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در سبب نوشتن این کتاب
من به عنوان کسی که در زندگی چالشهای فراوانی را بهه مبهارزه طلبیهدهام و از
موانع بسیار گذشتم ،من به عنوان کسی که سالها رویاهایم را دفن کرده بهودم و
از این رهگذر رنج فراوان میبردم و اما من به عنهوان کسهی کهه امهروز بهه لطهف
خداوند با شور و هیجان با تکیه بر قهدرت درونهم بهه رسهالت خهودم کهه همهان
رویاهایم است میپردازم این کتاب را تقدیم به تو میکنم.
دوازده سال از بهترین سالها رویاهایم را دفن کرده بهودم و خهود را دلخهوش
به گذران بیهودهی عمر .اما شهبی در تنههایی و تهاریکی آب حیهاتم بخشهیدند و
دیگر بار عطیهی الهی خود را نمایان ساخت و فیض روح القدس دمیدن گرفت...
آن شب تا دمیدن سحر فکر میکردم که آیا سهم من از زندگی همین اسهت؟
آیا من بر زمین آمدهام تا روزها را به شب برسانم و شب در غفلت و جهل بمهانم؟
اگر این گونه است چه نیازی به من بود و با نبودن مهن چهه چیهزی از دنیها کهم
میشد؟ چیزی در درونم میگفهت برخیزز و حرکزت کزن .و مهن برخاسهتم و
مدتهای زیادی با شهور فهراوان در میهان انبهوه کتهابهها و مجهالت و CDهها و
سخنرانیها به دنبال راز خوشبختی میگشتم .من کتابهای فراوانهی خوانهدم تها
بدانم که چرا گروهی خوش مهیدرخشهند و در زنهدگی از موهبهتههای فراوانهی
بهرهمندند و چرا گروهی بسیار سرافکنده ،ناتوان و پوچ و ناچیز هستند.
اکنون سفری را که رفتهام و چیزهایی که یافتهام و تجربیات گرانبهایی که از
بزرگان همهی دورانها فرا گرفتهام تقدیم به تو میکهنم .ایهن سرگذشهت مهن و
توست اعتماد کن .این راهی است و شاید آخرین راه به سوی فردایی بهتهر ،بهاور
کن .کسی تو را صدا میزند پاسخ ده...
گه گاهی با خود میگفتم ای کاش من هم دانهای بلوط بهودم تها بهینیهاز از ههر
کسی و تنها با تکیه بر آن چه درونم نهفته است رویای خویش را به حقیقت بپیونهدم؛
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محکم و استوار باشم تا اگر مرا سوزاندند از جایی دیگر ریشه بدوانم ،اگر تیشهام زدنهد
خم نیاورم و همچنان قامت راست کنم و اگر تیغم زدند باز هم سرافراز بمانم.
حال میبینم آری میشود .همان نیرویی که رویای یک بلهوط را بهه واقعیهت
میپیوندد ،میتواند رویای مرا نیز متجلی سهازد .فقهط بایهد خهود را بهه دسهتش
بسپارم و هستیام را اعالم کنم تا آن گاه شاهد شگفتیهای بیکرانی باشم.
حال تو ای مسافری که در میان این واژهها به دنبال راهی میگردی ،بدان که
سفری مبارک در پیش روی داری و لحظاتی خوش در انتظارت است .میدانم تهو
نیز رویایی داری و میخواهی هم چون یک دانهی بلوط خود را به جهان هسهتی
اعالم کنی و آن چه را شایستهات است به ارمغان گیری .پس آغاز کن ،آغهاز کهن
این ماجرا را و پردهها را کنار بزن و خود را نمایان ساز....
من فرزاد میراحمدی تا پایهان ایهن سفر،شهب و روز ،بها تهو هسهتم و در غهم
وشادیهایت همراه میمانم .بسیار مشتاقم که خوشبختیات را ببیهنم و بها تمهام
وجودم تالش میکنم به گونهای با تو باشم که احساس شهادمانی و عزتهت را ههر
روز بیشتر و بیشتر کنی.
این کتاب عالوه بر مقدمات 21،منزل گاه و درس دارد که هر کدام دارای یک
یا چند کلید است .در این منزل گاهها بمان ،زندگی کهن و خهود را حهس کهن و
سپس کلیدها را یکی یکی بردار تا به یمن الهی به شهاه کلیهدی کهه در آخهرین
منزل است برسی و آن هنگام کهل هسهتی را در درونهت احسهاس کنهی و مهوج
خوشبختی وزیدن گیرد.
آن گاه دیگر تو نیستی که جاده را میپیمایی ،بلکه این جاده است که
از طریق تو پیموده میشود.
این کتاب به تو میآموزد که چگونه بهتزر فکزر کنزی ،چگونزه از قزدرت
