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 سبب نوشتن این کتابدر 

م و از اهفراوانی را بهه مبهارزه طلبیهد   های من به عنوان کسی که در زندگی چالش
رویاهایم را دفن کرده بهودم و  ها شتم، من به عنوان کسی که سالموانع بسیار گذ

بردم و اما من به عنهوان کسهی کهه امهروز بهه لطهف       می از این رهگذر رنج فراوان
 خداوند با شور و هیجان با تکیه بر قهدرت درونهم بهه رسهالت خهودم کهه همهان       

 کنم.می پردازم این کتاب را تقدیم به تومی است رویاهایم
رویاهایم را دفن کرده بهودم و خهود را دلخهوش    ها سال از بهترین سال دوازده

عمر. اما شهبی در تنههایی و تهاریکی آب حیهاتم بخشهیدند و      ی به گذران بیهوده
 الهی خود را نمایان ساخت و فیض روح القدس دمیدن گرفت...ی دیگر بار عطیه

همین اسهت؟  کردم که آیا سهم من از زندگی می آن شب تا دمیدن سحر فکر
وزها را به شب برسانم و شب در غفلت و جهل بمهانم؟  ر م تااهآیا من بر زمین آمد

 اگر این گونه است چه نیازی به من بود و با نبودن مهن چهه چیهزی از دنیها کهم     
 . و مهن برخاسهتم و  برخیزز و حرکزت کزن   گفهت  می شد؟ چیزی در درونممی
هها و  CDو مجهالت و  هها  تهاب زیادی با شهور فهراوان در میهان انبهوه ک    های مدت

فراوانهی خوانهدم تها    های گشتم. من کتابمی به دنبال راز خوشبختیها سخنرانی
فراوانهی  ههای  درخشهند و در زنهدگی از موهبهت   مهی  بدانم که چرا گروهی خوش

 مندند و چرا گروهی بسیار سرافکنده، ناتوان و پوچ و ناچیز هستند.  بهره
بهایی که از م و تجربیات گراناهیزهایی که یافتم و چاهاکنون سفری را که رفت

ایهن سرگذشهت مهن و     کهنم. می م تقدیم به تواهگرفت فراها دورانی بزرگان همه
شاید آخرین راه به سوی فردایی بهتهر، بهاور    توست اعتماد کن. این راهی است و

 زند پاسخ ده... می کن. کسی تو را صدا
نیهاز از ههر   بهی  بلوط بهودم تها  ای ن هم دانهکاش مای  گفتممی گه گاهی با خود

کسی و تنها با تکیه بر آن چه درونم نهفته است رویای خویش را به حقیقت بپیونهدم؛  
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زدنهد  ام محکم و استوار باشم تا اگر مرا سوزاندند از جایی دیگر ریشه بدوانم، اگر تیشه
   رافراز بمانم.قامت راست کنم و اگر تیغم زدند باز هم س چنانهمخم نیاورم و 
 شود. همان نیرویی که رویای یک بلهوط را بهه واقعیهت   می بینم آریمی حال
تواند رویای مرا نیز متجلی سهازد. فقهط بایهد خهود را بهه دسهتش       می پیوندد،می

 کرانی باشم.بی هایرا اعالم کنم تا آن گاه شاهد شگفتیام بسپارم و هستی
گردی، بدان که می به دنبال راهیها ژهوامسافری که در میان این ای  حال تو

دانم تهو  می سفری مبارک در پیش روی داری و لحظاتی خوش در انتظارت است.
بلوط خود را به جهان هسهتی  ی خواهی هم چون یک دانهمی نیز رویایی داری و

است به ارمغان گیری. پس آغاز کن، آغهاز کهن   ات اعالم کنی و آن چه را شایسته
 را کنار بزن و خود را نمایان ساز....ها و پرده این ماجرا را

من فرزاد میراحمدی تا پایهان ایهن سفر،شهب و روز، بها تهو هسهتم و در غهم        
را ببیهنم و بها تمهام    ات مانم. بسیار مشتاقم که خوشبختیمی همراههایت وشادی

با تو باشم که احساس شهادمانی و عزتهت را ههر    ای کنم به گونهمی وجودم تالش
 بیشتر کنی. بیشتر و روز

و درس دارد که هر کدام دارای یک  گاه منزل 21این کتاب عالوه بر مقدمات،
بمان، زندگی کهن و خهود را حهس کهن و     ها یا چند کلید است. در این منزل گاه

سپس کلیدها را یکی یکی بردار تا به یمن الهی به شهاه کلیهدی کهه در آخهرین     
را در درونهت احسهاس کنهی و مهوج      منزل است برسی و آن هنگام کهل هسهتی  

 خوشبختی وزیدن گیرد.  
پیمایی، بلکه این جاده است که می آن گاه دیگر تو نیستی که جاده را

 شود.می از طریق تو پیموده
آموزد که چگونه بهتزر فکزر کنزی، چگونزه از قزدرت      می این کتاب به تو

را بهتزر   درونت بهره بگیری، چگونه به رویاهایزت بیندیشزی و چگونزه خزود    
 بشناسی.



 بشارت نیو اول امیپ نیآخر

 

11 

 آخرین پیام و اولین بشارت

پر از آرامش، زیبها، سرشهار از نعمهت و شهادی     اش چه کسی دوست ندارد زندگی

باشد؟ همه دوست دارند. شکی نیسهت، مهن دوسهت دارم و تهو کهه اکنهون ایهن        

 خوانی هم دوست داری.می راها نوشته

 دوست عزیزم! سالم. 

