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ششم فصل

دشوار و همانایموانع زندگی در میمیانبرهاییها مقصود منزل سر به را انسان که انندرسهستند

روز آن شدیم. تاکسی سوار کاری جلسه یک در شرکت برای همسرم همراه به بعدازظهر روز یک

رسید راه در که بودیمنهنگامی مقصد بی،به موضوع یک سر کردیبر کوچکی بحث و جر م.اهمیت

حدود تا ما میدعوای نظر به مسخره نمی،رسیدی که بودیم شده عصبانی چنان دو هر تیمتوانساما

ت کمال در برداریم. بحث ادامه از اینأدست جدلسف و جنگ همیشگیگونه عادت یک به تبدیل ها

احمق موضوع هر سر بر که بود ماه چندین بود. شده نفر دو ما جدلنهامیان و بحث به ای

نظرمی به چارهمیپرداختیم. اینرسید تا ندارد وجود جدید عادت این ترک برای روزای یک که

کردم آرزو قلبم اعماق می:از کاش دهمای نشان خود از درستی رفتار شرایط این در ،توانستم

این شادمانیضمن بینکه بحث و جر شروع از دقیقه چند گذشت از پس روز آن نرود. بین از نیز ام

همسرم و درونی،من خرد کردم احساس راناگهان دعایی است. من هدایت حال در آرامی به ام

می بود مشکل حل و یافتن شفا با ارتباط در شرایطکه بهبود جهت در من نیت واقع در شنیدم.

فرا و مقدس لحظه احضار میباعث خودم با بود. شده الهی عشق ت،ارپروردگا:گفتمخواندن واز

شرای بهبود سپاسبابت درونم حقارت رهایی منظور به من کردن یاری و بعزگط لحظه چند دارم.

کرد. فروکش همسرم خشم که دیدم وضوح به

به و کرده ترک را ساختمان تا شدیم آسانسور وارد همسرم همراه به کاری جلسه اتمام از پس

شد باز آسانسور درب که هنگامی برویم. خانه را،سمت چیزی که شدیم بمتوجه کردم. هفراموش

گفتم: س»همسرم بمان. منتظر جا کنمؤهمین مطرح را آن کردم فراموش که آمده پیش برایم «.الی

س کردن مطرح از پس و برگشتم جلسه محل به عجله پاسخؤبا گرفتن و همس،الم نزد کهدوباره رم

ما بازگشتم. بود ایستاده من منتظر آسانسور در71در و آمده پایین میطبقهطبقه فکر که مکردیای
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شدیم متوقف است ساختمان همکف نمی،طبقه باز آسانسور درب شدیماما متوجه بالفاصله شد.

افتاده گیر آسانسور در بکه دومین این سال یک این در افتادهاایم! گیر آسانسور در که بود ری

خونسردی،بودم سرعت به آنبنابراین بر عالوه دادم. دست از را همسرمام که آوردم خاطر به

مک از ترس اختالل استنادچار سرپوشیده دقیقه،های چند شد. دوچندان ترسم و نگرانی بنابراین

برای بهابتدایی کردیم شروع و بودیم شده عرق خیس کامالً گذشت. ساعت یک اندازه به مان

لباس اضافیدرآوردن می.های حرکت جلو و عقب به میمرتب سعی و گرفتنکردیم با کردیم

بود شده تعبیه آسانسور در اضطراری موارد برای که تلفن گوشی طریق از س،شماره مدیر اختمانبا

نهایت در بگیریم. دو،تماس هر است. راه در آسانسور تعمیرکار که کرد اعالم ساختمان مدیر

نمیمی هرگز تعمیرکار و است شلوغی شهر سیتی نیویورک که خدانستیم بتواند را سرعتودش ه

بیش یا ساعت یک حداقل و برساند ما میبه طول آسانسورتر در ما برساند. را خودش او تا کشد

آن بدون بودیم شده شد.حبس خواهیم خالص وقت چه بدانیم که

گذشت از درونی،دقیقه71پس خرد صدای شنیدم. اعماقم درون از ندایی هم فریادباز که بود ام