درونت بهره بگیری ،چگونه به رویاهایزت بیندیشزی و چگونزه خزود را بهتزر
بشناسی.
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آخرین پیام و اولین بشارت
چه کسی دوست ندارد زندگیاش پر از آرامش ،زیبها ،سرشهار از نعمهت و شهادی
باشد؟ همه دوست دارند .شکی نیسهت ،مهن دوسهت دارم و تهو کهه اکنهون ایهن
نوشتهها را میخوانی هم دوست داری.
دوست عزیزم! سالم.
خوشحالم که در این سفر با هم همراه هستیم .به تو مژده مهیدههم کهه روزههای
خوبی در پیش داری .کمی صبر کن .همه چیز درست میشود .مطمئن باش .به مهن
اعتماد کن .من اکنون با آرامش و با امید کامل با تو سخن میگویم .به حهرفم گهوش
کن شاید این آخرین پیامی باشد که به تو میرسد ،آن را گرامی بدار و بپذیر.
دوست عزیز! من هم شاید مثل اکنون تهو روزگهاری دلهی پهر آشهوب ،روحیههای
خراب ،زندگیای نابسامان ،حافظهای ضعیف ،جسهمی فرسهوده و اوضهاا مهالی بهدی
داشتم .ولی اکنون درونی پر از آرامش ،روحیهای عالی ،زندگیای بهه شهیرینی شههد،
حافظهای فوق العاده و جسمی سالم دارم و اوضاا بر وفهق مهراد اسهت .تعجهب نکهن.
هیچ سحر و جادویی اتفاق نیفتاد ،در هیچ مسابقهای برنده نشدم .ههیچ کسهی بهرایم
وردی نخواند .همه چیز روند طبیعی خود را داشهت و مهن اکنهون بها درونهی آسهوده
دست به قلم میبرم و به تو قول میدهم که خبرهای خوشی در راه است.
فقط چند روزی صبر کن .حرفهایی که میزنم گهوش بهده و بها دل و جهان
پذیرا باش .چیزهایی که میگویم انجام بده.
دوست عزیزم! میدانم در درونت رویاهایی هست که به نظهر دسهت نایهافتنی
میرسند ،ولی مطمئن هستم تا پایان این سفر متوجه تغییرات شگرفی در وجهود
خودت و زندگیات خواهی شد .راستی! قول بده که رفیق نیمهراه نباشی و تا آخر
همراهی کنی .آفرین!
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این کتاب با تمام کتابهایی که قبال خوانهدهای فهرق مهیکنهد .شهک نکهن.
اتفاقی به دست تو نرسید .همانگونه که کلماتش هم اتفاقی بهر قلهم مهن جهاری
نشد .همانگونه که کتابهایی روزی به دست من رسید و زندگیام را عوض کهرد
و من را از یک انسان بیحوصله به یک نویسنده تبدیل نمود.
از این که هنوز هم با من همراه هستی خوشحالم و از خدای بزرگ سپاسگزارم کهه
این قلم را به نوشتن وا میدارد تا بتوانم کمکی به دوستان خوبم بکنم؛ چه آنههایی کهه
میبینم و چه آنهایی که نمیبینم و از راه دور نفس گرمشان را حس میکنم.
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
میگویم .میخواهم تو را با قوانینی آشنا کنم که زندگیات را برای همیشه تغییر
میدهد .زندگیات را لذتبخش میسازد و هر روز به خاطر لطف بیکران الههی و
به خاطر شوق ناشی از این همه خوشبختی با بالهای خیال خهود در آسهمانهها
سفر میکنی و زندگی را به عنوان یک موهبت الهی حس میکنی و ایهن حهس و
شور الهی را به دیگران هم هدیه خواهی داد.
شاید بپرسی چگونه؟ من در طول درسهای آینده از قوانینی سخن مهیگهویم کهه
در جهان هستی حکم فرماست و من خودم آنها را در زندگیام به کار گرفتم و بهه کهار
میگیرم و این چنین زندگیام درخشان شده است .این قوانین همیشهه در جههان بهوده
اند و خواهند بود و هر روز انسانهای بیشماری با آشنایی با آنها طعهم واقعهی زنهدگی
را درک میکنند .این قوانین را کسی آفرید که ما را آفرید تا ما از زندگی و انسهان بهودن
لذت ببریم .اما گاهی به خاطر ناآگاهی یا بیتوجهی کاری مهیکنهیم کهه تمهام زنهدگی
خود را به باد میدهیم و عمری بیهوده تالش میکنیم و راه به جایی نمیبریم.
اکنون اجازه بده کمی از خودمان سخن بگویم؛ از انسان ،از جهان ،از زندگی و
از کائنات .سپس کمکم چیزهای جالبی را متوجه خواهی شد .یهک نفهس عمیهق
بکش و طراوت هوای اطرافت را حس کن و ادامه بده.