دههم کهه روزههای    مهی  مراه هستیم. به تو مژدهخوشحالم که در این سفر با هم ه

شود. مطمئن باش. به مهن  می خوبی در پیش داری. کمی صبر کن. همه چیز درست

گویم. به حهرفم گهوش   می اعتماد کن. من اکنون با آرامش و با امید کامل با تو سخن

 ، آن را گرامی بدار و بپذیر.رسدمی شاید این آخرین پیامی باشد که به توکن 

ای وست عزیز! من هم شاید مثل اکنون تهو روزگهاری دلهی پهر آشهوب، روحیهه      د

ضعیف، جسهمی فرسهوده و اوضهاا مهالی بهدی      ای نابسامان، حافظهای خراب، زندگی

بهه شهیرینی شههد،    ای عالی، زندگیای داشتم. ولی اکنون درونی پر از آرامش، روحیه

وفهق مهراد اسهت. تعجهب نکهن.      فوق العاده و جسمی سالم دارم و اوضاا بر ای حافظه

برنده نشدم. ههیچ کسهی بهرایم    ای هیچ سحر و جادویی اتفاق نیفتاد، در هیچ مسابقه

وردی نخواند. همه چیز روند طبیعی خود را داشهت و مهن اکنهون بها درونهی آسهوده       

 دهم که خبرهای خوشی در راه است.می برم و به تو قولمی دست به قلم

زنم گهوش بهده و بها دل و جهان     می کههایی فقط چند روزی صبر کن. حرف

 گویم انجام بده.می پذیرا باش. چیزهایی که

 که به نظهر دسهت نایهافتنی    هست رویاهاییدانم در درونت می دوست عزیزم!

ولی مطمئن هستم تا پایان این سفر متوجه تغییرات شگرفی در وجهود   ،رسندمی

راه نباشی و تا آخر رفیق نیمه خواهی شد. راستی! قول بده کهات خودت و زندگی

 همراهی کنی. آفرین!
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کنهد. شهک نکهن.    مهی  فهرق ای که قبال خوانهده هایی این کتاب با تمام کتاب
که کلماتش هم اتفاقی بهر قلهم مهن جهاری      گونههماناتفاقی به دست تو نرسید. 

را عوض کهرد  ام روزی به دست من رسید و زندگیهایی که کتاب گونههماننشد. 
 حوصله به یک نویسنده تبدیل نمود. بی ن را از یک انسانو م

م کهه  گزارسپاساز این که هنوز هم با من همراه هستی خوشحالم و از خدای بزرگ 
 کهه ههایی  دارد تا بتوانم کمکی به دوستان خوبم بکنم؛ چه آنمی این قلم را به نوشتن وا

 کنم.می گرمشان را حسبینم و از راه دور نفس نمی کههایی بینم و چه آنمی
دوست عزیزم! در یک سفر چند روزه با هم هستیم و در آخر برای همیشه بها  
 هم خواهیم ماند. اما در ایهن سهفر چهه ماجراههایی در پهیش اسهت؟ صهبر کهن        

 را برای همیشه تغییرات خواهم تو را با قوانینی آشنا کنم که زندگیمی گویم.می
کران الههی و  بی سازد و هر روز به خاطر لطفمی بخشلذترا ات دهد. زندگیمی

هها  خیال خهود در آسهمان  های به خاطر شوق ناشی از این همه خوشبختی با بال
کنی و ایهن حهس و   می کنی و زندگی را به عنوان یک موهبت الهی حسمی سفر

 شور الهی را به دیگران هم هدیه خواهی داد.
گهویم کهه   مهی  ده از قوانینی سخنآینهای ؟ من در طول درسچگونهشاید بپرسی 

 به کار گرفتم و بهه کهار  ام را در زندگیها در جهان هستی حکم فرماست و من خودم آن
درخشان شده است. این قوانین همیشهه در جههان بهوده    ام گیرم و این چنین زندگیمی

دگی طعهم واقعهی زنه   ها شماری با آشنایی با آنبی هایاند و خواهند بود و هر روز انسان
کنند. این قوانین را کسی آفرید که ما را آفرید تا ما از زندگی و انسهان بهودن   می را درک

کنهیم کهه تمهام زنهدگی     مهی  توجهی کاریبی لذت ببریم. اما گاهی به خاطر ناآگاهی یا
 بریم.نمی کنیم و راه به جاییمی دهیم و عمری بیهوده تالشمی خود را به باد

ز خودمان سخن بگویم؛ از انسان، از جهان، از زندگی و اکنون اجازه بده کمی ا
چیزهای جالبی را متوجه خواهی شد. یهک نفهس عمیهق     کمکماز کائنات. سپس 

 بکش و طراوت هوای اطرافت را حس کن و ادامه بده.
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 هافرمانروایی آسمان

