لحظاتی در زندگی هستند 

شود شوید و یا ایمان شما متزلزل میها تسلیم میشوید، در برابر وسوسهکه دچار اشتباه می

شوید بزنید، اما دچار اشتباه می هایی راحرف نبایددانید که شوید. میو دچار شک و تردید می

بندید که دیگر هرگز به سمت آن عادت زنید. با خود عهد میی را که نباید بزنید، میفو حر

کنید. در این مواقع ساده است شوید و آن کار را تکرار میروید، اما دوباره وسوسه میبد نمی

خداوند از دست من خسته شده  دوباره خرابکاری کردم،»که ناامید شوید و با خود بگویید: 

 «است، دیگر کاری به من ندارد.
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کنی؟ من یقین دارم که خداوند جول، آیا برای من دعا می»گویند: میمن بعضی از افراد به 

« .امدیگر به دعاهای من توجهی ندارد. زیرا اشتباهات بسیاری را در زندگی مرتکب شده

های اما متأسفانه بعضی از مبلغان دینی با آموزه کنم.احترامی خواهم به دین و ادیان بینمی

بخشند، بلکه باعث شکست و ناکامی مردم هم غلط خود، نه تنها زندگی افراد را بهبود نمی

اگر »گویند: میبه غلط دارند. این مبلغان شان باز میها را از تحقق سرنوشتشوند و آنمی

نی، های اشتباه کگرداند. اگر انتخابز تو روی برمیتو از خداوند روی برگردانی، خداوند نیز ا

ا با هآن« انتظار نداشته باش که خداوند تو را یاری رساند. زیرا تقصیر خودت بوده است.

کنند که افراد با احساس گناه و شکست خوردگی زندگی کنند. گفتن چنین جمالتی کاری می

دانید، خداوند نه تنها از شما گربرمی اما حقیقت این است: هنگامی که شما از خداوند روی

آید. هنگامی که وسوسه تری به سمت شما میگرداند، بلکه با سرعت بیشروی برنمی

ود. شتر میشوید، حضور خداوند در زندگی شما پررنگشوید و اشتباهی را مرتکب میمی

ه مسیر ره بتا دوباخواهد به شما یاری برساند به شما دارد، می نسبتزیرا با تمام عشقی که 

 درست برگردید.

قید و شرط است. مهم نیست که دوستان، خداوند به معنای واقعی عاشق شماست. عشق او بی

تا به حال چقدر مرتکب اشتباه شده باشید و از مسیر خارج شده باشید، او عاشقانه به دنبال 

 شماست تا دوباره شما را به مسیر درست برگرداند.
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 گفت: کردم که میرا مطالعه می بزرگاننقل قول یکی از 

شوی، خداوند دیگر همانند قبل عاشق تو نیست. بلکه عشق هنگامی که مرتکب اشتباهی می»

 افتد. هرگز از دنبال کردن تو دست برقدر که به دنبال تو راه میشود. آنتر میاو کمی بیش

 «دارد تا زمانی که دوباره به مسیر درست برگردی.نمی

اش عبارت دیگر، در این مواقع خداوند به هر طریقی که شده است عشق خود را به بندهبه 

دهد که به شما دلگرمی دهند افراد را در مسیر شما قرار می برای این منظوردهد. نشان می

و شما را تشویق کنند که دوباره ایمان خود را بازیابید. به صورت اتفاقی سرودی مذهبی را 

لرزد. خوانید. در این هنگام است که ناگهان قلب شما میبخشی را میمتن الهام شنوید و یامی

د: گویکند. در این لحظه خداوند میاین همان لطف و عشق خداوند است که شما را دنبال می

شاید تو مرتکب اشتباهی شده باشی، اما هنوز فرزند من هستی. شاید ایمان و اعتقاد تو نسبت »

 .«ای کم نمی شودهرگز ذرهشد، اما ایمان و اعتقاد من نسبت به تو به من کم شده با

د نقص باشد. البته بدون شک شما بایدر زندگی قرار نیست تمام تصمیمات شما کامل و بی

تمام تالش خود را انجام دهید و بهترین تصمیمات ممکن را بگیرید. اما امکان اشتباه از جانب 

خداوند نسبت به خودتان  عشقواقع دلسرد نشوید و از شما وجود خواهد داشت. در این م

 قید و شرط است. ناامید نشوید. زیرا عشق خداوند به شما عشقی بی
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ما دانست که ش. خداوند از همان ابتدا میاز طرفی خداوند پیشاپیش بر تمام امور آگاه است

ا را این وجود او شمکنید. با شوید و لغزش میمرتکب اشتباه خواهید شد یا دچار وسوسه می

تان یاری و شما را در مسیر تحقق سرنوشت او بنده من است :گویداست و مییده برگز

قید و شرط است. عشق خداوند نسبت به بندگانش بر کند. چرا؟ زیرا عشق خداوند بیمی

 ها دارد و نه بر اساس نوع رفتار بندگان.اساس رابطه نزدیکی است که با آن

ت او دانسکه میرا به عنوان یکی از یاران خود برگزید، با وجود این« پیتر»حضرت مسیح 

تو مرا »مرتکب اشتباه خواهد شد. قبل از این که مسیح به صلیب کشیده شود به پیتر گفت: 

نه، هرگز. من یکی از یاران وفادار تو هستم »پیتر در جواب گفت:  «سه بار انکار خواهی کرد.

هنگامی که حضرت مسیح در حال دستگیری بود،  «وفادار خواهم ماند. و تا لحظه آخر به تو

« ام.او یکی از یاران مسیح است. من او را با مسیح دیده»زنی به سمت پیتر رفت و گفت: 

سیح این اولین باری بود که پیتر، م« شناسم.طور نیست. من آن فرد را نمینه این»پیتر گفت: 

پیتر انکار کرد که مسیح را  بارار دیگر هم افتاد و هر سه را انکار کرد. این اتفاق سه ب

ترین شرایط بود و به کمک دوستی احتیاج داشت، شناسد. هنگامی که مسیح در سختمی

پیتر به او پشت کرد. در نهایت، مسیح را به صلیب کشیدند و پیتر هرگز این فرصت را به 

هترین دوستش یعنی مسیح پشت کرد. دست نیاورد که اشتباه خود را جبران کند. او به ب

کسی که او را عاشقانه دوست داشت. شاید با خود بیندیشید که از آن به بعد خداوند برای 
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طور نیست. هنگامی که شما مرتکب اشتباهی همیشه از پیتر روی برگردانده است. اما این

ر تت به شما کمگرداند. نه تنها عشق او نسبشوید، خداوند هرگز از شما روی بر نمیمی

 آید.شود و به دنبال شما میتر هم میعشق او بیش بلکهشود، نمی

ر هرگز با تو ام و دیگپیتر، شاید با خود بیندیشی که از تو ناامید شده»خداوند به پیتر گفت: 

یرم. گکنی، من دستان تو را میکاری ندارم. اما این چنین نیست. هنگامی که تو سقوط می

 «آیم.سمت تو میکنی، من به تو به من پشت میهنگامی که 

 شوند و از مسیر حق خارجبه همین ترتیب خداوند به تمام کسانی که مرتکب اشتباه می

ای از اعتماد من به شما کاسته نشده است. اگر من عاشق شما هستم. ذره»گوید: شوند میمی

رسانم شما را به همان جایی می شما احساس گناه را کنار بگذارید و به سمت من بیایید، من

 «که باید در آن قرار بگیرید.