فرمانروایی آسمانها
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فرمانروایی آسمانها
تو هر گونه که فکر کنی در اعماق وجودت این را مهیدانهی کهه یهک کشهش بهه
سوی باالرفتن و پیشرفت وجود دارد .اگر به دنبال این کشش نباشهی زنهدگیات
سرد و بیروح میگردد و هر روز ناخوشایندیات بیشتر میشود .بگهذار بهیشتهر
توضیح دهم .اصال نمیخواهم مباحث فلسفی و علمهی را در پهیش بگیهرم .لطفها
کمی حوصله به خرج بده و با دقت این مطالب را دنبال کهن ،تها کهمکهم بقیههی
مطالب آسان شوند .ولی باید این مطالب را خوب بپذیری تا بقیههی مهوارد را بهه
کار بگیری و شوق ادامهی مباحث زیادتر شود .اما مطلب چیست؟
دکتر وین دایر به عنوان یهک نویسهندهی بهزرگ کهه کتهابههایش الههام بخهش
میلیونها انسان در سراسر جهان است در کتاب " باور کنید تا ببینید" مهیگویهد مها
یک جسم که دارای روح است نیستم ،بلکه بر عکس ،ما یهک روح هسهتیم کهه دارای
جسم است .این نکتهی بسیار مهمی است .زمانی که خداوند انسان را آفریهد ،فرمهود:
" فتبارک اهلل احسن الخالقین" .واقعها بسهیار زیبها و بها شهکوه انسهان را بهه تفکهر وا
میدارد .حافظ میفرماید:
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
رسالت خود را در زمین به انجام برساند و با تواناییهایش شگفتیها را رقم بزنهد.
این نکته بسیار پر رمز و راز است و اگر با گوش و جهان توجهه کنهیم ناخودآگهاه
میگوییم" :آفرین بر ما! که این گونه با عظمت خلق شدهایهم و ایهن گونهه عزیهز
داشته شدهایم و خداوند خواسته است کهه فرمهان روایهی آسهمان و زمهین را در
وجود ما قرار دهد ".اکنون میدانیم که هر کدام از مها یهک روح بهزرگ هسهتیم
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
همه لطف بیکران خداوند .وقتی ما در غبار تن قرار میگیهریم همهه چیهز را فرامهوش
میکنیم و زندگی خود را محدود به همهین جسهم نهاتوان و شهرایط بهیروح بیرونهی
میکنیم .اگر کوچکترین مشکلی پیش بیاید خود را ناامیهد و سهرافکنده مهیکنهیم.
چرا؟ چون خودمان را نمیشناسیم و فکر میکنیم فقط همین جسم هستیم .امها اگهر
کمی بیندیشیم میفهمیم که این گونه نیست .جسم ظرفی است بهرای روح .مها یهک
روح بزرگ هستیم که چند صهباحی در ایهن کالبهد تهن قهرار داریهم و سهرانجام بهه
سرزمین اصلی بر میگردیم.
روح انسان چون میخواهد به سرزمین اصلی؛ یعنی سرزمین عشق الهی برگهردد،
از هر مانعی که بر سر راهش قرار میگیهرد بایهد بگهذرد و گرنهه دچهار سهرگردانی و
ناراحتی میشود .جسم ما از بین میرود ولی روح ما همیشگی است و به سهوی خهدا
باز میگردد .دوست عزیز! اگر از دریچهی جسم نگاه کنی ،میبینی که شهاید دیگهران
از تو بیشتر پهول دارنهد و زنهدگی و کهار بهتهر دارنهد .در ایهن صهورت تهو احسهاس
ناخوشایندی داری و خود را ناامید و خسته میبینی .اما اگر از دریچههی روح بنگهری
میبینی که تو هم میتوانی همههی آن چهه مهیخهواهی را بهه دسهت آوری و از آن
استفاده کنی و از نعمتهای الهی بهره ببری و با توسل به روح عظهیم خهود از بهودن
خود لذت ببری و در جهت تکامل خود بیشتر تالش کنی.
روح تو دارای قدرت بیکرانی است ولهی آن را محصهور سهاختی و حجهابی از
ناتوانی و محدودیت بر آن گستراندی .موالنا به زیبایی میفرماید:
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
من نگنجم ،این یقین دان ای عزیز
گر مرا جهویی در آن دل هها طلهب
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ساختار درسها و منزلها
دوست عزیزم! من سفری رفتهام و بسیار خاطرات دارم و بسیار تالش کهردهام آن
چه از میان کتابها وکالسهای بسیار یافتهام به سادگی تقدیم کنم .مهیخهواهم
به تو بگویم که تو با رویاهایت زندهای و بدون آنها زندگیات پوچ است .اگر ایهن
رویاها را عملی کنی بهه آن چنهان جایگهاهی دسهت مهییهابی کهه خهود تصهور
نمیکردی .برای این منظور در هر منزل به گونهای کهه مهن راهنمهایی مهیکهنم
عمل کن .هر درس با یک شعر ،عبارت و یا جملهای از بزرگی شروا میشهود ،بهه
آن توجه کن شاید نشانهای باشد برای خوشبختی تو .سهپس بهه نیایشهی کهه در
اول هر درس است توجه کن ،حتی اگر اعتقاد نهداری ،چنهدین بهار آن را زمزمهه
کن .بعد از آن مفاهیمی شروا میشود با دقت بخوان .بهه نتیجهه کهاری نداشهته
باش و کار را انجام بده .گه گاهی در میان درسها توقفی بکن ،نفسی بکهش و یها
به آن چه خواندهای فکر کن .در هر درس یک بار در حضور قرار میگیری و خود
را در بینهایت تصور کن و آن چه خواسهته مهیشهود را حتهی االمکهان بها صهدا
تکرارکن .در هر درس دو یا سه بار با تجارب گران بههایی بهه نهام "کیمیهاگری"
آشنا میشوی که امید میرود آنها را بپهذیری و بههره ببهری .اگهر آنهها را یهاد
بگیری نیازی نیست سالها رنج بکشی تا بدانها برسی .آنهها کیمیهایی هسهتند
که خودم یا دیگران پس از فراز و نشیبهای فراوان یافتیم ،پس اهمیت بده.
در هر منزل یک بار هم توقف میکنی و آن قسمتی را که به نام "میخهواهم
بدانم" است میخوانی .اگر میتوانی با صدای بلند بگو ،نه یک بار بلکه چنهد بهار.
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.
همچنین در هر درس چندین بار جمالت تاکیهدی نوشهته شهده اسهت کهه بایهد
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تکرار کنی ،بنویسی ،بگویی و هضم کنی .در آخر هر درس هم دو سوال با نام مشزق
شب وجود دارد که توصیه میشود پس از پایان هر فصهل آنهها را از خهود بپرسهی.
همهی این تمرینات بسیار کارساز هستند و تو کمکم علت آنها را در مییابی.
دوست عزیزم اگر این مطالب را به کارگیری و هر درس را بها آرامهش و دقهت
بخوانی و عمل کنی به نیروی بیکرانهی کهه در سراسهر هسهتی حکهم فرماسهت
میپیوندی و آن گاه رویاهایت را به واقعیت تبدیل میکنی.
لطفا برای بهره گیری بیشتر از این کتاب به سایت زیهر مراجعهه کهن و فایهل
صوتی مربوط به همین کتاب را رایگان دانلود کن:
www.zehnemovafagh.ir
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چگونه مشتی استخوان تا آسمان باال میرود؟