ش بهه  شه دانهی کهه یهک ک   مهی  تو هر گونه که فکر کنی در اعماق وجودت این را

ات تن و پیشرفت وجود دارد. اگر به دنبال این کشش نباشهی زنهدگی  سوی باالرف

تهر  شود. بگهذار بهیش  میتر بیشات گردد و هر روز ناخوشایندیمی روحبی سرد و

خواهم مباحث فلسفی و علمهی را در پهیش بگیهرم. لطفها     نمی توضیح دهم. اصال

ی بقیهه  کهم کهم کمی حوصله به خرج بده و با دقت این مطالب را دنبال کهن، تها   

مهوارد را بهه   ی مطالب آسان شوند. ولی باید این مطالب را خوب بپذیری تا بقیهه 

 مباحث زیادتر شود. اما مطلب چیست؟ی کار بگیری و شوق ادامه

الههام بخهش   ههایش  بهزرگ کهه کتهاب   ی دکتر وین دایر به عنوان یهک نویسهنده  

گویهد مها   مهی  "د تا ببینیدباور کنی "انسان در سراسر جهان است در کتاب ها میلیون

یک جسم که دارای روح است نیستم، بلکه بر عکس، ما یهک روح هسهتیم کهه دارای    

 :بسیار مهمی است. زمانی که خداوند انسان را آفریهد، فرمهود  ی جسم است. این نکته

 واقعها بسهیار زیبها و بها شهکوه انسهان را بهه تفکهر وا         ."فتبارک اهلل احسن الخالقین "

 فرماید:می فظدارد. حامی

 چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم    مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

پروردگار عالم موجود با عظمتی خلق کرده است کهه ایهن گونهه بهه خهودش      

تبریک گفته است و از روح خهودش نیهز در وجهود او دمیهده اسهت تها او بتوانهد        

را رقم بزنهد.  ها شگفتیهایش ییرسالت خود را در زمین به انجام برساند و با توانا

 این نکته بسیار پر رمز و راز است و اگر با گوش و جهان توجهه کنهیم ناخودآگهاه    

و ایهن گونهه عزیهز    ایهم  آفرین بر ما! که این گونه با عظمت خلق شده"گوییم: می

و خداوند خواسته است کهه فرمهان روایهی آسهمان و زمهین را در      ایم داشته شده

دانیم که هر کدام از مها یهک روح بهزرگ هسهتیم     می اکنون "د.وجود ما قرار ده

 مملو از خصوصیات الهی؛ با قدرت، عظمت، عشق و زیبایی.
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حال آیا ما نباید بر خود ببالیم به خاطر این بزرگی، این عظمت، این نعمت و ایهن  

 گیهریم همهه چیهز را فرامهوش    می همه لطف بیکران خداوند. وقتی ما در غبار تن قرار

 بیرونهی  روحبهی  شهرایط  کنیم و زندگی خود را محدود به همهین جسهم نهاتوان و   می

کنهیم.  مهی  مشکلی پیش بیاید خود را ناامیهد و سهرافکنده  ترین کنیم. اگر کوچکمی

کنیم فقط همین جسم هستیم. امها اگهر   می شناسیم و فکرنمی چرا؟ چون خودمان را

ظرفی است بهرای روح. مها یهک     فهمیم که این گونه نیست. جسممی کمی بیندیشیم

روح بزرگ هستیم که چند صهباحی در ایهن کالبهد تهن قهرار داریهم و سهرانجام بهه         

 گردیم.می سرزمین اصلی بر

خواهد به سرزمین اصلی؛ یعنی سرزمین عشق الهی برگهردد،  می روح انسان چون

ی و گیهرد بایهد بگهذرد و گرنهه دچهار سهرگردان      می از هر مانعی که بر سر راهش قرار

رود ولی روح ما همیشگی است و به سهوی خهدا   می شود. جسم ما از بینمی ناراحتی

بینی که شهاید دیگهران   می جسم نگاه کنی،ی دوست عزیز! اگر از دریچه گردد.می باز

از تو بیشتر پهول دارنهد و زنهدگی و کهار بهتهر دارنهد. در ایهن صهورت تهو احسهاس           

 روح بنگهری ی اما اگر از دریچهه  بینی.می ستهناخوشایندی داری و خود را ناامید و خ

خهواهی را بهه دسهت آوری و از آن    مهی  آن چهه ی توانی همهه می بینی که تو هممی

الهی بهره ببری و با توسل به روح عظهیم خهود از بهودن    های استفاده کنی و از نعمت

 تالش کنی.تر خود لذت ببری و در جهت تکامل خود بیش

کرانی است ولهی آن را محصهور سهاختی و حجهابی از     بی روح تو دارای قدرت

 فرماید:می ناتوانی و محدودیت بر آن گستراندی. موالنا به زیبایی

 گفت پیغامبر که حق فرموده اسهت 

 در زمههین و آسههمان و عههرش نیههز  

 در دل مههومن بگههنجم ایههن عجههب 
 

 

 

 

 من نگهنجم ههیچ در بهاال و پسهت    

 ای عزیز من نگنجم، این یقین دان

 هها طلهب  ویی در آن دلگر مرا جه 
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 هاو منزلها ساختار درس
آن ام و بسیار خاطرات دارم و بسیار تالش کهرده ام دوست عزیزم! من سفری رفته

خهواهم  مهی  به سادگی تقدیم کنم.ام بسیار یافتههای وکالسها چه از میان کتاب
ست. اگر ایهن  پوچ اات زندگیها و بدون آنای به تو بگویم که تو با رویاهایت زنده

 یهابی کهه خهود تصهور    مهی  رویاها را عملی کنی بهه آن چنهان جایگهاهی دسهت    
کهنم  مهی  کهه مهن راهنمهایی   ای کردی. برای این منظور در هر منزل به گونهنمی

شهود، بهه   می از بزرگی شرواای عمل کن. هر درس با یک شعر، عبارت و یا جمله
تو. سهپس بهه نیایشهی کهه در     باشد برای خوشبختی ای آن توجه کن شاید نشانه