احساس  بدانید که او وند را قبول کنید. درباره پیتر همین قدرحال نوبت شماست که لطف خدا

های بسیاری کرد و توانست در آن گناه را کنار گذاشت و در مدح و ستایش مسیح سخنرانی

ترین تعدادی که در کتاب مقدس وت کند. بیشزمان سه هزار نفر را به سمت خداوند دع

 ثبت شده است.
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 : شد کهتوانست به این مهم دست یابد، اگر متوجه این اصل نمیپیتر هرگز نمی 

             کشد. شویم، خداوند روی ما خط قرمزی نمیهنگامی که مرتکب اشتباهی می»

 «دارد.خداوند ما را از تحقق سرنوشتمان باز نمی

شما هم اشتباهی مرتکب شده باشید و تصمیمات اشتباهی گرفته باشید که شما را از  شاید

ند طور که خداوکنید. هماناکنون احساس گناه و شکست میمسیر حق خارج کرده باشد و هم

من تو را »گوید: خواند و میپیتر را دوباره فرا خواند، به همان صورت نام شما را فرا می

انی رسالت خود را به انجام برس تو ناامید نیستم. هنوز این فرصت را داری کهام. من از بخشیده

 «آینده با شکوه خود را متجلی کنی. و

دوستان، خداوند شما را فرا خوانده است. او عاشقانه به دنبال شماست. در کتاب مقدس، 

 آمده است. شنیدن عبارت خداوندِ « خداوندِ حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب»عبارت 

حضرت ابراهیم طبیعی است، چون حضرت ابراهیم پدر تمام ادیان است و فردی سرشار از 

ایمان بود. اما حضرت یعقوب کارهای اشتباه زیادی را در زندگی مرتکب شده بود و 

تصمیمات اشتباه زیادی را گرفته بود. اما خداوند در کنار نام حضرت ابراهیم، نام حضرت 

خواهد بگوید عبارت چیست؟ خداوند می نور خداوند از بیان ایآورد. منظیعقوب را هم می

 شوند و عملکردی کامل دارند. من نیزمن تنها خدای کسانی نیستم که مرتکب اشتباه نمی
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نی شوند. من خداوند کساشوند و دچار لغزش میخداوند کسانی هستم که مرتکب اشتباه می

 اند.نامناسبی داشته هستم که گذشته

که در نهایت خداوند زندگی حضرت یعقوب را کامالً عوض کرد و او را در مسیر  جالب است

درست قرار داد. شاید شما هم اشتباهات زیادی مرتکب شده باشید، اما امیدوار باشید. 

 .ای بسیار نامناسب داشتای داد. کسی که گذشتهخداوند به حضرت یعقوب فرصت دوباره

آمده است که اشتباهات بسیاری را مرتکب شده بود.  در کتاب مقدس داستان زن خطاکاری

کرد. او به یارانش گفت: گذشت که آن زن در آن زندگی میروزی مسیح از کنار شهری می

یاران او تمام تالش خود را کردند که او را از این کار « را مالقات کنم. "ساماریا"من باید »

شما متوجه نیستید. من باید او را مالقات کنم. »منصرف کنند. اما مسیح در جواب گفت: 

ت زندگی دس ازاحساس گناه تمام وجود او را در بر گرفته است. او کامالً ناامید شده است و 

خواهم او را ترغیب کنم خواهم عشق الهی را دوباره در قلب او زنده کنم. میکشیده است. می

 «که دوباره به مسیر درست بازگردد.

فته ها را فرا گراحساس ناامیدی و گناه تمام وجود آن هستند که ری همانند این زنافراد بسیا

اند و دیگر هرگز راه برگشتی اندیشند که بیش از حد خراب کردهخود میها با است. آن

ها را فرا گرفته است منفی و صدای محکوم کننده دیگران، آن رها وجود ندارد. افکابرای آن
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ا ها رباید تمام این دروغ« شود.ر هرگز لطف خداوند شامل حال تو نمیدیگ»گویند: که می

انداز شود. صدایی که کنار گذاشت و اجازه داد که صدای عشق الهی دوباره در دل طنین

شاید اشتباهات زیادی مرتکب شده باشی، اما خداوند هرگز از تو روی »گوید: می

ا کاسته نشده است. او عاشقانه به دنبال توست ت ای از عشق او نسبت به توگرداند. ذرهبرنمی

دوباره به مسیر حق بازگردی. احساس گناه را کنار بگذار. افکار محکوم کننده را رها کن. 

شود. هنوز فرصت این را داری که سرنوشت خود را محقق خداوند هرگز از تو ناامید نمی

 «ای.حال مرتکب شدهتر از هر اشتباهی است که تا به کنی. لطف خداوند بزرگ

اید. از اشتباهات خود درس بگیرید، اما مهم نیست تا به حال چه اشتباهاتی را مرتکب شده

حرکتی رو به جلو داشته باشید و آماده پذیرش لطف خداوند باشید. ها نشوید. گرفتار آن

م، ددانم که مرتکب اشتباه شخداوندا من خراب کردم.می»جسارت داشته باشید و بگویید: 

 «ای.اکنون مرا بخشیدهگردانی و همدانم که تو از من روی برنمیاما می

ما  وشرخداوند با  روشبرم که تر به این موضوع پی میکنم، بیشتر زندگی میهر چه بیش

 کند که از نظر ما لیاقت لطفیکسان نیست. خداوند لطف و رحمتش را شامل حال کسانی می

حال قضاوت دیگران هستیم که چه کسی الیق لطف و بخشش خداوند  او را ندارند. ما مدام در

اوت ها قضاست و چه کسی این لیاقت را ندارد. اما خداوند بندگانش را به دلیل اشتباهات آن

کند. شاید سالیان زیادی است که درگیر اعتیادی هستید، اما باید بدانید که خداوند شما نمی
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ما را رها نکرده است. هر زمان که بخواهید خداوند با دهد و شرا مورد قضاوت قرار نمی

کافی است شما یک قدم به سوی او بردارید، او هزار قدم به آغوش باز پذیرای شماست. 

اید یا باعث خراب شدن شاید در کسب و کارتان شکست خورده سمت شما خواهد آمد.

اید که باعث شرمساری شده است. اجازه ندهید اید و یا مرتکب کاری شدهتان شدهرابطه

 این موارد به بخشی از هویت شما تبدیل شوند. 