چگونه مشتی استخوان تا آسمان باال میرود؟
آیا به راستی خبری در راه است؟
شخصی را میشناختم که هر وقت او را میدیدم رنگش پریده ،اعصاابش باه هام
ریخته ،بسیار غمگین و ناامید مینمود .آن گونه که خاود
چیزی خو
نظر

مایگفات دلاش باه

نبود .چیزی برایش مهم نبود .هیچ چیز به او شادی نمیداد .دنیا در

ظلمت و سیاهی بود .گویی مردم به دنبال کار خاود بودناد و کسای باه او

فکر نمیکرد .هر روز با آه و افسوس از خواب بیدار میشد و شب با ناامیادی باه
خواب پریشان میرفت .پر آشوب باود .زنادگیا

باه ساختی پایش مایرفات.

کنترل همه چیز را از دست داده بود .دیگر چیزی او را شاد نمیکرد .در اطرافش
همه چیز سیاه مینمود .نمیدانست که چه کاری انجام دهد .به هماه چیاز و هماه
کس نفرین می فرستاد .زمین و زمان را مقصر میدانست و هماه کاس را دشامن
خود میپنداشت .گاهی رو به آسمان میکرد .گاهی باه افان نگااه مایکارد ،ولای
پاسخی نمی شنید و با آن حال پریشان آهی از سر افسوس میکشید و خود را باه
عالم خواب پریشان و جهل فارو مایبارد .آن زماان افساردگی از سار و رویاش
میبارید ،ولی اکنون برای شما کتاب مینویسد.
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گنج پنهان درون
عمرها در پی مقصود بهه جهان گردیهدیم
خود سراپردهی قدرش ز زمان بیرون بهود

دوست در خانه و ما گرد جهان گردیهدیم
آن که ما در طلبش جمله مکان گردیهدیم.
سعدی

قدرت بیکران الهی را سپاس میگویم که مرا توانایی و شوو تیییور ا وا
کرده است!
قدرت درونم را سپاس مویگوویم کوه مورا اشوقیا دن واد کوردن رویا وایم
بخشیده است!