اول هر درس است توجه کن، حتی اگر اعتقاد نهداری، چنهدین بهار آن را زمزمهه     
شود با دقت بخوان. بهه نتیجهه کهاری نداشهته     می کن. بعد از آن مفاهیمی شروا

توقفی بکن، نفسی بکهش و یها   ها باش و کار را انجام بده. گه گاهی در میان درس
گیری و خود می کن. در هر درس یک بار در حضور قرارفکر ای به آن چه خوانده

شهود را حتهی االمکهان بها صهدا      مهی  نهایت تصور کن و آن چه خواسهته بی را در
 "کیمیهاگری "تکرارکن. در هر درس دو یا سه بار با تجارب گران بههایی بهه نهام    

د را یها هها  گهر آن ارا بپهذیری و بههره ببهری.    ها رود آنمی شوی که امیدمی آشنا
کیمیهایی هسهتند   هها  برسی. آنها رنج بکشی تا بدانها بگیری نیازی نیست سال

 فراوان یافتیم، پس اهمیت بده.های که خودم یا دیگران پس از فراز و نشیب
خهواهم  می"کنی و آن قسمتی را که به نام می در هر منزل یک بار هم توقف

نه یک بار بلکه چنهد بهار.    ،گوتوانی با صدای بلند بمی خوانی. اگرمی است "بدانم
بعد بگذار تا طنین آن در اعماق جانت فرو رود. به یاد داشته بهاش تهو در مسهیر    
زیبایی هستی و باید کارها را با عشق انجام دهی تا به نتایج شگرف برسی. تهو در  
 این راه تنها نیستی و دست غیب که همیشه دوست دار توست همراهت است. 

چندین بار جمالت تاکیهدی نوشهته شهده اسهت کهه بایهد        در هر درس چنینهم
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مشزق  تکرار کنی، بنویسی، بگویی و هضم کنی. در آخر هر درس هم دو سوال با نام 

را از خهود بپرسهی.   هها  شود پس از پایان هر فصهل آن می وجود دارد که توصیه شب

 یابی.می را درها علت آن کمکماین تمرینات بسیار کارساز هستند و تو ی همه

و هر درس را بها آرامهش و دقهت    گیری دوست عزیزم اگر این مطالب را به کار

 کرانهی کهه در سراسهر هسهتی حکهم فرماسهت      بی بخوانی و عمل کنی به نیروی

 کنی.می پیوندی و آن گاه رویاهایت را به واقعیت تبدیلمی

 للطفا برای بهره گیری بیشتر از این کتاب به سایت زیهر مراجعهه کهن و فایه    

 همین کتاب را رایگان دانلود کن: صوتی مربوط به
www.zehnemovafagh.ir 
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 رود؟چگونه مشتی استخوان تا آسمان باال می
 آیا به راستی خبری در راه است؟

دیدم رنگش پریده، اعصاابش باه هام    اختم که هر وقت او را میشنشخصی را می

گفات دلاش باه    نمود. آن گونه که خاود  مای  ریخته، بسیار غمگین و ناامید می

داد. دنیا در چیزی خو  نبود. چیزی برایش مهم نبود. هیچ چیز به او شادی نمی

ه او نظر  ظلمت و سیاهی بود. گویی مردم به دنبال کار خاود بودناد و کسای با    

شد و شب با ناامیادی باه   کرد. هر روز با آه و افسوس از خواب بیدار میفکر نمی

رفات.  ا  باه ساختی پایش مای    رفت. پر آشوب باود. زنادگی  خواب پریشان می

کرد. در اطرافش کنترل همه چیز را از دست داده بود. دیگر چیزی او را شاد نمی

انجام دهد. به هماه چیاز و هماه    دانست که چه کاری نمود. نمیهمه چیز سیاه می

دانست و هماه کاس را دشامن    فرستاد. زمین و زمان را مقصر میکس نفرین می

کارد، ولای   کرد. گاهی باه افان نگااه مای    پنداشت. گاهی رو به آسمان میخود می

کشید و خود را باه  شنید و با آن حال پریشان آهی از سر افسوس میپاسخی نمی

افساردگی از سار و رویاش     آن زماان بارد.  فارو مای  عالم خواب پریشان و جهل 

 نویسد.، ولی اکنون برای شما کتاب میباریدمی
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 گنج پنهان درون  

 معمرها در پی مقصود بهه جهان گردیهدی   

 ی قدرش ز زمان بیرون بهود خود سراپرده
 

 دوست در خانه و ما گرد جهان گردیهدیم  

 گردیهدیم.  مکان جمله در طلبش ما که آن
 

 سعدی
 

گویم که مرا توانایی و شوو  تیییور ا وا    کران الهی را سپاس میقدرت بی

 !کرده است

کوه مورا اشوقیا  دن واد کوردن رویا وایم        گوویم موی  قدرت درونم را سپاس

 !خشیده استب

دنبهال گهنج   بهه  دانی چرا؟ چون این روزها اغلهب  می .امبا گنج پنهان شروا کرده

روت خهود  ثزنند تا می هستند. دنبال پول و مادیات هستند و دست به هر اقدامی

از راه حهالل و خیلهی ههم از    هها  د، خیلهی نه را زیاد کنند و یا ثروتی به دسهت آور 

و سهه شهیفت   ار کهردن، یکهی بها دو شهیفت     دیگر. یکی با شب و روز که های راه

و ستد، یکی با تکیه بر دارایی دیگری، یکی با  دادداللی، یکی با  رکردن، یکی بااک

 عرق ریختن، و خالصه هر کسی به طریقی به دنبال گنج است.