کنیم. شاید در بخشی از ت اشتباهات خود را به بخشی از هویت خود تبدیل میقااغلب او

زندگی شکست خورده باشید، اما نباید لقب بازنده را به خود بدهید. ناکامی و شکست بخشی 

. ربطی به هویت شما ندارد. شما بنده خداوند قادر و متعال هستید. شاید از زندگی است

اما هرگز به خود لقب معتاد را ندهید. اعتیاد را به بخشی از هویت گرفتار اعتیادی شده باشید، 

 ل شماست، همواره آزاد و پاک است. یخود تبدیل نکنید. روح شما که هویت اص

ا ها رتان آنها را رها کنید. مدام در ذهنو سپس آن از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید

شود. به همان صورت که وقتی از دگی شما میمرور نکنید. مرور این موارد تنها باعث افسر

ز عوض تان را نیکنید، باید کانال ذهنآید، کانال را عوض میبرنامه تلویزیونی خوشتان نمی

هن خود بازپخش کنید، هرگز از احساس گناه رها کنید. اگر مدام افکار منفی گذشته را در ذ

های خواهید وقایع گذشته را مرور کنید،  پیروزیبرید. اگر میشوید و از زندگی لذت نمینمی
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 به شخصی که به کمک شما نیاز داشتخود را به یاد بیاورید. لحظاتی را بازپخش کنید که 

 یاری رساندید. 

کنیم. معموالً این ، شرمندگی و شکست را تجربه میهمه ما در زندگی لحظاتی از ناکامی

شوند. این شما هستید که باید آگاهانه لحظات منفی به کرات در ذهن شما بازپخش می

ها لحظات پیروزی و شادمانی ها جلوگیری کنید و به جای آنتصمیم بگیرید و از پخش آن

 اید. کرده خود را پخش کنید. لحظاتی که از اعماق وجود به خود افتخار

 اکنون از جانب خداوند بخشوده شده است. تمامی اشتباهات شما کهدوستان، گناهان شما هم

اند. اما سوال این است که آیا شما اید، از جانب خداوند فراموش شدهتا به حال مرتکب شده

میشه هخواهید پذیرای لطف خداوند باشید؟ شما باید تصمیم بگیرید احساس گناه را برای می

نید. اما کشوید و اشتباه میدانست که شما دچار لغزش میکنار بگذارید. او از همان ابتدا می

شاید شما از مسیر خارج »گوید: شود. او میای از عشق او نسبت به شما کم نمیهرگز ذره

ما ش گیرم و عاشقانه در پیاید، اما من هرگز شما را نادیده نمیاید و مرا نادیده گرفتهشده

ناه اگر شما احساس گ «تان برگردانم.آیم تا دوباره شما را به مسیر تحقق آینده باشکوهمی

را کنار بگذارید و آماده پذیرش لطف خداوند باشید، نه تنها آزادی واقعی را در زندگی 

 د.ایید شد که برای آن آفریده شدهکنید، بلکه به همان کسی تبدیل خواهتجربه می
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 فصل هفدهم

 خداوند حفاظت شده هستممن از جانب 

 

 در کتاب مقدس آمده است:

 خداوند حفاظی در محدوده زندگی شما قرار داده است.

تواند بدون اجازه خداوند وارد زندگی شما این عبارت به این معنا است که هیچ چیز نمی

د، شوها هیچ کدام به صورت اتفاقی وارد زندگی شما نمیشود. بیماری، مشکالت و چالش

 ها را به زندگی شما داده باشد.که خداوند اجازه ورود آناینمگر 

تان باشید. حفاظی از جانب خالق جهان هستی زندگی شما را در بر الزم نیست نگران آینده

تواند به محدوده زندگی شما وارد شود، گرفته است. نه تنها هیچ چیز بدون اجازه خداوند نمی

ز این محدوده، بدون خواست خداوند خارج شوید. خداوند توانید ابلکه حتی خود شما هم نمی

قدر وارد مسیر نادرستی شوید که دیگر راه برگشتی برای شما وجود دهد آناجازه نمی زهرگ

نداشته باشد. شاید وسوسه شده باشید و به لبه پرتگاه نزدیک شده باشید، اما خداوند اجازه 

 .دهد سقوط کنیدنمی
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کردم که برای برایم توضیح داد به چه میزان از رئیس خود ت میبا یکی از دوستانم صحب

های طوالنی در شرکتی مشغول به کار بود و در این مدت رنجیده خاطر است. او برای سال

 چه را که در ذهنشتصمیم گرفته بود آن شرکت برخورد مناسبی با او نداشت.رئیس آن 

ود، اما شها اخراج میبا گفتن آن حرف دانستکه میگذشت به رئیسش بگوید و با اینمی

دیگر برایش اهمیتی نداشت. فردا صبح بعد از ورود به شرکت، بالفاصله به سمت دفتر رئیس 

رفت و بدون در زدن وارد شد. در همان هنگام احساس کرد زبانش بند آمده است و هیچ 

یس خارج شد. او به آورد. معذرت خواهی کرد و از دفتر رئهایش به یاد نمیکدام از حرف

 انمدشود به او بگویم، اما نمیجول، من تصمیم داشتم هر چه از دهانم خارج می»من گفت: 

 «چرا زبانم بند آمده بود.

گیرد. خداوند ای است که در لبه پرتگاه، خداوند دست شما را میاین دقیقاً همان لحظه

 بر عوامل خارجیچگونه از شما در برا داندفظت کند. او نه تنها میمحاداند چگونه از شما می

گاهی اوقات نفس شما کند. در برابر خودتان از شما محافظت می محافظت کند، بلکه

 شوید.ترین چیزی است که با آن مواجه میخطرناک

خواهید به کسی اهانت کنید، شوید و میهنگامی که در جمعی حضور دارید و برافروخته می

شوید. یا گیرد و از این کار منصرف میتمام وجود شما را فرا میناگهان احساس آرامشی 

 کند.که آن شخص ناگهان خداحافظی کرده و جمع را ترک میاین
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این همزمانی و تصادفی نیست. در این شرایط باید از خداوند تشکر کنید که از شما در برابر  

 ده است.کرخودتان محافظت  نفس

حضرت داوود آمده است که در ارتباط با این موضوع است. در کتاب مقدس داستانی از 

حضرت داوود به همراه یارانش در نزدیکی زمین فرد ثروتمندی که هزاران گوسفند داشت، 

اتراق کرده بودند. روزی حضرت داوود از یکی از یارانش خواست که نزد فرد ثروتمند برود 

ی حضرت داوود را از خانه اهانت فرستادهو از او درخواست مقداری غذا کند. اما آن مرد با 

های آن مرد را شنید بسیار خشمگین شد خود بیرون کرد. هنگامی که حضرت داوود اهانت

و تصمیم گرفت با یارانش به خانه آن مرد برود و برخورد او را تالفی کند. در همان هنگام 

ت بود، ناگهان با که حضرت داوود بسیار خشمگین بود و به سمت خانه آن مرد در حرک

مواجه شد که همسر آن مرد ثروتمند بود. ابیگل به حضرت داوود میوه « ابیگل»زنی به نام 

گونه رفتار کرده است. چرا همسرم از روی نادانی با فرستاده شما این»تعارف کرد و گفت: 

 امور کنید؟ بهتر است انرژی خود را برای تان را با دعوا کردن با او تلفخواهید وقتمی

های آن زن بر روی حضرت داوود اثر گذاشت و او را منصرف گفته« تری صرف کنید.مهم

 کرد. 