با گنج پنهان شروا کردهام .میدانی چرا؟ چون این روزها اغلهب بهه دنبهال گهنج
هستند .دنبال پول و مادیات هستند و دست به هر اقدامی میزنند تا ثروت خهود
را زیاد کنند و یا ثروتی به دسهت آورنهد ،خیلهیهها از راه حهالل و خیلهی ههم از
راههای دیگر .یکی با شب و روز کهار کهردن ،یکهی بها دو شهیفت و سهه شهیفت
کارکردن ،یکی با داللی ،یکی با داد و ستد ،یکی با تکیه بر دارایی دیگری ،یکی با
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
آن نمیروی؟ حتماً میروی .به آب و آتش مهیزنهی تها آن را بدسهت آوری .ولهی بهه
حرفم توجه کن .حرفم را باور کن .آیا تاکنون میدانستی که گنج بیکرانی در همهین
نزدیکیها هست؟ آن قدر به تو نزدیک است که فکرش را هم نمیکنی.
گنجی که هر لحظه صدایش را و آثارش را حس میکنی ،ولی در دوردستهها بهه
دنبالش هستی .گنجی که تمام عالیمش پیداست ولی گاهی هرچه بهیشتهر عالمهت
میفرستد تو از آن دورتر میشوی .آن قدر این طرف و آن طرف میروی تها خسهته و
ناامید از حرکت دست میکشی .و بعد هم رنگت پریهده و اعصهابت بهه ههم ریختهه و
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بسیار غمگین و نا امید به خیاالت میروی که شاید از آسمان گنجی بر تو ببهارد و یها
زمین و زمان را نفرین میکنی که چرا این قدر بدبخت هستی؟ میگویی چرا دیگهران
دارند و من ندارم؟ چرا هیچ کس به فکر من نیست؟ چرا هرچهه بهدبختی هسهت بهه
سمت من میآید .شاید هم به فکرت برسد که حرکت بکنی و کاری را شهروا بکنهی،
اما به زمین میخوری .دوباره بلند میشوی و به کار دیگری میپردازی ،باز بهه زمهین
میخوری به فکرت میرسد که راههای میان بر را امتحهان کنهی .در شهرطبنهدیهها
شرکت میکنی ،شاید حتی به فکر کارهای خالف بیفتی .ولهی مهیبینهی ههر روز در
باتالقی فرو میروی که بیرون آمدن برایت مشکلتر میشود.
ناپلئون هیل یکی از پیشرویان در زمینهی موفقیت میگوید" :جهایی در مغهز
انسان بذرهای موفقیت نهفته است ،اگر کسی بتواند این بهذرها را پیهدا کنهد بهه
جاهایی میرسد که هرگز فکر نمیکرده است".
پس راه چیست؟
موالنا میفرماید:
یک سبد نان است تو را بر فرق سر تو همی جویی لب نان در به در
راه این نیست که چشم امیدت به بیگانهای باشد تا تو را خوشهبخت کنهد .راه
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
قرعه کشی برنده شوی .هیچ کدام از اینها راه نیست .راه این است کهه بها تمهام
وجود بدانی و باور کنی و حس کنی که:
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آن چه خود داشت ز بیگانه تمنّا میکرد
بدانی که آن چه بسیار به تو نزدیک است را فراموش کردی و چشم امیهد بهه
بیگانگان دوختی .بدانی که هرچه بیشتر در دوردستها به دنبال گنج بروی و به
دنبال جام جم باشی از گنج واقعی دورتر میشوی.
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بدانی که گنج واقعی به تو نزدیک است؛ آن قدر که آن را نمیبینهی و روز بهه روز از
آن دورتر میشوی .حاال در سر چه داری؟ میخواهی به گنج دست یابی یا همچنهان بهر
سر و صورت خودت بکوبی ،آه بکشی و حسرت بخوری؟ البته میدانم که میخواهی بهه
گنج برسی .اما گنج کجاست؟ میدانی در کجاست؟ باور کن در درون خودت.
اجازه بده قبل از ادامهی مطالب لحظاتی در حضور باشیم:
امروز به تو میاندیشم و تو را فرا میخوانم تا ال اف بویکرانوت را
بر من بقابانی تا را م را به سویت پیدا کومم و بوا اققودار ایون راه را
بپیمایم .امروز را برای تو میخوانم.

