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آنچه را که نمی توانید تغییر دهید پذیرا باشید*

به عهده بگیرید و چیزهایی را کـه قـادر   مسئولیت زندگیتان را 
واســت اگــر قــدتان کوتــاه .بــه تغییــر آن نیســتید، بپذیریــد

می خواهید بلند باشید، اگر با نقص عضو به دنیا آمده اید یا در 
طول راه دچار نقص عضو شده اید، یـا خـود را در موقعیتهـاي    

کـه از  ید هستهایی یا بر سر دوراهی ید، غیر قابل تغییر می یاب
جاي خود تکان نمی خورند، می توانید غوغا و فغان سر دهیـد  

گناه یا دلسوزي به و ناله کنید و در ندامت یا احساسو نفرین
حال خود غرق شوید، یا دست در دسـت مـوقعیتی کـه در آن    

.خود را اجرا کنیدشقنبهترین نحوقرار دارید، به

جسمتان را موزون نگاه دارید*
از انگـاره هـاي منفـی کـه در     و نیرو کمک می کند تندرستی 

.زندگی روزانه مان با آنها مواجه می شویم مصون بمانیم
. در همه چیز اعتدال را به خاطر آورید
و یکـی از مخـرب تـرین    . خوراك درست بهترین داروي ماست

. کارها که بیشترین صدمه را به جسم می زند پرخوري است
ند پیاده روي نیز براي سالمت جسم مانیبرنامه ورزشی مناسب
به اندازه کـافی بخوابیـد و همیشـه    اً حتم. اهمیت بسزایی دارد

.خنده و شادمانی را نیز به همه برنامه هاي زندگیتان بیفزایید

با انرژي باشید*
روشنایی جان عالوه بر حفظ تندرستی مستلزم برخـورداري از  

سطح انرژي پایین می توانـد بـه مشـکالتی    . انرژي بسیار است
ل، رخـوت و بیحـالی، افسـردگی و    نظیر ناکامی و کالفگی، مـال 
.احساس بیهودگی بینجامد

هر یک از این مشکالت به تنهایی کافی است تا مانع پیشـرفت  
.معنوي شود

سر و صدا، ترافیک، گرسنگی، زیاد در معرض نور آفتاب یا بـاد  
قرار گرفتن، گپ زدن هاي غیرضروري، مشاجرات و سـتیزهاي  

.ینده شمار می آشخصی ، جملگی از مکنده هاي انرژي ب
بکوشید اوضـاع و شـرایط یـا افـرادي کـه انـرژي وجودتـان را        

. می مکند بشناسید و کنار بگذارید و از زندگیتان حذف کنید
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از داوري درباره دیگران دست بکشید*
یکی از مشکالت ناشی از بزرگ شدن جامعه ما این است که از 

اغلـب بـا   . دو تولد، به ما می آموزند برتري خود را بـاور کتـیم  ب
این باور زنـدگانی را بـه سـر مـی بـریم کـه بـه دیـده تحقیـر          
نگریستن دیگري به علت طرز لباس پوشیدن یـا شـیوه کـار و    

ي زندگی یا میزان پولی که در بانک دارند یا نوع صابون و عطر
. تطبیعی اسکه استفاده می کنند، امري کامالً
این حق را نداریم که درباره . در جهان ما همه با هم رهسپاریم

باید داوري هاي خود را رها کنیم . جایگاه دیگري قضاوت کنیم
و به این اندیشه بازگردیم که از بهر چه بـه ایـن جهـان آمـده     

.بودیم
یاد بگیرید از خلوت و تنهایی لذت ببرید*

تواند کمکتان کند تا هیچ چیز به اندازه خلوت و تنهایی نمی
به ویژه اگر این خلوت و . با ضمیر درونتان تماس حاصل کنید

تنهایی با سکوت و سکون درون و حذف صداهاي بیرونی مانند 
با تنها بودن راحت .باشد...رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله 

عه مطالب این مجالی است تا بتوانید به مطال. باشیدو آسوده 
خندیدن و گریستن و طبیعت، تعالی بخش، گذراندن وقت در 

.بخشیدن و تأمل در کار کائنات بپردازید

زیاد گریه کنید*
حال . مدتهاي مدید به ما گفته اند گریستن ،کار درستی نیست

گریستن ابزاري . آنکه کامالً درست و مطلوب و حیاتی است
است که سر راه بسیار قدرتمند براي پاك کردن چیزهایی