زاک:زدمی میخونسردی،همسرت و داده دست از را پیاش کنی! کمکش باید تو خیلیاترسد م

رسید گوشم به روشن و ماساژ.واضح به کردم شروع و شدم همسرم متوجه سرعت به بنابراین

گوش سپس پشتش. عالقهدادن مورد مسائل به راجع کردم سعی و دادم مالش را اوهایش با اش

خو او از کنم. سعیصحبت کند. عنوان جدیدمان منزل آشپزخانه طراحی به راجع را نظرش استم

می من از همیشه که را کارهایی تمام دقایق آن در لحظاتکردم آن در واقع در دهم. انجام خواست

بودیم شده حبس آسانسور در ما که هنگامی کردم. او به معطوف را تمرکزم و توجه عشق ،تمام

به معطوف حواسم حقیقتاًتمامی که بود شده جزچیزی چیزی آن و داشت اهمیت ما دوی هر برای

م بسیار اقدام این نبود. همسرم و من بین عاطفی گذشتؤروابط از پس شد! واقع من،دقیقه01ثر

در یافتیم. آرامش عجیبی طرز به همسرم میحالیو لذت ماساژ گرفتن از همسرم د،بردکه وهر

طر به کردن فکر حال خالقانهاحیدر حاالهای داشتیم. نظر در جدیدمان خانه برای که بودیم ای
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مکان از ترس اختالل از خبری نمیدیگر دیده همسرم در سرپوشیده این،شدهای درضمن او که

بود. یافته استقرار عجیبی آرامش و صلح

حدود شدن54در حبس زمان از میدقیقه آسانسور در احسمان ناگهان که نگرانیگذشت اس

خواندم: را دعا این بلند صدای با بنابراین وضعیت،پروردگارا»کردم. این از تا کن کمک ما به

شویم است..«خالص آسانسور درب کردن باز حال در تعمیرکار شدیم متوجه که نگذشت چیزی

ا کرده گیر دوم و اول طبقات بین آسانسور شدیم متوجه و شد باز آسانسور درب هرسبالفاصله ت.

وسایل پُدو ساختمان البی درون شدیم. خارج آسانسور اتاقک از و کردیم جمع را ازمان بود ر

نآدم صرف از پس که باهایی بودند. کارشان محل به بازگشت حال در کردیاهار پیدا نجات م.الخره

انداخت همراهش تلفن صفحه به نگاهی راحتی7:77ساعت.همسرم نفس دو هر بود. بعدازظهر

می،کشیدیم خوب نشانهزیرا هم سر پشت صورت به یک عدد گرفتن قرار ترتیب که ایدانستیم

این بر مبنی پروردگار جانب از میاست پشتیبانی و حمایت بندگانش از لحظات تمام در او کند.که

ویرچو معروف،دورین متافیزیکی رابط و اعدادمینویسنده که هنگامی سر7گوید پشت ترتیب به

گیرند قرار هستند.،هم الهی هدایت دریافت حال در که است این دهنده نشان

الهی زیبای چالش یک با را ما پروردگار که دریافتیم همسرم و من اتفاق این گذراندن سر از با

می ثابت که آزمونی است. داده قرار آزمون مشمورد و موانع روشکند و راه همان زندگی هایکالت

می هدایت معنوی هدفی به رسیدن در را ما که هستند یکانحرافی نظر به اتفاق این چه اگر کند.

می وحشتناک می،رسیدکابوس محسوب موهبت یک حقیقت در همسرماما و من که هنگامی شد.

بودیم نشسته تاکسی معجزه،در تا خواستیم خداوند تاز دهد رخ دوای هر بحث،ا عادت از دست

بی موضوعات درباره کردن جدل روابطو و برداریم دعااهمیت این نتیجه در یابد. بهبود دوباره مان

روابط یابیم فرصتی تا شدیم محبوس آسانسور درون ما که برد پیش نحوی به را امور مانپروردگار

بازگردانیم عشق مسیر به را آن و بخشیم بهبود دوباره  .را
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می کمک تقاضای خداوند از انسان که یک،کندهنگامی به را او پاسخ در است ممکن خداوند

روش با الهی تعالیم گاهی کند. دعوت اختیارچالش در غریب و عجیب و معمول از خارج هایی

می قرار شدنانسان محبوس و همسرم و من ماجرای شدگیرد. آن به منجر آسانسور اتاقک در مان

هر حقارتتا تمامی اسارت از ما دروندوی توجههای و عشق جهت در را افکارمان و شده رها مان