اگر اکنون به تو بگویند در فالن جا گنجی پنهان است، آیا با تمام توان بهه دنبهال   

تها آن را بدسهت آوری. ولهی بهه      زنهی مهی  روی. به آب و آتشمی روی؟ حتماًنمی آن

در همهین   کرانیبی دانستی که گنجمی کنونوجه کن. حرفم را باور کن. آیا تاحرفم ت

 کنی.  نمی نزدیک است که فکرش را همهست؟ آن قدر به تو ها نزدیکی
بهه  ا هه دوردستکنی، ولی در می آثارش را حسو  جی که هر لحظه صدایش رانگ

 عالمهت تهر  بهیش  هرچه لی گاهیش پیداست ویمدنبالش هستی. گنجی که تمام عال
روی تها خسهته و   می شوی. آن قدر این طرف و آن طرفمی فرستد تو از آن دورترمی

کشی. و بعد هم رنگت پریهده و اعصهابت بهه ههم ریختهه و      می ناامید از حرکت دست
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 شاید از آسمان گنجی بر تو ببهارد و یها   که یرومی االتیبسیار غمگین و نا امید به خ
گویی چرا دیگهران  می کنی که چرا این قدر بدبخت هستی؟می ان را نفرینمزمین و ز

بهدبختی هسهت بهه     هرچهه دارند و من ندارم؟ چرا هیچ کس به فکر من نیست؟ چرا 
آید. شاید هم به فکرت برسد که حرکت بکنی و کاری را شهروا بکنهی،   می من تسم
 پردازی، باز بهه زمهین  می شوی و به کار دیگریمی خوری. دوباره بلندمی زمیناما به 
هها  بنهدی میان بر را امتحهان کنهی. در شهرط   های رسد که راهمی خوری به فکرتمی
بینهی ههر روز در   مهی  ولهی  .کنی، شاید حتی به فکر کارهای خالف بیفتیمی رکتش

 شود.میتر روی که بیرون آمدن برایت مشکلمی باتالقی فرو
جهایی در مغهز   "گوید: می موفقیتی ناپلئون هیل یکی از پیشرویان در زمینه

انسان بذرهای موفقیت نهفته است، اگر کسی بتواند این بهذرها را پیهدا کنهد بهه     
 "کرده است.نمی رسد که هرگز فکرمی جاهایی

 پس راه چیست؟  
 فرماید:می موالنا

 تو همی جویی لب نان در به در   یک سبد نان است تو را بر فرق سر
باشد تا تو را خوشهبخت کنهد. راه   ای راه این نیست که چشم امیدت به بیگانه

این نیست که یک شبه از جایی پولی به تهو برسهد و خوشهبخت شهوی. راه ایهن      
نیست که ارثی از جایی به تو برسد و مشکالتت را حل کند. راه این نیست که در 

ست کهه بها تمهام    اراه نیست. راه این ها یچ کدام از اینقرعه کشی برنده شوی. ه
 وجود بدانی و باور کنی و حس کنی که:

 کردمی آن چه خود داشت ز بیگانه تمنّا   کردمی جام جم از مادل طلب ها سال

بدانی که آن چه بسیار به تو نزدیک است را فراموش کردی و چشم امیهد بهه   

به  به دنبال گنج بروی وها دوردستدر تر یشب هرچهبیگانگان دوختی. بدانی که 

 .یشومی جام جم باشی از گنج واقعی دورتردنبال 
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بینهی و روز بهه روز از   نمی که آن را آن قدر ؛بدانی که گنج واقعی به تو نزدیک است

بهر   چنهان همخواهی به گنج دست یابی یا می شوی. حاال در سر چه داری؟می آن دورتر

خواهی بهه  می دانم کهمی البته ؟آه بکشی و حسرت بخوری ،کوبیسر و صورت خودت ب

 درون خودت.دانی در کجاست؟ باور کن در می گنج برسی. اما گنج کجاست؟

 باشیم: حضورمطالب لحظاتی در ی اجازه بده قبل از ادامه
ت را کرانو بوی  خوانم تا ال افمی فرااندیشم و تو را می امروز به تو

م را به سویت پیدا کومم و بوا اققودار ایون راه را      رابر من بقابانی تا 

 خوانم.می بپیمایم. امروز را برای تو

 درون اسرارآمیز

ری! گنج ارزشمند در درون تو پنهان است. باور کن. به همین راحتهی. گهنج در   آ

درونت است. در درون خودت. شک نکن. تمام کسانی که به گنج واقعهی یافتنهد،   

دانی حکایت تهو مثهل چیسهت؟ مثهل یکهی از      می .شان یافتندآن را ابتدا در درون

 !ابودهای مجسمه

خواسهتند آن را از جهای   می بودا در تایلندی چند سال پیش مریدان مجسمه

خود که چندان مناسبی نبود جا به جا کنند. مجسمه از گل پوشیده بهود. خیلهی   

را رسهیده بهود   ولی چهون شهب فه   دادند.  نسنگین بود. افراد فقط کمی آن را تکا

رهایش کردند تا فردا دوباره به کار خود ادامهه دهنهد. فهردا صهبح وقتهی آمدنهد       

روز قبل یک شکاف کوچهک در مجسهمه بهه وجهود     های دیدند که به خاطر تکان

آید. شکاف را بهازتر  می آمد. کمی دقت کردند، دیدند نور زرد زیبایی از آن بیرون

بزرگهی ایجهاد   شهکاف  ده اسهت. بنهابراین   شتر کردند و متوجه شدند که نور بیش

کردند و دیدند تمام مجسمه از طال است. با تحقیقی که انجهام دادنهد، فهمیدنهد    

که چند سال قبل از آن گروهی از یکی از کشورهای همسهایه بهه آن جها حملهه     
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طال اطراف آن را بها گهل   ی و مریدان به خاطر ترس از غارت مجسمه ندکرده بود