ای از جانب خداوند بود که حضرت به نظر شما نقش ابیگل در این میان چه بود؟ او فرستاده

  داوود را از انجام دادن کار اشتباه منصرف کرد.
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حضرت داوود قرار داد تا او را منصرف کند.  خداوند او را در زمان و مکان درست در مسیر

 داد که باعثزیرا ممکن بود دعوای خونینی میان یاران حضرت داوود با نفرات آن مرد رخ می

 تمنحرف شدن مسیر حضرت داوود از تحقق سرنوشتش شود. اما در همان هنگام که حضر

از این واقعه، حضرت داوود  بعد داوود در لبه پرتگاه قرار داشت، خداوند دستان او را گرفت.

 «ون لطف خدا ممکن بود چه بالیی سر من آید؟بد»فرمود: 

به طور مشابه برای شما هم بارها این اتفاق افتاده است که در زمان مناسب با فردی مواجه  

 های او باعث شده است شما از انجام دادن کار اشتباهی منصرف شوید.اید که حرفشده

داستانی از حضرت یونس آمده است که تصمیم اشتباهی گرفت، اما خداوند در کتاب مقدس  

 د به حضرت یونس گفت که بهاجازه نداد او برای همیشه از تحقق سرنوشتش بازماند. خداون

جا رود و به مسیر مخالفی رفت. خداوند مسیر خواست به آنبرود. اما او نمی« نینوا» سرزمین

ی گیرید به چه مسیرو در آخر این شما هستید که تصمیم میدهد درست را به شما نشان می

بروید. اما با این وجود، در صورتی که مسیر اشتباهی را در پیش بگیرید، خداوند شما را به 

شما دوباره در مسیر درست دهد تا کند. بلکه هر کاری را انجام میحال خودتان رها نمی

. گرفته بود و در مسیر اشتباهی قرار داشت قرار بگیرید. حضرت یونس هم تصمیم اشتباهی

او با کشتی به سمت مقصدی اشتباه در حرکت بود که کشتی دچار طوفان شد و حضرت 

 یونس در وسط اقیانوس در حال غرق شدن بود. 
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کند. هنگامی که حضرت یونس کامالً ناامید اش را به حال خود رها نمیاما خداوند هرگز بنده

دی به زنده ماندن نداشت، ناگهان ماهی بزرگی از راه رسید و او را در شده بود و دیگر امی

 دهان خود قرار داد و سالم به ساحل رساند.

تان خارج های زیادی باشد که از مسیر سرنوشتهمانند حضرت یونس، شاید شما هم مدت

شوید قدر از مسیر خارج دهد آنخوب این است که خداوند اجازه نمی خبرشده باشید. اما 

که امکان برگشت برای شما وجود نداشته باشد. شاید شما تنها به دنبال خوشگذرانی با افراد 

نامناسب باشید و در طول روز هیچ زمانی را به یاد خداوند اختصاص ندهید، اما در نهایت 

های نامناسب هستید، صدایی یک روز هنگامی که مشغول خوشگذرانی و شرکت در میمانی

قدر کنم؟ چرا آنقدر احساس عدم رضایت میچرا آن»گوید: پیچد که میمیتان در ذهن

خواند. این همان صدایی است که شما را به مسیر درست فرا می «کنم؟احساس پوچی می

خواهید همانند یک فرد متوسط و شکست در حال تباه کردن زندگی خود هستید و میشما 

کند تا کند. او هر کاری میبه حال خودتان رها نمیخورده زندگی کنید، اما خداوند شما را 

 تان بازگرداند. دوباره شما را به مسیر سرنوشت

چنان زندگی خود را تباه کنید، اما خداوند قادر و متعال شاید شما مقاومت کنید و بخواهید هم

 گرداند.بازتان کند تا دوباره شما را به مسیر تحقق سرنوشتتمام قدرت خود استفاده میاز 
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ن باشند. شام: الزم نیست والدین به این میزان نگران فرزندانگویبه همین دلیل است که می

شوند. شاید به صورت مقطعی از مسیر خارج شوند، اما دیر ها از جانب خداوند حفاظت میآن

ته معاشرت داششوند. شاید با دوستان نامناسبی یا زود دوباره به مسیر درست هدایت می

آورد که افراد نامناسب از زندگی فرزند شما خارج باشند، اما خداوند شرایطی را به وجود می

شود تا باالخره یک روز قدر تکرار میشوند. این وارد شدن و خارج شدن از مسیر درست، آن

 گویند:دارند و میمیبردست از مقاومت 

تنها در مسیری گام بردارم که از جانب تو تعیین شده  همخواخداوندا، از این لحظه می»

 «خواهم به مشیت تو احترام بگذارم.است. می

کند، بلکه از پدران و مادران عزیز، خداوند نه تنها در مسیر زندگی از شما محافظت می

ا عکه نگران باشید، به درگاه خداوند دکند. به جای اینمیهایتان نیز محافظت و نوه فرزندان

تان گاه با اطرافیانهیچ کند.کنید و از او شکرگزاری کنید که از فرزندان شما محافظت می

. ها نیستاند و دیگر امیدی به آنتان از مسیر خارج شدهچقدر فرزنداندرددل نکنید که 

 گزارم که ازخداوندا، از تو سپاس»ند دعا کنید: لطفاً سکوت کنید و تنها به درگاه خداو

قدرت خود برای  تمامام. از ها را به دستان تو سپردهکنی. من آننم حفاظت میفرزندا

 «ها به مسیر درست استفاده کن.راهنمایی آن
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دهد. اما وظیفه شما شاید شما راهی نبینید و ندانید که خداوند چگونه این کار را انجام می

وظیفه شما این است که آرامش خود را حفظ کنید نیست که از همه چیز سر در بیاورید. تنها 

هنگامی که آرامش  اند.شده حفاظتو یقین داشته باشید فرزندان شما از جانب خداوند 

دارید، دعای شما از قدرت بسیاری برخودار است. شاید الزم باشد فرزند شما برای برگشت 

 خداوند زیرا ود.دوباره به مسیر درست، کمی سختی بکشد و شرایط برای او سخت ش

دهد که دیگر همانند گذشته از انجام دادن کار اشتباه ای تغییر شرایط او را به گونه خواهدمی

 لذت نبرد.