شد پاکسازی چیز همه که هنگامی کنیم. بازتوانی یکدیگر حقی،به با توانستیم همسرم و کهمن قت

است الهی عشق نیروی شویم.هم،همان نوا

می یادآور ما به ماجرا شرایطیاین و وضعیت هر که میشود انسان زندگی فرصتدر یک تواند

لحظه انسان که هنگامی کند. هدایت راست راه به را ما خداوند که باشد منظور این برای عالی

می فرا نیایش و دعا طریق از را هممقدس عشق انرژی با میخواند ازنوا سرشار آگاهی سپس شود.

می هدایتی پذیرای و یافته گسترش انسان باعشق که بودآنشود کرده تدبیر خود برای تفاوت،چه

وظیفه تنها داشت. خواهد شدهزیادی گذاشته انسان دوش بر که مشیتی،ای به کردن اعتماد همانا

ظاهر در که شرایطی و وضعیت حتی است. نموده مقدر برایش وی نیاز اساس بر خداوند که است

می نظر به مشکل و به.آیدمانع رسیدن راستای در فرعی مسیر یک یا موهبت یک خود حقیقت در

هدایت الهی عشق سوی به که بدانید و کرده اعتماد الهی مشیت به همیشه کنید سعی است. هدف

شد. خواهید

الهی: تعالیم

همانا مشکالت و میمیانبرهاییموانع هدف به رسیدن جهت باشد.در

میدوره معجزات در می»گوید:ای باعث زندگی در بازسازیمعجزات دوباره انسان آگاهی شوند

سازد رها خالق از جدایی و نقصان احساس اسارت از را انسان و  .«شده
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صحیح روشی زندگی در شگفتی و معجزه با آمیخته ذهنیت ایجاد و مقدس لحظه فراخوانی تمرین

اوقا بعضی است ممکن است. کامیابی و توفیق به دستیابی بجهت بالفاصله صحیح مسیر رایت

نشود آشکار موضوع،انسان این دانستن دارید. قرار صحیح مسیر در قطع طور به دانست باید اما

قطعاً گرفتهکه قرار درست مسیر م،ایددر بسیار درونی صلح و شادمانی ایجاد هؤدر است. نگامیثر

دشوارترین حتی که بپذیرید و کنید پیدا دست یقین به میکه زندگی در ازموانع ناشی تواند

زندگی امور در الهی باشدمداخله ایمانآن،تان عمیقگاه پروردگار به شد.تان خواهد تر

می تصمیم انسان که راههنگامی در فرعی مسیرهای مثابه به را زندگی مشکالت و موانع گیرد

ببیند خود هدف و خواسته به معنایآن،رسیدن درک به شروع تعالیعمیقگاه رشد و زندگی تر

سختی دل از برقرارییافتن واالتر هدف یک به رسیدن شما خواسته است ممکن کرد. خواهد ها

زندگی نهایتاً که باشد مسیری در گرفتن قرار حتی یا و شخص یک با یکارتباط در را جهتتان

نمی را فکرش که انمثبت زندگی در مشکل و موانع نوع هر باشد. چنآنکردید منظسان از رچه

شود درک بیاموزد.می،عشق انسان به بزرگی درس توان

زندگی طول توانستهدر که کردم مالقات را زیادی افراد ذهنیتام از گرفتن مدد با قهرمانانه اند

چالش با خودشان آسای خودشانمعجزه زندگی مسیر نهایت در و شده رو به رو زندگی سخت های

دیگ زندگی حتی است.و کار کریس عزیزم دوست مطلب این بارز نمونه سازند. دگرگون را ران

رشد زمینه در معروف راهبر یک و آشنا نام شخص یک او باشید. آشنا او نام با قبل از است ممکن

سال ولنتاین روز در است. خیریه کارهای و نوعی،میالدی0112فردی به که شد متوجه کریس

درجه مبت5سرطان تمریناتنادر سری یک طریق از توانست کریس نهایت در است. شده ال

معنویبی درونی،شمار خرد و عشق بیمارینیروی از ناشی نگرانی و ترس بر واش کرده غلبه اش

زندگی در آمده پیش بحران توانست او شود. الهی عشق پذیرای باز آغوشی چبا نوعی به را الشاش