 ارزش بیاید.بی نظر دشمنتا در  دپوشاندن

حکایت تو همین گونه است. درونت پهر از طالسهت و بیرونهت مشهتی گوشهت و      

 کنهی و رههایش  نمهی  بینی به درون تهوجهی می . چون گوشت و استخوان رااستخوان

کنهی. و ایهن منشه     می را در جاهای دیگر جستجوها و نعمتها کنی و تمام شادیمی

بخت افول کرده است و زمهین و زمهان را   ی نی ستارهکمی و یعنی فکر بدبختی است

 کنی. اما این گونه نیست. ناصر خسرو بسیار خوب گفته است که:می نکوهش

 برون کن ز سر باد خیره سری را  نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

پس دوست گرامی! به حرفم اعتماد کن. گنج در درون خهودت اسهت. یعنهی اگهر     

ان هستی از درونت خبر بگیر. اگر فقیری و یها ثروتمنهد   مریض هستی و به دنبال درم

خیزد، چه شادی، چه غهم،  می هست از درون خودت بر هرچهونت بدان. رهمه را از د

 هرچهه چه بدبختی و چه خوشبختی. اگر مردم با تو خهوب هسهتند از درونهت بهدان.     

 .بشهناس خیزد. بنابراین اگر دنبال خوشهبختی هسهتی، درون را   می هست از درون بر

 .تربیشات تالطم و آشفتگیشوی و هر روز می اگر نشناسی بدبخت

که اکنون اکثر مردم هستند. یعنی حتی  یشومی اگر درون را نشناسی همان

 کنی.می احساس فقر و نداری چنانهماگر هم به طریقی پول به دست آوری، باز 

تی. سه ز خودت دور هدانی چرا؟ چون از درونت دور هستی. یعنی بهتر بگویم امی

کنم. ولی در ت ییهد ایهن سهخن بهه تحقیقهی      می صحبتتر بعداً در این باره بیش

کشور مختلف انجام گرفته است تا احساس مهردم   34کنم که در میان می استناد

ن هاکشور جترین کنی در آمریکا که ثروتمندمی از خوشبختی را نشان بدهد. فکر

قهرار   22کننهد؟ خیلهی کهم، در رتبهه     می است، مردم چقدر احساس خوشبختی

اول خوشبختی قهرار گرفهت.   ی کشور فقیری است در رتبه که گرفتند. اما نیجریه

پهول و  ی خوشبختی نیست وخوشبختی نتیجهه ی بنابراین پول خود به خود مایه
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گوید: می ادیسون سازد.می مقام نیست. بلکه درون شخص است که خوشبختی را

تر به این نکتهه  در صفحات آینده بیش کمکم "شود.می ن بازدر پیشرفت از درو"

دهی از قهدرت درون خهودت بیشهتر    می که انجامهایی پی خواهی برد و با تمرین

پهس   توانی از آن در موارد زیادی استفاده کنی. پس حاال کهمی شوی ومی خبربا

درد تهو را  پرده با تهو سهخن بگویهد و    ها سر درگمی کسی پیدا شد که بیاز مدت

 خوب بشنود، خوب گوش کن و بیت زیبای حافظ را زمزمه کن و بعد ادامه بده:

 یههارب از ابههرا هههدایت برسههان بههارانی    

 تو مپندار که از خاک سهر کهوی تهو مهن    
 

 تر ز آن که چو گردی زمیان برخیزمبیش 

 بجفههای فلههک و جههورا زمههان برخیههزم   
 

 زیر توجه کن: کیمیایحال به 

نت برای رسیدن به چیزی به وجوود مموده باشود     رگاه شوقی در درو

بدان که این شو  از مم عی نامرئی ممده اسوت و م منموا توو اسوقعداد     

رسیدن به من را  م داری و تمام جهان  م به تو کمک خوا د کرد کوه  

 شد.نمی به من برسی. اگر قرار بود به من نرسی  رگز من شو  ایجاد

با جفهای فلهک و    یایدار خواهی بود. و حتبا خودت عهد ببند که در این راه پ

دههی. و ههر وقهت کهه گهرد نها       می روی و راهت را ادامهنمی زمانه هم کنار رجو

 سراغت آمد زمزمه کن که:  امیدی به

 فلکن نه آنم که زبونی کشم از چرخ و م    چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

 این گنج عظیم کجاست؟ی نقشه رویم تا ببینیممی به پیش توانی بنابراین باهمه

 گنجی نقشه
دوست من! بیا در طول این سفر همیشه از کالم و نفس بزرگهان بههره ببهریم تها     
بدانیم که تنها نیستیم و بدانیم که بزرگان همه وقتی به ارزش وجود خود دسهت  

 آن چه خواستند برایشان مهیا شد. ،یافتند
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 گوید:می گشایندمی لم لب به ستایش اوکه فرزانگان عاای حافظ به عنوان فرزانه
 کنم پروردون گردون گردشا در طمع کی    دست به سلطانی گنج گدایی در دارم که من

از دل هها  و شهادی ها تمام خوبیی شاید هنوز هم باور نداشته باشی که سرچشمه
امها  اهمیهت نهدادی.    نخیزد. شاید هم قبالً شنیدی و یا جایی خواندی اما چندامی بر

کند. این بار تو آمدی که دل را بشناسی و با شناسایی دل جههان را  می این دفعه فرق
 بشناسی و بتوانی با عشق و آرامش زندگی کنی و اهداف خود را به دست آوری.