این مسأله اصالً اهمیتی « جول، من فردی مذهبی نیستم.»گویند: بعضی از افراد به من می

خداوند قادر و متعال ندارد. شما چه فردی مذهبی باشید و چه نباشید، در هر صورت بنده 

ام، خداوند به تمامی در ابتدای فصل عبارتی از کتاب مقدس را آوردهطور که هستید. همان

ها کشیده است. چه فردی مذهبی باشید بندگانش گفته است که حفاظی به دور زندگی آن

اید دهش و چه نباشید، باالخره شما برای به انجام رساندن رسالتی به این کره خاکی فراخوانده

خداوندا، »محقق کنید. در نتیجه، عاقالنه است که بگویید: و سرنوشتی دارید که باید آن را 

کنم. از دوستان نامناسبی که مرا به زندگی من در دستان توست، من در راه تو خدمت می

کنم.عادات و رفتارهای بد خود را به تدریج ترک کنند، دوری میمسیر نادرست منحرف می

  «کنم تا رویایی را که در قلبم دارم، محقق کنم.م و تمام تالش خود را میکنمی
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گونه نگرش خود را عوض کنید، شادی و احساس رضایت، تمام زندگی شما را فرا اگر این

 گیرد.می

که خداوند به دور زندگی شما کشیده است، همانند حصار و مانعی  حفاظیگاهی اوقات این 

 کند. است که از ورود دشمنان به زندگی شما جلوگیری می

یک بار در پشت چراغ قرمز بودم و هنگامی که چراغ سبز شد، با احتیاط به سمت چپ و 

ه ذهنم د براست خود نگاهی انداختم و تصمیم به حرکت گرفتم. ناگهان فکری با قدرت زیا

ناگهان به سمت راست نگاهی  «دوباره به سمت راست نگاه کن.»گفت: القاء شد که می

انداختم و اتومبیلی را دیدم که بدون توجه به چراغ قرمز با نهایت سرعت عبور کرد. اگر در 

کردم، بدون شک شد و من شروع به حرکت میآن لحظه، آن فکر به ذهن من القا نمی

 داد که الزم به شرح دادن نیست.رخ می تصادف وحشتناکی

است که خداوند در اطراف زندگی من قرار داده  حفاظیاین فکر چه بود؟ در واقع همان 

 است. این حفاظ توسط خالق جهان هستی در اطراف زندگی همه ما قرار داده شده است.

سارت با شخصی مواجه شدم که در بزرگراه تصادف کرده بود و خودروی او به شدت خ

دیده بود. بسیار ناامید بود و نگران این مسأله بود که شاید بیمه هزینه خسارت را نپردازد. 
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کند، چرا باید دچار چنین خسارتی جول، اگر واقعاً خداوند از ما محافظت می»او به من گفت: 

 «شوم؟

شاید اتومبیل خود را از دست داده باشی،  و به او گفتم: اصالح کندش را نگرش از او خواستم

تنها به دلیل . ی، جان خود را از دست ندادکردمحافظت  توکه خداوند از ما به دلیل اینا

توانی با من صحبت اکنون میات کشیده است، همهمان حفاظی که خداوند به دور زندگی

 کنی. 

روز خطرات زیادی ما را تهدید  در طولشویم. در اکثر مواقع، ما متوجه حمایت خداوند نمی

یم. شوکند. اما ما اصالً متوجه نمیکه خداوند در مقابل آن خطرات از ما محافظت می کنندمی

 کند.مان محافظت میگزار باشید که از ما و خانوادهباید همواره از خداوند سپاس

تند و از من خواسچند سال پیش به بیمارستان نظامی رفتم. پدر و مادری جلوی مرا گرفتند 

ها در جنگ عراق سرباز بود و دچار سوختگی شده برای بهبود فرزندشان دعا کنم. فرزند آن

که یک شب در هنگامی که در حال پُر کردن تانکر بنزین  بود. مادر او برای من تعریف کرد

باسش لدر حالی که  .کندشود و او را صدها متر پرتاب میبوده است، ناگهان تانکر منفجر می

ناگهان دو شهروند عراقی که از آن  در حال سوختن بود و هیچ حرکتی نمی توانست کند،

دهند تا آتش خاموش دوند و او را در خاک غلت میکردند، به سمت او میاطراف عبور می
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آن دو مرد  سوخت.شود. بدون حضور آن دو شهروند عراقی، آن سرباز قطعاً به طور کامل می

ها در زمان و مرد قرار داده بود. آن بودند که خداوند در اطراف زندگی آن بخشی از حفاظی

 مکان مناسب حضور پیدا کردند و جان او را نجات دادند.

تواند وارد زندگی شما شود. بگذارید به شما اطمینان دهم بدون اجازه خداوند، مرگ نمی

اف زندگی شما قرار داده کند. خداوند حفاظی در اطرخداوند از زندگی شما محافظت می

 تان شوند. اگرتوانند وارد زندگیاست که مرگ، تصادف و بیماری بدون اجازه خداوند نمی

در زندگی با بیماری و شرایط ناگوار مواجه شدید، به خود یادآوری کنید که زندگی شما در 

ید حرکت کن کند. در نتیجه با قدرت رو به جلودستان خداوند است و او از شما محافظت می

 شوند.این شرایط ناگوار باعث رشد و پیشرفت شما می و مطمئن باشید

دوستان، در آخر باید تأکید کنم که نگران آینده خود نباشید. شما از جانب خداوند محافظت 

شده هستید. حفاظی از جانب خداوند به دور زندگی شما کشیده شده است. نه تنها هیچ چیز 

وارد محدوده حفاظت شده زندگی شما شود، بلکه خود شما  خداوند تواند بدون اجازهنمی

توانید از آن خارج شوید. شاید مانند حضرت یونس سرسختی کنید و مسیر اشتباه را هم نمی

کند تا شما را دوباره در مسیر در پیش بگیرید، اما خداوند از تمام قدرت خود استفاده می

ود بخواهید از روی خشم مرتکب اشتباهی شوید، مانند حضرت داودرست قرار دهد. شاید 

دهد تا شما را منصرف اما خداوند در زمان و مکان درست فردی را در مسیر شما قرار می
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که نگران باشید و استرس داشته باشید، با آرامش کند. بنابراین در تمام طول روز به جای این

 زیر لب بگویید: 

                    کنی. ز من محافظت میگزارم که اپروردگارا، از تو سپاس»

                            کنی.گزارم که از فرزندانم محافظت میسپاس از تو

 «کنی.گزارم که از مال و جان من محافظت میاز تو سپاس

برید، شوید و از زندگی لذت میگونه تغییر دهید، نه تنها شادتر میاگر نگرش خود را این

گیرد. شما لطف و رحمت خداوند را خواهید دید و آرامش تمام زندگی شما را فرا میبلکه 

 تان باز دارد.تواند شما را از تحقق سرنوشتشوید که هیچ چیز نمیمتوجه می
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 فصل هجدهم

 من خیرخواه و بخشنده هستم

 به معجزه ای در زندگی دیگران تبدیل شو!