درون اسرارآمیز
آری! گنج ارزشمند در درون تو پنهان است .باور کن .به همین راحتهی .گهنج در
درونت است .در درون خودت .شک نکن .تمام کسانی که به گنج واقعهی یافتنهد،
آن را ابتدا در درونشان یافتند .میدانی حکایت تهو مثهل چیسهت؟ مثهل یکهی از
مجسمههای بودا!
چند سال پیش مریدان مجسمهی بودا در تایلند میخواسهتند آن را از جهای
خود که چندان مناسبی نبود جا به جا کنند .مجسمه از گل پوشیده بهود .خیلهی
سنگین بود .افراد فقط کمی آن را تکان دادند .ولی چهون شهب فهرا رسهیده بهود
رهایش کردند تا فردا دوباره به کار خود ادامهه دهنهد .فهردا صهبح وقتهی آمدنهد
دیدند که به خاطر تکانهای روز قبل یک شکاف کوچهک در مجسهمه بهه وجهود
آمد .کمی دقت کردند ،دیدند نور زرد زیبایی از آن بیرون میآید .شکاف را بهازتر
کردند و متوجه شدند که نور بیشتر شده اسهت .بنهابراین شهکاف بزرگهی ایجهاد
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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کرده بودند و مریدان به خاطر ترس از غارت مجسمهی طال اطراف آن را بها گهل
پوشاندند تا در نظر دشمن بیارزش بیاید.
حکایت تو همین گونه است .درونت پهر از طالسهت و بیرونهت مشهتی گوشهت و
استخوان .چون گوشت و استخوان را میبینی به درون تهوجهی نمهیکنهی و رههایش
میکنی و تمام شادیها و نعمتها را در جاهای دیگر جستجو میکنهی .و ایهن منشه
بدبختی است و یعنی فکر میکنی ستارهی بخت افول کرده است و زمهین و زمهان را
نکوهش میکنی .اما این گونه نیست .ناصر خسرو بسیار خوب گفته است که:
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
مریض هستی و به دنبال درمان هستی از درونت خبر بگیر .اگر فقیری و یها ثروتمنهد
همه را از درونت بدان .هرچه هست از درون خودت بر میخیزد ،چه شادی ،چه غهم،
چه بدبختی و چه خوشبختی .اگر مردم با تو خهوب هسهتند از درونهت بهدان .هرچهه
هست از درون بر میخیزد .بنابراین اگر دنبال خوشهبختی هسهتی ،درون را بشهناس.
اگر نشناسی بدبخت میشوی و هر روز تالطم و آشفتگیات بیشتر.
اگر درون را نشناسی همان میشوی که اکنون اکثر مردم هستند .یعنی حتی
اگر هم به طریقی پول به دست آوری ،باز همچنان احساس فقر و نداری میکنی.
میدانی چرا؟ چون از درونت دور هستی .یعنی بهتر بگویم از خودت دور هسهتی.
بعداً در این باره بیشتر صحبت میکنم .ولی در ت ییهد ایهن سهخن بهه تحقیقهی
استناد میکنم که در میان  34کشور مختلف انجام گرفته است تا احساس مهردم
از خوشبختی را نشان بدهد .فکر میکنی در آمریکا که ثروتمندترین کشور جهان
است ،مردم چقدر احساس خوشبختی میکننهد؟ خیلهی کهم ،در رتبهه  22قهرار
گرفتند .اما نیجریه که کشور فقیری است در رتبهی اول خوشبختی قهرار گرفهت.
بنابراین پول خود به خود مایهی خوشبختی نیست وخوشبختی نتیجههی پهول و
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مقام نیست .بلکه درون شخص است که خوشبختی را میسازد .ادیسون میگوید:
"در پیشرفت از درون باز میشود ".کمکم در صفحات آینده بیشتر به این نکتهه
پی خواهی برد و با تمرینهایی که انجام میدهی از قهدرت درون خهودت بیشهتر
باخبر میشوی و میتوانی از آن در موارد زیادی استفاده کنی .پس حاال که پهس
از مدتها سر درگمی کسی پیدا شد که بیپرده با تهو سهخن بگویهد و درد تهو را
خوب بشنود ،خوب گوش کن و بیت زیبای حافظ را زمزمه کن و بعد ادامه بده:
یههارب از ابههرا هههدایت برسههان بههارانی بیشتر ز آن که چو گردی زمیان برخیزم
تو مپندار که از خاک سهر کهوی تهو مهن بجفههای فلههک و جههورا زمههان برخیههزم
حال به کیمیای زیر توجه کن:
رگاه شوقی در درونت برای رسیدن به چیزی به وجوود مموده باشود
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
به من برسی .اگر قرار بود به من نرسی رگز من شو ایجاد نمیشد.