و رشد به رسیدن راه در بینشمعنوی دگرگونی این بیاید. بیرون سربلند آن از و کند تلقی تعالی

یافتن شفا زمینه در تأثیرگذار انگیزشی سخنران یک به تبدیل وی تا شد سبب کریس در آگاهی و
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می خوب او گردد. سالمتی ترسو بند و قید از شدن رها طریق از حقیقی شفای که ودانست ها

خوانگرانی ممکن زندگی در فیزیکیها اندام و خود به وجود تمام با او اکنون هم بود. عشهد قاش

میوورزدمی زندگیسعی در موجود مشکالت و موانع تمام بهکند خدمت برای فرصتی را اش

است. من زندگی قهرمان اکنون کریس کند. تلقی خودش معنوی رشد و دیگران

است این من راهنماهدف و کنم کمک شما به ممکن حد تا دشوارییکه شرایط در تا کنم تان

می چطور که نیست مهم بگیرید. راهنمایی و کمک الهی عشق نیروی از بتوانید تمامتوزندگی انید

زندگی فرصتموانع به را معنویتان رشد جهت کنید.های تبدیل تان

اس این الهی مشیت به کردن اطمینان اصلی دلکلید از کنید سعی که کت نتیجه به دستبستن ار

این با ارتباط در انسان که هنگامی کنید. رها خود حال به را امور سرانجام و چگونهکشیده که

می بیچاره و درمانده برسد مطلوب نتیجه به باید جریانآن،شودکارها با را خود ارتباط گاه

می دست از الهی درهدایت موجود انرژی ذهنیتدهد. امور"بایدها"پس اداره و کنترل به منجر

می انسان همتوسط کائنات انرژی با عنوان هیچ به انرژی این شد.شود. نخواهد نتیجهسو در

می کاهش او پذیرندگی قدرت و شده قطع پروردگار با انسان کهارتباط است زمانی این یابد.

دل از آنباید و برداشت دست کار نتیجه به جهانبستن کرد سعی و کرد رها خود حال به را

کند. هدایت را ما هستی خالق داد اجازه و داشت نگاه گشوده را خویش ادراکی بینی

سارا نام به من سابق مددجوهای از که،یکی مردهایی با مالقات قرار تعیین صرف را زیادی وقت

می باشند داشته مشترکی میدکرخصوصیات فکر که مردهایی آن"باید"کرد. راببا وارد طهها

می.شود انتخاب او که مردهایی منطقی لحاظ خوشاز همگی بودند. دارا را الزم امتیازات ،ماسیکرد

می فکر او بودند. سارا نظر مورد مذهبی ایمان دارای و میپولدار که کاری وکرد است درست کند

ازمی امااینتواند شود. مدت طوالنی رابطه یک وارد طورأمتطریق به و دلیلی به بار هر سفانه

رابطه میناگهانی پایان دلخواهش مرد با ظاهراًاش و دفعه هر پسرهایش دوست دالیلیافت. به
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می عنوان اتفاقاًنامعلومی و دارند او با رابطه ادامه در مشکلی که میکردند رابفکر این طهکنند

بودند دنبالش به که است چیزی او.همان از میحتی هم می،کردندتعریف نهایت در کهگفتاما ند

سال چند گذشت از پس دهند. خاتمه آن به باید و ندارند سارا با رابطه ادامه به نسبت خوبی حس

ماجرا آن کردم،از مالقات سارا با و.اتفاقی طراوت بود. مانده مجرد هنوز و بود ساله چهل او

آجوانی از پس بود. داده دست از را خودشاش اشتباه به دادن خاتمه برای گرفت تصمیم مالقات ن

این چارهو بیابدکه بلندمدت رابطه یک ایجاد برای باشد،ای داشته مالقاتی من با خصوصی طور به

کند. حل را مشکل این بتواند مشاوره دریافت ضمن تا

همه چطور او که دریافتم سارا با مشاوره جلسات از ماه چهار گذشت از برایتالششپس را

راهکارهای و حد از بیش انتظارات او است. داده انجام بخصوص شخص یک با رابطه برقراری

عالقهسختگیرانه مورد مرد با ارتباط برقراری در نظرشای مورد شخص یافتن به وی نیاز داشت. اش