 

گویند: ها میکنند. آنای روی دهد، دعا میشان معجزهکه در زندگیبرای این اکثر افراد

خداوندا، لطفاً فرد مناسبی را در زندگی من وارد کن. خداوندا، شانس خوبی را به زندگی »

های مناسب را وارد زندگی طور که انتظار داریم خداوند افراد و موقعیتهمان« من وارد کن.

 ای در زندگی شخصی دیگر شویم. توانیم معجزهمی ما کند، خود ما هم

ما دستان خداوند بر روی این کره خاکی هستیم. ما صدای خداوند هستیم که از طریق ما 

بخشیم. خداوند در جواب دعاهای ما افراد مناسب را در مسیر زندگی ما ناامیدی را امید می

 شخص دیگری باشیم. دعاهای توانیم جواب دهد. در عین حال، خود ما هم میقرار می

شاید تاکنون به این نکته توجه نکرده باشید، اما شما بارها به صورت معجزه در زندگی خیلی 

اید. شخصی که تنها بوده است و از درگاه خداوند دوست خوبی را از افراد حضور پیدا کرده

ن ی بود و ناگهاگی او شدید. شخصی که در اوج ناامیدطلب کرده بود و ناگهان شما وارد زند
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شما با او تماس گرفتید و او را دلگرمی دادید و شور و اشتیاق او را دوباره احیا کردید، در 

 ای در زندگی او بودید. آن هنگام شما معجزه

اقی ها در زندگی شما اتفنسبت به کسانی که در زندگی شما هستند آگاه باشید. حضور آن

شما  استتان داشته است.  قرار ها در زندگین آننیست. خداوند هدف خاصی از قرار داد

ها باز ها باشید، کسی که امید، شور و اشتیاق را دوباره به زندگی آنای در زندگی آنمعجزه

 گرداند. می

نگامی شود، های از مشکالت آنان را باز کنید. زندگی بسیار بامعنا میشاید قرار باشد گره

وانید تای در زندگی دیگران هستید. شما میکه شما معجزهکنید که این موضوع را درک می

توانید شور و اشتیاق را به یک فرد شکست خورده باز دست نیازمندی را بگیرید. شما می

 گردانید.

یک جراح است. او زمان زیادی را در آفریقا برای جراحی افراد نیازمند « پائول»برادر من 

ز روستاهای دورافتاده که از شهر فاصله زیادی داشت، دهد. یک بار او در یکی ااختصاص می

ها، مشغول به خدمت بود. مرکز درمانی بسیار کوچک و با حداقل امکانات بود. در یکی از شب

تصادف کرده و در حالی که خون زیادی از دست داده بود مراجعه کرد. پائول مرد جوانی که 

ند جان او را نجات دهد. اما ناگهان متوجه شد تصمیم گرفت او را به اتاق جراحی ببرد تا بتوا

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



267 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

توانست با خود بیندیشد: که بانک خون درمانگاه تمام شده است. در آن هنگام پائول می

خیلی دوست داشتم به او کمک کنم. اما حتی دیگر یک بسته خون هم نداریم. متأسفم »

 «آید.کاری از دست من بر نمی

احی، سی دقیقه زمان را به انتقال خون خودش به آن مرد اما او تصمیم گرفت قبل از عمل جر

اختصاص دهد. سپس او عمل جراحی را انجام داد و دوباره از خون خود به آن مرد اهدا کرد. 

 ای در زندگی آن مرد بود.پائول در این جراحی چه نقشی داشت؟ او معجزه

ای است. اما هر معجزه همه ما یقین داریم که خداوند قادر مطلق است و قادر به انجام

دهد. خواهم این موضوع را متوجه شوید که در اغلب موارد این کار را از طریق ما انجام میمی

توانید همان شانسی باشید که درب توانیم جواب دعای شخصی دیگر باشیم. شما میما می

 یادیتوانید یاری رسان شخص دیگری باشید که مدت ززند. شما میمنزل دیگری را می

است که خواستار کمکی از جانب دیگران است. همیشه قرار نیست یاری شما باعث نجات 

ر توانید تغییجان شخصی دیگر شود. گاهی اوقات با یاد دادن یک مهارت به همکارتان می

ان. هایشای برای پرداخت قرضادهو ایجاد کنید. با کمک کردن به خانوزیادی را در زندگی ا

ای تواند معجزهکار بزرگی برای شما نباشد، اما همین امور به ظاهر ساده می شاید این موارد

 در زندگی دیگران باشد.

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



268 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

ر زندگی ای دتوانم مانند معجزهاگر تمام ما این نگرش را داشته باشیم که: من میتصور کنید 

هوشیارانه به اطراف خود نگاه خواهیم داشت؟  چه جهان زیبایی آنگاهدیگران ظاهر شوم. 

ص توانید زبان خیری برای شخکنید. آیا راهی وجود دارد که به دیگری یاری برسانید؟ آیا می

دیگری بگذارید؟ شاید شخصی باشد که لباسی برای مهمانی احتیاج دارد و امکان تهیه آن 

ینید بتنهایی را می ها پُر است. آیا شخصرا ندارد. در حالی که کمد لباس شما از این لباس

 که به دوست خوبی نیاز دارد؟

ای بسیار فقیر بزرگ شده بود. پدر او از دنیا رفته بود یکی از بهترین دوستان من در خانواده

آرزو داشت که نوشتن عالقه زیادی داشت و  به کرد. اوه تنهایی او را بزرگ میبو مادرش 

شور های کتوانست از یکی از بهترین دانشگاهنگار شود. بر خالف تمام شواهد، او یک روزنامه

د ، یک هم اتاقی داشت که از خانواده بسیار ثروتمنبورس تحصیلی بگیرد. در خوابگاه دانشگاه

وبی ها دوستان بسیار خ، آنوجود داشت و بانفوذی بود. با وجود اختالف طبقاتی که بین آن دو

نگار است که یک روزنامهبرای یکدیگر شدند. او برای دوستش تعریف کرد که رویایش این 

نگار شوی، باید بر روی دایره لغات خواهی یک روزنامهاگر میشود. دوستش به او گفت: 

 خود کار کنی، زیرا دایره لغات تو بسیار محدود است. 

ها تصمیم گرفتند هر روز چند کلمه جدید را با هم یاد بگیرند و از آن کلمات در مکالمات آن

ها به مدت چهار سال این کار را انجام دادند. آن هم اتاقی کنند. آنشان استفاده روزمره
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تاقی است حتماً دلیلی دارد که با او همدانبرای رویای دوست من اهمیت زیادی قائل بود و می

نگاران آمریکا است. او برای ترین روزنامهوز دوست من یکی از بزرگشده است. امر

ای اتاقی چه بود؟ او معجزهبه کار است. اما نقش آن همهای خبری مشغول ترین شبکهبزرگ

 در زندگی دوست من بود که در زمان و مکان درست در زندگی او حضور پیدا کرده بود.