حاال چرا گنج در درون است؟ چون در درون مها روح قهرار دارد. روح از عهالم    
ما بها   هرچهارها دشوار نیست. روح کماده نیست که محدودیت داشته باشد. برای 

 بسیار آسان است.  روح بینیم از منظرمی دشوار جسم خود
اگهر خهود    زحمت بکشی ،پول به دست آوری ،درس بخوانی ،تالش کنی هرچهتو

یا آن چه را بهه دسهت    اصالً ارزشی ندارد. چون وصل نکنی توجودی را به سرچشمه
باعث آرامش تهو نخواههد شهد. مهثالً تهو یهک       یا این که  دهی ومی از دستای آورده
 بخواههد فهراهم   هرچهه دههی و بهرایش   می زیبای خوش آواز را در قفس قراری پرنده
نی. خودش دیگر نیازی به کوشش بهرای بهه دسهت آوردن غهذا نهدارد. نیهاز بهه        کمی
سازی ندارد. نیازی ندارد که شب و روز از این بترسد که دشمنی فهرا رسهد و او را   النه

با تمام این امکانات احساس آرامش ندارد. خوشبخت نیسهت  نابود کند. ولی این پرنده 
خودش که آزادی در طبیعت است جداست. تو هم همهین  ی چرا؟ چون از سرچشمه

ت که همان روحهت اسهت   دهستی خوی مطمئن باش. اگر از سرچشمه ،گونه هستی
. و با ایهن  یبرها نمیاز آن چ ارزشی ندارد و هیچ لذتییدنیوی ههای نعمتجدا شوی 

 شود.می هم برایت بسیار مشکلها همه به دست آوردن آن
 زیر را زمزمه کن:ی مطلب چند بار نوشتهی قبل از ادامه

یابود و  موی  خوا م بدانم: در درون من نیرویی وجود دارد کوه جریوان  می
ن بوه  مورد، شور و شوقم را برای رسیدمی رفاه و مسایش برایم به ارمیان

 باشد.می کمد و در  مه حاد یاری گر منمی ا داف بزرگ زیاد
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پس راه چاره چیست؟ بسیار راحت است. به خودت بازگرد. خود را بشناس. 
ت قهرار داد. اگهر ایهن نکتهه را بها تمهام       نه بزرگی در نها قدرت ببین که خداوند

 شهان شود. دیگر زندگی روی خودش را به تهو ن می ت بپذیری کارها آساندوجو
شهوی  می گزارسپاسبری و همیشه از خودت می دهد. از انسان بودنت لذتمی

در درونهم  دانم کهه  می یاتی را فهمیدی. اما شاید بگوییبسیار حی که این نکته
 .توانم از آن اسهتفاده کهنم  نمی توانم باور کنم و یانمی یلی بزرگی هست ورونی
دانهم  مهی  اول آن کهه گفتهی   ی. ولی قسمتمطرح کردجالبی ی نکتهگویم می

دانستی مشکلی می نیروی بزرگی در درونم است را اشتباه گفتی. چون اگر واقعاً
 که به نظهر  هرچهکنم، با مثال، شعر و داستان و می نداشتی. بنابراین من سعی

جلهو  تر بعد با اعتماد بیشهای رسد این نکته را بر تو آشکار کنم تا در فصلمی
 کتاب متوجه شوی که دیگر همان انسان قبلی نیستی. بروی و در پایان
گوید می نی به تو چیزیروکه یک حس دای ه! آیا تاکنون تجربه کردمهمراه عزیز
ایهن   ؟بینی که چگونه این حس به تو کمهک کهرد  می بعد دهی ومی و تو آن را انجام

، راه را خواهد با تو سخن بگویهد می ندای روح توست. روح ؛همان صدای درون توست
سهت بزرگهوار و خردمنهدی    وکنهی. در درون تهو د  نمهی  نشان بدهد، ولی تو تهوجهی 

را دوسهت دارد ایهن حهافظ توسهت.      سکونت دارد که همیشه منتظر توست. چون تهو 
دانهی ایهن   مهی  .گزند بالیا و حهواد  در امهان دارد  از تمام تالش او این است که تو را 
هها  نهه میزی ر به صدایش گوش کنی در همهدانی اگمی راهنمای بسیار بزرگی است؟

دهد، راه درس خوانهدن، راه  می ند شدن را نشانمرساند؟ به تو راه ثروتمی به تو یاری
دهد؟ اما بدان که این دوست بزرگهوار  می ارتباط با دیگران و راه خوب زیستن را نشان

نخهواهی او   کند که تو خودت بخواهی. تو از او کمک بگیری. اگهر تهو  می زمانی کمک
فرستد و در نهایت هم اگر توجهی نکنی، هیچ وقهت دیگهر   می فقط گه گاهی عالیمی

شوی و باید عذاب بکشی. بایهد بهرای   می شنوی و آن موقع تنهای تنهانمی صدایش را
انجام کارهایت شب و روز تالش بکنی. هیچ آسایشی نخواهی داشت و انگار جههان بها   

 تو سر سازگاری ندارد.  
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تههران بهه قصهد خریهد      های در یکی از خیابانوزی مانده به عید بود و من چند ر