فرصتواقعاً ورود راه روشن و واضح طور به او بود. کرده محدود را عالیاو خودهای روی به را

نمی اجازه و کرده اومسدود خداوند تکیهرداد خود بایدهای و نیرو به حد از بیش او کند. هدایت ا

می سعی و بود اینکرده به نسبت را خود محدودکننده باور ایدهکرد مرد ایدار"باید"لشآکه

است مدنظرش او که باشد درآورد.،خصوصیاتی اجرا مرحله به

آشکا با کنم.من یادآوری او به را مطلب این کردم سعی او برای واقعیت این ساختن ابر او تدااما

می اینمقاومت تا گفت:کرد گریه با و داد دست از را کنترلش ناگهان واقعاً»که تگبی موافقبا و

زندگی به را مردی بودم تالش در عمرم تمام کههستم. باشد خصوصیاتی دارای که کنم جذب ام

می یکمادرم که شد خواهم خوشبخت مردی با آموخت من به مادرم و نداشتم پدر من خواست.

ت عمر یک برای را من بتواند که کسی باشد. پولدار و موفق دأکاتولیک بنابراین کند. یافتن رمین

می خرج به حدی از بیش وسواس خصوصیات این با رمردی تا تبدیلؤدادم واقعیت به را مادرم یای

.«مکن
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می افتخار جهت این از سارا به روبهمن خود ترس بر مبتنی ذهنی الگوی با گرفت تصمیم که کنم

احتماالً که ساختم روشن برایش ضمن در شود. میرو امور کنترل صرف وی که لیلد،کندانرژی

نمی وی که است این واراصلی که مردی هر دهد. ادامه طوالنی مدت برای را رابطه یک دتواند

می سارا میزندگی راحتی به انرژیشد از ناشی ارتعاش و نگرانی و ترس این صرفکراتوانست ه

می امور زندگیدکرکنترل مردهای تمام بنابراین کند. حس شهود و الهام طریق عنواناز اش

درمی را خود تصورات سارا که بود رسیده آن وقت دارد وجود رابطه این در اشکالی که کردند

هما الهی نیروی با و کرده بازسازی زمینه بودین این او به کردن کمک فرآیند در اول گام شود. نوا

است کرده مسدود خود سوی به را الهی هدایت ورود راه چطور که بفهمانم سارا به ابتدا تدااب.که

زندگی در موجود مشکالت و موانع دریابد که کردم مطلب این درک به ملزم را داو واقعاش ر

قلبی خواسته به را او نهایت در که هستند فرعی یافتمسیرهای پایان حقیقت در رساند. خواهند ناش

روابط عالقهناگهانی مورد مردهای با نشانهاو آناش طریق از خداوند که بودند داشتهایی قصد ها

ایده مرد با ارتباط در مادرش نظرات بفهماند سارا زندگیبه الزاماًآل آناش با فکرنباید سارا چه

هممی باشد. یکی میکند امور کنترل صرف وی که انرژی چطور دریابد کردم کمک او به کردچنین

ترس نگرانیتوسط و القاها وی به غیرمستقیم مادرش که میءهایی تقویت بود اینکرده و کهشد

می سبب انرژی زندگیشهمین وارد که مردهایی نظر در وی که میاد نظرش به غیرجذاب شدند

برسد.

شدن تسلیم با همزمان غیرمعقولش انتظارات و بایدها کردن رها به سارا ساختن ملزم بعدی گام

تراشی دلیل و منطق از فراتر که بود خردی و هدایت برابر بوددر وی بود.های رسیده فرا آن زمان

طریق این از تا کند الهی مشیت تسلیم را خودش سارا دادمکه یاد او به را دعایی من شود. هدایت

بردارد امور کنترل از دست آن خواندن با بتواند زندگیتا به را الهی جریان ورود سازد.و هموار اش

این،پروردگارا» خاطر به تو میاز یاری را من محدودیتکه از فراتر تا ذهنیکنی برداهای گام رمام

آگاهی عشقو جذب منظور به را زندگیام به ارتقاحقیقی «ارم.زگسپاس،دهمءام
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بیش میسارا را دعا این مداوم طور به ماه یک از همانتر میخواند. هم پی از روزها که گذشتطور

بیش میسارا شادمانی و خاطر آسایش احساس اینکرد.تر از رااو چیزی هر نیست الزم دیگر که