با خودت عهد ببند که در این راه پایدار خواهی بود .و حتی با جفهای فلهک و
جور زمانه هم کنار نمیروی و راهت را ادامه میدههی .و ههر وقهت کهه گهرد نها
امیدی به سراغت آمد زمزمه کن که:
چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک
بنابراین باهمهی توان به پیش میرویم تا ببینیم نقشهی این گنج عظیم کجاست؟
نقشهی گنج
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
یافتند ،آن چه خواستند برایشان مهیا شد.
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حافظ به عنوان فرزانهای که فرزانگان عالم لب به ستایش او میگشایند میگوید:
من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست کی طمع در گردشا گردون دونپرور کنم
شاید هنوز هم باور نداشته باشی که سرچشمهی تمام خوبیها و شهادیهها از دل
بر میخیزد .شاید هم قبالً شنیدی و یا جایی خواندی اما چندان اهمیهت نهدادی .امها
این دفعه فرق میکند .این بار تو آمدی که دل را بشناسی و با شناسایی دل جههان را
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
ماده نیست که محدودیت داشته باشد .برای روح کارها دشوار نیست .هرچه ما بها
جسم خود دشوار میبینیم از منظر روح بسیار آسان است.
توهرچه تالش کنی ،درس بخوانی ،پول به دست آوری ،زحمت بکشی اگهر خهود
را به سرچشمهی وجودت وصل نکنی اصالً ارزشی ندارد .چون یا آن چه را بهه دسهت
آوردهای از دست میدهی و یا این که باعث آرامش تهو نخواههد شهد .مهثالً تهو یهک
پرندهی زیبای خوش آواز را در قفس قرار میدههی و بهرایش هرچهه بخواههد فهراهم
میک نی .خودش دیگر نیازی به کوشش بهرای بهه دسهت آوردن غهذا نهدارد .نیهاز بهه
النهسازی ندارد .نیازی ندارد که شب و روز از این بترسد که دشمنی فهرا رسهد و او را
نابود کند .ولی این پرنده با تمام این امکانات احساس آرامش ندارد .خوشبخت نیسهت
چرا؟ چون از سرچشمهی خودش که آزادی در طبیعت است جداست .تو هم همهین
گونه هستی ،مطمئن باش .اگر از سرچشمهی هستی خودت که همان روحهت اسهت
جدا شوی نعمتهای دنیوی هیچ ارزشی ندارد و هیچ لذتی از آنها نمیبری .و با ایهن
همه به دست آوردن آنها هم برایت بسیار مشکل میشود.
قبل از ادامهی مطلب چند بار نوشتهی زیر را زمزمه کن:
میخوا م بدانم :در درون من نیرویی وجود دارد کوه جریوان موییابود و
رفاه و مسایش برایم به ارمیان میمورد ،شور و شوقم را برای رسیدن بوه
ا داف بزرگ زیاد میکمد و در مه حاد یاری گر من میباشد.
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پس راه چاره چیست؟ بسیار راحت است .به خودت بازگرد .خود را بشناس.
ببین که خداوند قدرت بزرگی در نهانه ت قهرار داد .اگهر ایهن نکتهه را بها تمهام
وجودت بپذیری کارها آسان می شود .دیگر زندگی روی خودش را به تهو نشهان
میدهد .از انسان بودنت لذت می بری و همیشه از خودت سپاس گزار میشهوی
که این نکتهی بسیار ح یاتی را فهمیدی .اما شاید بگویی میدانم کهه در درونهم
نیروی بزرگی هست ولی نمی توانم باور کنم و یا نمی توانم از آن اسهتفاده کهنم.
میگویم نکته ی جالبی مطرح کردی .ولی قسمت اول آن کهه گفتهی مهیدانهم
نیروی بزرگی در درونم است را اشتباه گفتی .چون اگر واقعاً میدانستی مشکلی
نداشتی .بنابراین من سعی می کنم ،با مثال ،شعر و داستان و هرچه که به نظهر
می رسد این نکته را بر تو آشکار کنم تا در فصل های بعد با اعتماد بیش تر جلهو
بروی و در پایان کتاب متوجه شوی که دیگر همان انسان قبلی نیستی.
همراه عزیزم! آیا تاکنون تجربه کردهای که یک حس درونی به تو چیزی میگوید
و تو آن را انجام میدهی و بعد میبینی که چگونه این حس به تو کمهک کهرد؟ ایهن
همان صدای درون توست؛ ندای روح توست .روح میخواهد با تو سخن بگویهد ،راه را
نشان بدهد ،ولی تو تهوجهی نمهیکنهی .در درون تهو دوسهت بزرگهوار و خردمنهدی
سکونت دارد که همیشه منتظر توست .چون تهو را دوسهت دارد ایهن حهافظ توسهت.
تمام تالش او این است که تو را از گزند بالیا و حهواد در امهان دارد .مهیدانهی ایهن
راهنمای بسیار بزرگی است؟ میدانی اگر به صدایش گوش کنی در همهی زمینهههها
به تو یاری میرساند؟ به تو راه ثروتمند شدن را نشان میدهد ،راه درس خوانهدن ،راه
ارتباط با دیگران و راه خوب زیستن را نشان میدهد؟ اما بدان که این دوست بزرگهوار
زمانی کمک میکند که تو خودت بخواهی .تو از او کمک بگیری .اگهر تهو نخهواهی او
فقط گه گاهی عالیمی میفرستد و در نهایت هم اگر توجهی نکنی ،هیچ وقهت دیگهر
صدایش را نمیشنوی و آن موقع تنهای تنها میشوی و باید عذاب بکشی .بایهد بهرای
انجام کارهایت شب و روز تالش بکنی .هیچ آسایشی نخواهی داشت و انگار جههان بها
تو سر سازگاری ندارد.
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چند روزی مانده به عید بود و من در یکی از خیابانهای تههران بهه قصهد خریهد
رفته بودم ،در حالی که مقداری پول در کیفم داشتم به ازدحام بسیار زیاد جمعیهت و
همچنین به مغازهها فکر میکردم .در همان حین یک بسته اسکناس در دسهت یهک
نفر دیدم .به طور ناخودآگاه و بدون هیچ تفکری جملهی زیر بر زبانم جاری شد" :این
پوال مال کیه؟" و بعد ناگهان ناخواسته چشمم به کیفم افتاد که درش بهاز شهده بهود.
آن شخص هم میخواست فرار کند که باز ناخودآگاه دستش را گرفتم و با قدرتی کهه
نمیدانم در آن لحظه چگونه ایجاد شده بود تا رسیدن پلیس او را نگهه داشهتم .هنهوز
که هنوز است در شگفتم که چگونه بدون ههیچ دلیلهی سهوال فهوق را از آن شهخص
پرسیدم و نگذاشتم پولهایم به سرقت بروند .فقط میدانم که این من نبودم.
مُهر بر گوشست و بر چشمت چه سود
یار با تو غار با تو در سرود
در فصل آخر راهنماییهایی وجود دارد که بتوانی هرچه بیشتر از ایهن نیهرو
استفاده کنی.
قدرت ذهن ناخودآگاه
ذهن ما به دو الیهی خیلی کلی تقسیم میشود :ذهن آگاه و ذههن ناخودآگهاه .ذههن
آگاه همهی آن چیزهایی است که ما به یاد داریم و میتهوانیم فهوراً از آنهها اسهتفاده
کنیم .و ذهن ناخودآگاه خودش را آشکار نمیکند ولی بیشتهر اعمهال و رفتهار مها را
رقم میزند.اگر یک کوه یخ را نگاه کنی میبینی که قسهمت انهدکی از آن بیهرون آب
است و قسمت بسیار عظیمی از آن در دریا قرار دارد .ذهن ما هم همین گونهه اسهت.
ذهن آگاه مثل قلهی کوه یخ است که بیرون از آب است .ولی ذههن ناخودآگهاه تمهام
بدنهی آن کوه یخی است که در زیر آب قرار دارد .بنهابراین ذههن آگهاه مها در مقابهل
ذهن ناخودآگاه بسیار اندک است .ما با ذهن آگاه خود چیزی را یاد مهیگیهریم و اگهر
بر آن تمرکز کنیم آن چیز به ناخودآگهاه مهیرسهد و آن موقهع دارای قهدرت زیهادی