ای در زندگی شخص دیگری باشم. خواهم معجزهبسیار خب، اما من نمی»شاید شما بگویید: 

 بدانید که قانون این است:باید « خواهم برای خودم معجزه اتفاق بیفتد.بلکه می

 ای هم برایای برای زندگی دیگری باشید، هیچ معجزهتا زمانی که حاضر نباشید معجزه

های افتد. تا زمانی که شما بذر خیرخواهی نکارید، افراد مناسب، موقعیتشما اتفاق نمی

 مناسب و شانس وارد زندگی شما نخواهد شد.

 اشاره شده است: به این موضوع به وضوح در کتاب مقدس

 اگر زندگی دیگران را احیا کنی، زندگی خودت احیا خواهد شد.

ان را شخواهی رویایت محقق شود، باید به دیگران هم کمک کنی تا بتوانند رویایاگر می

ان خود را صرف بتدا خودت معجزه شو. هنگامی که زمخواهی، اای میمحقق کنند. اگر معجزه

های ای. تو دانهگذاری کردهزمان خود را سرمایهکنی، در واقع ییاری رساندن به دیگران م

 ای که صدها برابر را در آینده برداشت خواهی کرد.خیر و نیکی کاشته
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چند هفته پیش بعد ازمراسم روز یکشنبه، دو بانو را مالقات کردم که فکر کردم مادر و دختر 

ند تر را همان، اما بانوی جوانتر توضیح داد که مادر و دختر نیستندهستند. بانوی بزرگ

دخترش دوست دارد. او توضیح داد هنگامی که کلیسای لیکوود به مکان جدید نقل مکان 

کرد، بسیار نگران شده بودند، زیرا فاصله کلیسا از منزل او بسیار زیاد شده بود و برای او 

انوی کرد، آن بمی گی کردن ممکن نبود. یک بار که این مشکل را با دوستانش مطرحدرانن

 نظر شما چیست که»شنید و قدم جلو گذاشت و گفت:  را جوان به صورت اتفاقی صدای او

ر ان بسیال از پیشنهاد آن بانوی جوآن بانوی کهنسا «من هر یکشنبه صبح به دنبال شما بیایم؟

منزل آن دو حدود سی دقیقه « گویید؟ منزل شما کجاست؟جدی می»خوشحال شد و گفت: 

فاصله داشت؛ اما این مشکل، آن بانوی جوان را منصرف نکرد. او این موقعیت را فرصتی  با هم

تواند نقش یک معجزه را در زندگی آن بانوی کهنسال داشته باشد. بعد از آن دید که میمی

 رفتدقیقه به دنبال آن بانوی کهنسال می 1:31روز، هر یکشنبه آن بانوی جوان رأس ساعت 

که آن بانوی کهنسال این ماجرا را برای من آمدند. بعد از اینمراسم می و با یکدیگر به

 «جول، او معجزه زندگی من بود.»تعریف کرد، بانوی جوان را در آغوش گرفت و گفت: 

توانید به یک نفر یاری رسانید. دوستان، قرار نیست به همه یاری برسانید، اما حداقل می

ها را به سوی ای آنکند تا شما همانند معجزهمی خداوند افرادی را وارد زندگی شما

به روید. را باال بکشید، خودِ شما باالتر می به نسبتی که شما آنشان سوق دهید. سرنوشت
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ین کند. خالف اها را برطرف کنید، خداوند نیازهای شما را برطرف مینسبتی که نیازهای آن

را به دیگران اختصاص دهید، دیگران هم  امر هم صادق است. اگر شما حاضر نیستید زمانی

ر اندیشید و حاضدهند. اگر شما تنها به تحقق رویای خود میزمانی را به شما اختصاص نمی

 ای گیر خواهید افتاد و جلوترشان یاری کنید، در نقطهنیستید دیگران را در مسیر رویاهای

ه یابید، به دیگران کمک کنید کخواهید به حداکثر توانایی خود دست نخواهید رفت. اگر می

مل عبومرنگ دقیقاً همانند یک  این موضوع شان دست یابند.ها نیز به حداکثر تواناییآن

کشید، عمل خیر شما به خودتان گیرید و باال میکند. هنگامی که دست دیگران را میمی

 گردد.برمی

ست که از جانب حضرت مسیح نقل شده است. این در کتاب مقدس داستان مردی آمده ا

ای در حال جان دادن افتاده مرد که توسط افراد شرور مورد حمله قرار گرفته بود، در گوشه

وضعیت او بسیار نامناسب است. او »بود. فرد راهبی او را از فاصله دور دید و با خود گفت: 

و سپس به مسیر خود ادامه « کنم.دعا می ای از جانب خداوند نیاز دارد. من برای اوبه معجزه

بسیار »باالی سر او برود و با خود اندیشید: داد. فرد دیگری آن مرد را دید و تصمیم گرفت 

. سپس او نیز به مسیر خود ادامه داد« برانگیز است. امیدوارم شخصی به او کمک کند.تأسف

ن ای»دو فرد قبلی با خود اندیشید: در این هنگام فرد سوم از راه رسید. او نیز همانند آن 

  «شخص به معجزه احتیاج دارد.
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من معجزه او خواهم بود. من از جانب خداوند در »اما او یک گام فراتر گذاشت و گفت: 

ام. خداوند او را در مسیر من قرار داده است تا او را زمان و مکان درست با او مواجه شده

های او را مرهم گذاشت و او را بلند کرد و فرد زخم آن «یاری کنم و زندگی دوباره ببخشم.

ترین شهر رساند. سپس او را به درمانگاهی برد و هزینه درمان او را پرداخت کرد به نزدیک

از او مراقبت کن و تا زمانی که کامالً بهبود نیافته است او را »و به صاحب درمانگاه گفت: 

تری پرداخت که بازگردم به تو پول بیش مرخص نکن. من به تو قول خواهم داد هنگامی

 «خواهم کرد.

 خواهید جای کدامیک از آن سه مرد باشید؟سؤال من از شما این است: شما می

من مشغله زیادی دارم و زمان کافی برای کمک به دیگران »آسان است که با خود بیندیشید: 

کمک  که به دلگرمی و . کسانیتان استیاری رساندن به دیگران کلید تحول زندگی «ندارم.

ستند که هایی هشان را تحقق ببخشند، همان فرصتشما نیاز دارند تا بتوانند رویا و سرنوشت

طور که خداوند در کتاب مقدس گفته است: شوند شما به سطح باالتری بروید. همانباعث می

 «کنید، خودتان احیا خواهید شد.زمانی که دیگران را احیا می»

د. توانست توقف کناین است که در این داستان فرد اول یک راهب بود. او نمینکته جالب 

کرد. وقت این را نداشت که به آن رفت و به وظیفه شرعی خود عمل میباید به عبادتگاه می

Ira
nE
le
ar
n.
co
m



273 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

. اما غافل از این بود که عبادت واقعی یاری مرد کمک کند و تنها برای او دعا کرد و رد شد

در دیدگان خداوند هیچ مقامی باالتر از این نیست که دست . رساندن به دیگران است

گر، های شخصی دینیازمندی را بگیرید و او را باال بکشید. زمان گذاشتن برای التیام زخم

ها برای شروعی دوباره، همان عبادت واقعی است که دلگرمی دادن و ایجاد انگیزه در آن

عی کسی نیست که قضاوت کند آیا دیگران حضرت مسیح از آن سخن گفته است. دیندار واق

بسیار خب، او به کمک احتیاج دارد، اما او فرد خطاکاری است. او »الیق کمک هستند یا نه. 