د سر چیز همه از و کند تحلیل و بیاوردتجزیه می،ر فراوانی رضایت هماحساس ازکرد. چنین

عاطفیاین روابط نیست مجبور معجزهکه حقیقت در بود. خشنود کند کنترل را سارااش برای که ای

انرژی دعا این خواندن داد اجازه که بود مطلب این پذیرش برای او ظرفیت همان افتاد اشاتفاق

برای او کند. سازماندهی دوباره زندگیرا در عاطفی شریک یک داشتن بدون که بود بار اشاولین

می بودن کامل کرد.احساس

می بندگانش حامی همیشه خداوند که مطلب این از یافتن اطمینان با فرسارا به تبدیل دیباشد

غیرمنتظره طور به شد. جذاب شدند.فوق وی با معاشرت خواستار نحوی به مردها تمامی ای

که نمیمردهایی هم را تصورش حتی آن از پیش حساسارا به را او کامالًبکرد مردها این بیاورند.

آن ایدهبا مرد یک به راجع مادرش میچه فکر آنآل همه وجود این با اما داشتند. تفاوت هاکرد

فوق مخصوصًاالعادهمردهای بودند. آنای از بایکی رابطه برقراری در خیلی که مایکل بنام اراسها

می مسائلپافشاری درگیر مایکل نداشت. سارا با سنخیتی هیچ مایکل منطقی لحاظ از کرد.

ظاهراًشغلی و بود اینهیچاش ضمن نداشت. مالی امنیت همگونه کاتولیک و مذهبی حتی او که

هیچ مایکل دیگر عبارت به مینبود. اهمیت آن به سارا که را پارامترهایی از نداشتکدام با.داد

می درخواست او از مایکل هرگاه وجود برونداین بیرون هم با می،کرد موافقت کرد.سارا

و گرفت تماس من با سارا نفر دو آن جدی چندان نه مالقات قرارهای از ماه چند گذشت از پس

گفت: او کرد. غافلگیر را من هیچ»کامالً زمان این تا من شادمانگبی چنین این زندگی در گاه

مینبوده زیادی نفس به اعتماد و خاطر اطمینان امنیت احساس من به مایکل کهام. نحوی به دهد

می احساس بگذرانم. او با را وقتم تمام هستم تماممایل زیاد احتمال به که است کسی همان او کنم

این از بودم. منتظرش مدت میاین رضایت احساس دادم راه من زندگی به را او ماه.«کنمکه ده

شدند. نامزد یکدیگر با مایکل و سارا ماجرا این از پس
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می را انتظارش که بود مردی همان مایکل بود: زده حدس درست بهسارا را این پروردگار و کشید

می ظاهراًخوبی میدانست. نظر رابطهبه مدت این طول در که مردهایی تمام سارارسد با را شان

می بود،کردندقطع قرارموانعی سارا زندگی راه سد که هر،اشتدند بود دیگری چیز واقعیت اما

آن از کهکدام دریابد او تا بودند سویی و سمت به سارا هدایت جهت در فرعی مسیر یک ها

رهنمودمی به نهایت در و کرده توکل خداوند به داده تغییر را خود انرژی ارتعاشی سطح بایست

اختیاتازه در خداوند که بیاورد.ای ایمان بود داده قرار رش

الهی: تعالیم

رساند. خواهد سرانجام به نیست آن انجام به قادر انسان خود که را کاری عالم پروردگار

سا ماجرای میرامیدوارم انجام تاکنون که کاری به نهایتاً که باشد کرده قانع را شما پا ایاندادید

ازددهی تاکنون که بیندیشید این به راه. مناسبچه عاطفی شریک یک ورود مانع غلش،هایی

زندگی،مناسب به مناسب مهاجرت یک یا شدهسالمتی میتان سعی چگونه کاید؟ با نترلکردید

کنید؟ مخالفت الهی مشیت با امور کردن

همان زندگی مشکالت و موانع که دریابد تا کرد طی قدم به قدم سارا که را مراحلی تا دهید اجازه

خواستهمس به را او نهایتاً که هستند فرعی مییرهای همانهایش بگذارم. میان در شما با رساند

ب با شما کند. هدایت عشق سمت به را او پروردگار شد باعث که تکهمراحلی این گرفتن هانیککار

