رازهاي ناشنيده

از :اعظم نوري

راه حل را چگونه ميتوان پيدا کرد؟
انديش��ههاي برت��ر ما دقيقًا بر جايي که مش��کالت
وجوددارند،متمرکزاس��ت.اگرمابهمشکالتخود
نينديش��يم آنها نيز به وج��ود نميآيند .ما ميتوانيم
انديشههاي برتر خود را تغيير دهيم و روشي را آغاز
کنيم که در آن اش��تباهات انديش��ه خود را ببينيم و
تشخيص دهيم.
م��ا نيازمنديم تغييري اساس��ي در ذهن خود ايجاد
کنيم تا تش��خيص دهيم که ارتباط با معنويت يا خدا
تنها راه شفا بخش و تنها وسيله براي ريشه کن کردن
مشکالت است.
اشتباهات را تصحيح کنيم
در عل��م حس��اب،هنگامي که ع��دد دو را با دو جمع
کنيد ،هميش��ه چهار به دست ميآيد.اين اصطالح
جمع معتبر اس��ت زيرا حقيقت دارد.حال اگر ش��ما
بگويي��د که دو به اضافه دو ميش��ود هفت ،مرتکب
اش��تباه شده ايد،بنابراين جواب شما اعتباري ندارد.
پس س��عي کنيد در دفترچه خود جمع دو به اضافه
دو ميش��ود ،هفت را بنويسيد .بعد ببينيد چطور آن
اشتباه را از بين ميبريد؟
خيلي ساده است:
آن را تصحي��ح ميکنيد و اش��تباه را از بين ميبريد.
يعني هنگامي که درست و نادرست را مقابل هم قرار
دهيم باعث ميشود تا نادرست از بين برود.
با حمله به مش��کالت و درک عمق آنها،نمي توانيد
آنها را از زندگي خود برانيد.ش��ما بايد آن انديش��ه
خود را که س��بب ايجاد مشکل ش��ده اصالح كنيد.
هنگام بروز مش��کالت ،اگر در صدد اصالح انديشه
خود برآييد ،طولي نميکش��د که آن مشکل،اعتبار
خ��ود را از دس��ت ميدهد و به کلي از زندگي ش��ما
بيرون ميرود.

همه چيز به دليل انرژي صورت ميگيرد
ب��ه طور کلي فکر ميکنيم اف��رادي که داراي بنيه و
استقامتبسيارزياديهستند،بايددارايويژگيهايي
نظير شوق و شور و خستگي ناپذيري باشند.
براساساينمفهوم،انرژييعنيميزانشتابميدان
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انرژي انس��ان ،و اين طور تصور ميشود که ارتعاش
بسيار زياد سبب حل مشکالت ميشود ،در حالي که
ارتعاشات آهسته و ضعيف ،سبب تشديد مشکالت
ميشود و از ارائه راه حل جلوگيري ميكند.
واقعيت شما
مقابل آينهاي بايستيد و ظاهر خود را مشاهده کنيد.
اکنون ب��ه ماوراي ظاهر خود توجه کنيد و به اعماق
چشمهايتان بنگريد .خود را موجودي معنوي تصور
کنيد که انس��ان بودن را تجربه ميکند .تصور کنيد
اگر توس��ط اين ظواهر محدود نميش��ديد ،چگونه
بوديد .در درون و زير آنچه ظاهرتان را تش��کيل
ميدهد،تصويري باشکوه وشادي نامحدودي وجود
دارد که واقعيت شما است.
هنگام��ي که اي��ن اصول را مطالع��ه ميکنيد به اين
ماهيت واقعيتان مبناي تشکيل
نکته توجه كنيد که ّ
ماهيت
حقيقت
در
و
اس��ت
معنوي
مي��دان ان��رژي
ّ
واقعي هر انس��اني شالوده برانگيختن انرژي معنوي
براي راه حل مشکالت به شمار ميرود.

براي دشمنان عشق بفرستيد
احس��اس خشم و نفرت نسبت به ديگران،اقامتمان
را در ميدانهاي انرژي ضعيف ميكند.
انديش��ههاي حاک��ي از خش��م و نف��رت خ��ود را با
انرژيهاي سرش��ار از هماهنگي،مهرباني،ش��ادي و
عش��ق جايگزين كنيد.شما بايد شخصا متعهد شويد
تا در ابتدا به احساس خود توجه کنيد و سپس توانايي
خود را براي ارسال عشق بيازماييد.
اگر قلب پاک شود
بزرگتري��ن دش��منانتان ميتوانند برجس��تهترين
اس��تادان شما باشند ،زيرا ش��ما ميتوانيد احساس
خش��م و انتق��ام خود را از طريق آنه��ا بيازماييد و بر
آنه��ا غلبه کنيد.دش��منان ابزار دقي��ق مورد نياز را
در اختيارت��ان ميگذارند تا خود را براي دس��تيابي
ب��ه انرژيهاي معنوي ک��ه راه حلها را ارائه ميکنند،
ارزيابي كنيد.

خداوند كوتاهي نميکند
براي لحظهاي تجس��م کنيد کسي را ميشناسيد که
صاحب همه آن چيزي اس��ت که ش��ما براي شادي
خود به او نياز داريد اما اجازه نميدهد از آنها استفاده
كنيد،مگراينکهازدستوراتشاطاعتكنيد.يعنيدر
شرايطي مناس��ب تقاضا و همانطور که او ميخواهد
رفتار کنيد.
عالوه بر اين چنين کسي ميتواند بيماري شما را شفا
دهد ،اما اين کار را نميکند و دس��ت نگه ميدارد تا
ش��ما رنج ببريد ،به اين اميد که شايد در آينده براي
ش��فايتان کاري صورت دهد.چنين کسي نميتواند
انسان خير خواهي باشد ،پس او را کنار بگذاريد.
اما ش��ما فکر ميکنيد آن پروردگاري که به صورت
ان��رژي معن��وي در همه جا هس��ت از ذرهاي خوبي
دريغ ميکند؟
خداوند در کتاب آسماني خويش ميفرمايد׳׳ هر چه
در قلمرو من است به شما تعلّق دارد ׳׳ احتمالًا آن رمز
و رازي که براي افزايشسطح آگاهيمعنوي خود در
جست و جويش هستيد ،در اين واژه نهفته است.
خداون��د اغلب به صورت نيروي��ي غير قابل رويت
در نظر گرفته ميش��ود که ب��ه هنگام تجربه کردن
هرگونه کمبود يا نقصاني ،به درگاهش دعا ميکنيد
و به طور مداوم شما براي آنچه فکر ميکنيد از دست
دادهاي��د به دعا و نياي��ش ميپردازيد.در اين حالت
ذهن��ي اعتقاد داريد که خداوند بر اس��اس چگونگي
اعمالت��ان و اينکه آيا از اعمال ناشايس��ت خود توبه
ک��رده و از دس��توراتش اطاع��ت ميکنيد تصميم
ميگيرد که نعمتي را به ش��ما بدهد و يا آن را از ش��ما
دريغ کند.اما يادتان باشد هنگامي که تشخيص
داديد نميتوانيد مکاني را بيابيد که خدا در آن
حضور نداش��ته باشد ،پس پي ميبريدچيزي از
ش��ما دريغ نشده است و ميتوانيد در هر لحظه
که بخواهيد با اين نيروي هميشه حاضر،ارتباط
برق��رار کنيد و ب��ه هنگام
بروز مشکالت،آن
نيروي سرش��ار
از عشق را براي
ارائ��ه راه ح��ل
فراخوانيد.