بسیار زیاد جمعیهت و   در حالی که مقداری پول در کیفم داشتم به ازدحام ،رفته بودم

کردم. در همان حین یک بسته اسکناس در دسهت یهک   می فکرها به مغازه چنینهم

این "زیر بر زبانم جاری شد: ی جملهنفر دیدم. به طور ناخودآگاه و بدون هیچ تفکری 

و بعد ناگهان ناخواسته چشمم به کیفم افتاد که درش بهاز شهده بهود.     "پوال مال کیه؟

 خواست فرار کند که باز ناخودآگاه دستش را گرفتم و با قدرتی کهه می آن شخص هم

وز دانم در آن لحظه چگونه ایجاد شده بود تا رسیدن پلیس او را نگهه داشهتم. هنه   نمی

که هنوز است در شگفتم که چگونه بدون ههیچ دلیلهی سهوال فهوق را از آن شهخص      

 دانم که این من نبودم.می به سرقت بروند. فقطهایم پرسیدم و نگذاشتم پول

 مُهر بر گوشست و بر چشمت چه سود     یار با تو غار با تو در سرود

از ایهن نیهرو   تر بیش هرچهوجود دارد که بتوانی هایی در فصل آخر راهنمایی

 استفاده کنی.

 قدرت ذهن ناخودآگاه

ذههن ناخودآگهاه. ذههن    ذهن آگاه و  :شودمی خیلی کلی تقسیمی ذهن ما به دو الیه

اسهتفاده  هها  تهوانیم فهوراً از آن  می داریم و به یادچیزهایی است که ما  آنی آگاه همه

رفتهار مها را   و اعمهال  تهر  کند ولی بیشنمی کنیم. و ذهن ناخودآگاه خودش را آشکار

بینی که قسهمت انهدکی از آن بیهرون آب    می زند.اگر یک کوه یخ را نگاه کنیمی رقم

ه اسهت.  . ذهن ما هم همین گونه و قسمت بسیار عظیمی از آن در دریا قرار دارد تاس

کوه یخ است که بیرون از آب است. ولی ذههن ناخودآگهاه تمهام    ی ذهن آگاه مثل قله

ی است که در زیر آب قرار دارد. بنهابراین ذههن آگهاه مها در مقابهل      آن کوه یخی بدنه

گیهریم و اگهر   مهی  ذهن آگاه خود چیزی را یاد ذهن ناخودآگاه بسیار اندک است. ما با

 رسهد و آن موقهع دارای قهدرت زیهادی    مهی  به ناخودآگهاه  آن چیز بر آن تمرکز کنیم
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قهرار دارد. اگهر    ت ثیر ناخودآگاهبسیار زیادی تحت گردد. بدن ما و زندگی ما تا حد می

 به قدرت ناخودآگاه پی ببری و بتهوانی از آن اسهتفاده کنهی خهودت از کارههایی کهه      

 .کنیمی بسیار تعجب دهیمی توانی انجاممی

اجازه بده تا با یک مثال موضوا را روشن کنم. ذههن آگهاه مثهل یهک سهرباز      

د. اگهر فکهری بهه ههر     شهو  گذارد کسی وارد حریم ذهن ناخودآگهاه نمی است که

ماندگار گردیهد آن فکهر ناخودآگهاه را بهه      اطریقی وارد ناخودآگاه شد و در آن ج

کنهد و  مهی  دارد و ناخودآگاه به کل بدن و به کائنات دسهتور صهادر  می واکنش وا

شوند. اگر ناخودآگاه ما باور کند کهه یهک جسهم داغ، سهرد     می دستورات آن اجرا

 کند.می اس سوزش کند احساس سرمااست به جای این که بدن احس

شوی. یک شخص که عمهل هیپنهوتیزم   می موضوا را بهتر متوجهدیگری با مثال 

مورد نظر را به حالت هیپنوتیزم برد یک تکه یخ بهر بهازوی   ی داد وقتی سوژهمی انجام

گداختهه اسهت و بهدین ترتیهب ذههن      ی او قرار داد و به او تلقین کرد که ایهن میلهه  

سوژه باور کرد و بازوی او به جای اینکه احساس سرما کند سهوخت و تهاول    ناخودآگاه

ن پیام سوزش و تهاول را صهادر کهرد و    دبهای زد.چرا؟ چون ذهن ناخودآگاه به سلول

 هم اجرا کردند.  ها آن

در جایی جادوگری بود که افهراد قبیلهه بهه او اعتقهاد     کند که می جوزف مورفی نقل

نداشهت ولهی قهدرت تلقهین     جادوگر هیچ نیروی مافوق طبیعی  زیادی داشتند. البته آن

او ههم   بینهی و مهی  شت. روزی یکی از افراد از او پرسید که در وجود مهن چهه  فراوانی دا

گفت وقتی ماه در آسمان به نیمه برسد و تو آن را نگاه کنی خهواهی مهرد. آن فهرد ههم     

در خهواب سهکته کهرد و مهرد.     چون این مس له را باور کرد هنگامی که به ماه نگاه کهرد  

فرمان مهرگ را صهادر کهرد. در     بدن کرد. و به اعضایچرا؟ چون ناخودآگاه این را قبول 

 داشهتند و خهود مشهکل   ی آمریکها گروههی از بیمهاران در زانهو    ههای  بیمارستانیکی از 

کهه بهه بیمهاران چیهزی      . پزشکان بدون اینخواستند مورد عمل جراحی قرار گیرندمی