کرد. خواهید احساس نیز را پروردگار حمایت خود زندگی از زمینه هر در

کلمه آیا اول: زندگی"باید"گام به الهی جریان ورود است؟مانع شده ات

ذهنیت داشتن زندگی"باید"چگونه ظاهری مشکالت و موانع همکاری الهی،با جریان ورود مانع

است؟ شده شما زندگی به
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برهجنب که را خود زندگی از کرده"بایدها"ایی نسپردهتمرکز خداوند به را کار نتیجه و ایداید

کنید:یادداشت

حاال کنید."بایدها"همین یادداشت زندگی در را خود ی

کردن رها در بخواهید خداوند از دوم: یاری"بایدها"گام را شما زندگی بهی کنید سعی و کرده

بنگرید. عشق منظر از ترس منظر جای به زندگی مشکالت و موانع

ذهنیت اسیر که بعد هستم"دفعه قربانی یک این"من یا و آن"کهشدید کارها منچرا که طور

نمیمی پیش هم"دروخواهم الهی عشق با و بخوانید را دعا شوید:این تو،پروردگارا»نوا از

میسپاس یاری را من که مناسبگزارم فرصت یک عنوان به زندگی مشکالت و موانع به تا رسانی

می کنار راه سر از من بنگرم. تعالی و رشد میجهت تو توانای دست به را امور اداره و «م.سپارروم

می عبور زندگی در مانعی و سد هر از را شما دعا این کهخواندن هم بار یک برای کنید سعی دهد.

ساده موضوع با ارتباط در را آن کاریشده مسائل با ارتباط در است ممکن کنید. امتحان تانای

سردرگمی و استرس باشید.دچار جاریشده روز امور خداوند دهید اجازه و خوانده را دعا تاناین

شده ناراحتی و رنجش دچار و شده خانوادگی مسئله یک درگیر است ممکن کند. هدایت .ایدرا

دعا این دهید اجازه گیرد. دست به را امور کنترل الهی عشق دهید اجازه و خوانده را دعا این

ارتقا را شما شماءتصورات و ببرد.داده تردید و شک و محدودیت نوع هر از فراتر را

دهید. جهت تغییر : سوم گام

مشکالت حل کنید سعی مراقبه این انجام خدابا به را میوندتان خداوند از کنید. خواهممحول

نیست مهم فرستد. فرو مراقبه این تمرین هنگام در شما از حمایت برای را فرشتگانش از گروهی

وجود شما آنکه باشید. داشته باور را الهی داریدفرشتگان احتیاج مراقبه این تمرین در شما چه

ذهن وارد مراقبه هنگام که تصاویری به که است میاین حاصلتان تا داده ورود اجازه شود

یارینشانه امور کنترل به نیازتان کردن رها راستای در را شما که باشند یقینی و باور از هایی
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میکنند.می کمکشما مراقبه این درست انجام برای کتاب این در شده درج دستورالعمل از توانید

بگیرید.

حالی در صندلی یک روی یا و زمین روی راحت آرام مکان یک صافدر کامالً را خود پشت که

داشته بنشینید.نگه اید

ببندید.چشمان را تان

صافشانه را خود پشت و کشیده عقب را خود دارید.های نگه

ریه داخل را هوا و کشیده عمیق نفس خارجیک را هوا بازدم یک با سپس کنید. محبوس خود های

می انجام که کاری به نسبت و بکشید دیگر عمیق نفس یک کامکنید. رضایت احساس لدهید

ریه از را هوا دوباره بازدم یک با پس باشید. کنید.داشته خارج خود های

م انجام طول دهید.در ادامه را عمیق تنفس راقبه

می لذت آن از که راحت و امن مکان یک در کنید نشستهتجسم خودتانبرید به کنید سعی اید.