13

ذهن آبی در جستجوی هدف

میگردد .بدن ما و زندگی ما تا حد بسیار زیادی تحت ت ثیر ناخودآگاه قهرار دارد .اگهر
به قدرت ناخودآگاه پی ببری و بتهوانی از آن اسهتفاده کنهی خهودت از کارههایی کهه
میتوانی انجام میدهی بسیار تعجب میکنی.
اجازه بده تا با یک مثال موضوا را روشن کنم .ذههن آگهاه مثهل یهک سهرباز
است که نمیگذارد کسی وارد حریم ذهن ناخودآگهاه شهود .اگهر فکهری بهه ههر
طریقی وارد ناخودآگاه شد و در آن جا ماندگار گردیهد آن فکهر ناخودآگهاه را بهه
واکنش وا میدارد و ناخودآگاه به کل بدن و به کائنات دسهتور صهادر مهیکنهد و
دستورات آن اجرا میشوند .اگر ناخودآگاه ما باور کند کهه یهک جسهم داغ ،سهرد
است به جای این که بدن احساس سوزش کند احساس سرما میکند.
با مثال دیگری موضوا را بهتر متوجه میشوی .یک شخص که عمهل هیپنهوتیزم
انجام میداد وقتی سوژهی مورد نظر را به حالت هیپنوتیزم برد یک تکه یخ بهر بهازوی
او قرار داد و به او تلقین کرد که ایهن میلههی گداختهه اسهت و بهدین ترتیهب ذههن
ناخودآگاه سوژه باور کرد و بازوی او به جای اینکه احساس سرما کند سهوخت و تهاول
زد.چرا؟ چون ذهن ناخودآگاه به سلولهای بدن پیام سوزش و تهاول را صهادر کهرد و
آنها هم اجرا کردند.
جوزف مورفی نقل میکند که در جایی جادوگری بود که افهراد قبیلهه بهه او اعتقهاد
زیادی داشتند .البته آن جادوگر هیچ نیروی مافوق طبیعی نداشهت ولهی قهدرت تلقهین
فراوانی داشت .روزی یکی از افراد از او پرسید که در وجود مهن چهه مهیبینهی و او ههم
گفت وقتی ماه در آسمان به نیمه برسد و تو آن را نگاه کنی خهواهی مهرد .آن فهرد ههم
چون این مس له را باور کرد هنگامی که به ماه نگاه کهرد در خهواب سهکته کهرد و مهرد.
چرا؟ چون ناخودآگاه این را قبول کرد .و به اعضای بدن فرمان مهرگ را صهادر کهرد .در
یکی از بیمارستانههای آمریکها گروههی از بیمهاران در زانهوی خهود مشهکل داشهتند و
میخواستند مورد عمل جراحی قرار گیرند .پزشکان بدون این کهه بهه بیمهاران چیهزی