 بختی خودشدآسیب دیده است اما تقصیر خودش بود. او معتاد بوده است، خودش عامل ب

 «است. به من ربطی ندارد.

 «دکتر نیاز دارد، نه فرد سالم. این بیمار است که به»گوید: حضرت مسیح می

خداوند به ما مأموریت نداده است که دیگران را قضاوت کنیم. او به ما مأموریت داده است 

که به دیگران یاری برسانیم. او این مأموریت را به ما داده است که در زندگی دیگران 

اشند کنند و حق به جانب بتوانند انتقاد توانند قضاوت کنند، همه میای باشیم. همه میمعجزه

و از بار مسئولیت شانه خالی کنند. اما در پیشگاه خداوند آن شخصی مقامی واال دارد که بهانه 

شود. در آن داستان، آن مرد سوم بود که به دیگران می گذارد و یاری رسانرا کنار می

کرد. او بود که  . او بود که تغییر ایجاددسرعت وارد عمل شد و به فرد درمانده یاری رسان

 معجزه شد. آن فرد سوم است که باید الگوی ما باشد. 
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ای باشیم. خداوند روی ما حساب باز کرده است. بیایید در زندگی دیگران همانند معجزه

ای را بلند کنید. شما این توان را دارید که باعث التیام شما این توان را دارید که زمین خورده

توانید دوست خوبی برای یک فرد تنها ی دیگر باشید. شما میهای روحی و جسمی فردزخم

 توانید به فردی در مسیر تحقق رویایش یاری برسانید. شما خودِ معجزه هستید.باشید. شما می

دو ساله بود، با هم به یک رستوران رفتیم. زمانی که « جاناتان»ها قبل هنگامی که پسرم سال

مان به هم گره میزی دیدم. در آن هنگام که نگاهبه سمت صندوق رفتم، مردی را پشت 

خورد، از درون احساس کردم که او به نحوی به دلگرمی من احتیاج دارد. زمانی که 

ای در کنار میز او توقف کنم و به صورت صورتحساب را پرداخت کردم، تصمیم گرفتم لحظه

 «سالم. چه خبر؟ اوضاع خوب است؟»دوستانه به او گفتم: 

من لبخندی زدم و گفتم: « زیاد خوب نیست، شرایط سخت است.»دی زد و گفت: او لبخن

 «دانم، اما نگران نباش، اوضاع بهتر خواهد شد.می»

ای از جانب او دریافت کردم. جا رفتم. چند ماه بعد نامهسپس از او خداحافظی کردم و از آن

اش ترین مراحل زندگیدر آن نامه او توضیح داده بود که در آن لحظه در یکی از سخت

اش نوشته بود: بوده است. از همسرش جدا شده بود و دچار افسردگی شده بود. اما او در نامه

اگهان نهنگامی که تو به من آن جمله ساده را گفتی که نگران نباش، اوضاع بهتر خواهد شد، »
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ور و دوباره شور شد و آن روز به نقطه عطفی در زندگی من تبدیل شد چیزی درون من شعله

 «و اشتیاق به زندگی من بازگشت.

عمیق و ژرفی به او  ای که در مورد این مرد وجود دارد این است که من هیچ جملهنکته

دهم و جمله نگفتم. من فقط کمی برای او وقت گذاشتم. نشان دادم که به او اهمیت می

 تغییر داد.  ای به او گفتم. اما همان جمله ساده، زندگی او را کامالًساده

دانیم که چه نیرویی درون ما نهفته است. کاری معمولی که از صمیم قلب انجام شود، ما نمی

 یک ،تواند زندگی بخش باشدای که میکار سادهشود، العاده تبدیل میبه کاری خارق

 یای برای بازگشت یه فرد به زندگتواند جرقهمهربانی ساده و یا یک جمله دلگرم کننده، می

 باشد.

 در کتاب مقدس آمده است:

 بخش باشد.تواند التیامیک کالم نرم می

یک تماس تلفنی و دعوت دوستی برای ناهار و تشویق کردن او در مسیر تحقق رویاهایش، 

ای در زندگی او باشد. بعضی از افراد فقط نیاز دارند که بدانند شما تواند همانند معجزهمی

ای، تو کارهای بزرگی را به انجام خواهی العادهتو فوق»گویید: بها به آن و ها را باور داریدآن

واند تشاید این جمالت از نظر شما ساده باشد، اما می« کنم.رساند. من همواره برای تو دعا می
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ها را به مسیر تحقق تواند آنها میبرای شخص دیگری زندگی بخش باشد. این گفته

 ق دهد.شان سوسرنوشت

دهد که به یاری شما نیاز دارند. شاید بدون کمک خداوند افرادی را در مسیر شما قرار می

ها نیاز دارند که بدانند آنها به تشویق و دلگرمی شما احتیاج دارند. . آنشما موفق نشوند

ای در زندگی آنها تبدیل دهید. فرصت را از دست ندهید، به معجزهها اهمیت میشما به آن

 شوید. 

ای دریافت کنید. اما هیچ حسی بهتر از این العاده است که معجزهدوستان، این بسیار فوق

گی دارد شما به این بستای برای دیگران شوید. سرنوشت نیست که خودتان تبدیل به معجزه

 که به دیگران یاری برسانید. 

 در کتاب مقدس آمده است:

ر گاه نوای را غذا دهی، هنگامی که مستمندی را لباس بپوشانی، آنهنگامی که گرسنه» 

 «سالمتی، نعمت و فراوانی زندگی تو را فرا خواهد گرفت.

گی گاه خداوند زندشوی، آن ای در زندگی دیگران تبدیلاگر تصمیم بگیری که به معجزه

گاه احساس کمبود لطف و رحمت او چنان که دیگر هیچکند؛ آنتو را سرشار از معجزه می

 را نخواهی کرد.
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توانید همراه و یاور شخصی دیگر دوستان، شما پاسخ دعای شخصی دیگر هستید. شما می

 کنید:  آغازبرای تحقق رویایش باشید. هر روز صبح با این نگرش روز خود را 

 «ای در زندگی دیگران هستم.معجزهمن »

که به دنبال معجزه خداوند در اگر با این نگرش روز خود را آغاز کنید و به جای این 

طور که گاه همانای در زندگی دیگران شوید؛ آنتبدیل به معجزهخودتان تان باشید، زندگی

متی، فراوانی، ترفیع و حمایت خداوند در کتاب مقدس وعده داده است، غرق در نعمت، سال

 الهی خواهید شد.
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