رها. و آزاد نیاورید. فشار

می محافظت شما از و بوده امان در که بدانید و گزینید سکنی امن مکان این در کنید شود.سعی

لحظه حاال اعترافو صرف را کردهای را خود سعی که کنید خود زندگی از جنبه آن به دایکردن

به هستید وضعیت آن روی بر کردن تمرکز حال در که هنگامی گیرید. دست به را امور کنترل

احساساتاحساسات به دهند. بروز را خود دهید اجازه عمیقتان تنفس به و گذاشته احترام تانتان

ذهن در کنید سعی دهید. روبرویادامه که کنید مجسم را طالیی کوچک سبد یک تصویر خود

می منتشر بیرون فضای به آن درون از نوری که است شده تعبیه شود.شما



15 

کردن کنترل در سعی که را خود زندگی از جنبه آن آرامی به کردید آمادگی احساس که هنگامی

کا و کرده تشکر خداوند از سپس دهید. قرار سبد درون دارید کنید.آن رها را آن مالً

بسپارید. خداوند به را امور هدایت و کرده رها را امور کنترل به نیاز کامالً کنید قصد اکنون

نهید. ارج را پروردگار به خود تسلیم حالت و فداکاری و کشیده عمیق نفس یک

است ایستاده شما سر پشت که کنید مجسم خود ذهن در را فرشته یک تصویر .اکنون

دستفرشت آرامی به شانهه روی را بههایش نیازتان کردن رها برای شما از و داده قرار شما های

می خاطر اطمینان شما به و کرده حمایت امور راکنترل سبد سپس دردهد. و بهبرداشته که حالی

می تکان دست میشما دور شما از و کرده پرواز شود.دهد

و کردید توکل خداوند به شما واکنون سکوت در دقیقه چند نمودید. او به معطوف را خود توجه

احساس که هنگامی سپس گزیند. سکنی شما در خاطر آسایش از ناشی انرژی تا بنشینید آرامش

آماده بنگرید.کردید اطراف به و کرده باز را خود چشمان آرامی به اید

می مراقبه اتمام محض پبه پروردگار که یابید اطمینان تمرتوانید است. کرده دریافت را شما ینیام

می کمک شما به مراقبه واین گرفته امور کنترل کردن رها جهت در قاطع و جدی تصمیم کند

زندگی موانع و مشکالت گره کردن باز که اکنون برگزینید. دیگری خداوندمسیر به را سپردیدتان

برایمی خداوند که الهی طرحی به نسبت نظربایست در باشیدتان پذیرا مس.گرفته بسیاراین ئله

دارد می،اهمیت آن احتمال نقشهزیرا و طرح برایرود خداوند که آنای با گرفته نظر در چهتان

که مسیری باشید داشته خاطر به باشد. داشته تفاوت بسیار بودید بسته امید آن به و داشته انتظار

می رهنمون آن سوی به یقیناًشما راشوید رساندشما خواهد مقصد به،به چنین ابتدا در اگر حتی

بمانید وفادار حقیقت این به نسبت کنید سعی شود. تلقی گرفتاری یک و نرسد چنین،نظر در زیرا

کرد. خواهد حمایت شما از کامالً خداوند که است شرایطی
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تکنیک دهید کنیماجازه مرور هم با دیگر بار یک را شده ذکر  :های

داشت همانایقین زندگی مشکالت و موانع باشید ه

به نهایت در را شما که هستند فرعی مسیرهای

میخواسته رسانند.تان

می سعی گاهی که مسئله این به کننسبت ترلکنید

بگیرید دست به زندگی از خاصی شرایط در را امور

باشید. صادق

:بخوانید را دعا سپاس،پروردگارا»این تو کزگاز هارم

را میمن بهیاری زندگی مشکالت و موانع به تا کنی

خواسته به رسیدن جهت در فرصتی بنگعنوان رم.هایم

می کنار راه سر از دستمن به را امور اداره و روم

می تو .«سپارمتوانای

وضعیت در تا کرده تمرین را الهی هدایت مراقبه

گیرید. قرار بردباری و صلح

این به نسبت یافتن گرفتاریکهیقین و بهمشکالت رسیدن جهت در فرعی مسیرهای زندگی های

همخواسته الهی نیروی با کرد خواهد کمک انسان به هستند دستها خاطر آرامش یک به و شده نوا

فصل در هستی1یابد. خالق به یافتن اطمینان جهت در بعدی داد:،گام خواهم آموزش شما به

ر شما یقین قطعیت یا یقین نمیتمرین را تصورش حتی که نحوی به و کرده یاری حمایتکنیدا

کرد.می خواهد ایفا اساسی نقش صلح و شادمانی احساس به شما رساندن در بعدی گام کند.