چه بسا نیاز داشته باشید که .رشد درونمان قرار می گیرد
شاید هم بیشتر زندگیتان. گریه کنید و از این نیاز آگاه نباشید

نیرویی که . اشک در چشمهایتان حلقه زند، ولی گریه نکنید
اشک خود را بگیریم، نمی گذارد مصرف می کنیم تا جلوي 

بگذارید این انرژي رها شود . یمکسی که به راستی هستیم باش
.گریستن شما را آزاد خواهد ساخت. و گریه کنید

مشکالت زندگیتان را موهبت انگارید*
منفـی مـی پنداشـتید،    اًبه زندگیتان بنگرید و آنچه را که سابق

نهـا  شیوه تفکرتـان را نسـبت بـه آ   . مورد تجدید نظر قرار دهید
به فوائدي که آن موقعیـت برایتـان در بـر داشـته     . عوض کنید

به سایر مشکالتی بنگرید که به علت این مسـأله، از  . بیندیشید
ببینیـد بـه دلیـل درسـهایی کـه از آن      . آنها برحذر مانـده ایـد  

و چگونـه  . آموخته اید، زندگیتان از کدام جهت بهتر شده است
از .راه رشـد درونتـان باشـد   ی در یهر یک از آنها می تواند پله 

امروز به شیوه یی زندگی کنید و به شیوه یـی دربـاره گذشـته    
هـر چـه هسـت    .تان بیندیشید که گویی مشکلی وجود نـدارد 

.فرصتی براي روشن بینی است
از اندیشه هاي دردآور بپرهیزید*

شـناخت اندیشـه هـایی    . اندیشه هایمان جهان ما را می سازند
می ربایند و نمـی گذارنـد بـه سـطح بـاالتر      که آرام جانتان را

رنجـش و سـوزش و انفجـار و    . برسید، چنـدان دشـوار نیسـت   
انزجار از مسایلی چنان نـاچیز کـه اصـالً ارزش انـرژي صـرف      

میتوانید از هر وسیله یی که می شناسید بـراي  . کردن را ندارد
. غلبه بر تفکر منفی سود جویید

. استفاده کنیداز عبارتهاي تأکیدي و تجسم خالق-
. به دامن طبیعت پناه ببرید-
. به تنفس عمیق بنشینید-
.درخودتان نظم و انظباط ایجاد کنید-
. از دفتر یادداشت هاي روزانه سود جویید-
. دست به دعا بردارید-
.یا از کائنات کمک بطلبید-

ستنیازي به رنج نیست خدا اینجا
بر این باورید که براي رشـد بایـد ریاضـت کشـید،     اگر

می آموزیـد  آنه عزیرا با مطال. ستشمااین مطالب براي 
می توانید شادمانه رشد کنید و معصـومانه ببالیـد و   که 

.عاشقانه به جهان بنگرید 

گیریدبتد، می توانید از آن فاصله بگذارید دنیا بایس* 
وقتی فشارهاي دنیا به اوج خود می رسد، جهان را ترك یگاه

چشـم هایتـان را   . یعنی هر جا که هستید، آرام بنشینید. کنید
ببندید و چند دقیقه نفس عمیق بکشید، تا به کانون وجودتان 

.برسید
به خودتان مجال اندیشیدن بدهید*

ان پرورش بدهید که هر روز صبح پـیش  این عادت را در خودت
از آغاز کارتان، چند دقیقه فکر کنید که در کارتان و در رابطـه  
با افرادي که سر راهتان قرار می گیرنـد مـی خواهیـد چگونـه     

.باشید
ی وقت صرف کنید تـا ببینیـد   یآنگاه در پایان روز، چند دقیقه 

بـه  . دطه با آنچه که می خواسـتید باشـید، چگونـه بودیـ    بدر را
چیزهایی بیندیشید که نگذاشته اند از روزتان لـذت ببریـد، یـا    

آنگاه ببینید که . آنگونه که می خواستید روزتان را به سر آورید
ی متفـاوت بـه انجـام    یـ ه فردا چگونه می توانید امور را به شیو

. برسانید
همه اطالعاتی که درباره زندگیمان و چگونـه زیسـتن آن نیـاز    

اندیشیدن یکی از ابزاري است کـه مـا   . ار ماستداریم، در اختی
به نـدرت خـود بـه خـود     ، آرام جان . را به اطالعات می رساند

. ایجاد می شود
مســتلزم تــالش اســت و اندیشــیدن، یکــی از ابــزار ،آرام جــان

.قدرتمند آن


