
ــه دســتتان        ــد و ب ــایی کــه داری ــه خــاطر نعمــت ه هــر روز ب
را در ذهـن  افکار و ایده هاي شـاد .می رسد شکر گذاري کنید

ن دیگران ،کاري فراتـر از  براي خوشحال کرد.خود جاي دهید
ا قادرید با بیان کالمـی  شم.روزانه و عادي انجام دهیدکارهاي 
دن آن در رفتارهایتان به وجد و سـرور  باور عملی کر،شورانگیز
.این نسخه واقعی وجد و سرور و سعادت شماست.در آیید

با امید مشکالتتان را برطرف و آنها را به منبع خالقیت 
.تبدیل کنید

در نتیجه هر . پویایی و حرکت هستند،مشکالت نشانه حیات
زندگی بیشتري در سرچقدر بیشتر با سختی ها رو به رو شوید 

هیچ چیز سازنده تر و مهیج تر از غلبه .ود خواهید یافتخ
شین تر ازنهیچ احساسی دل.کردن بر مشکالت نیست

. نیستاپا گذاشتن سختی ها و برخورد صحیح با آنهزیر 
. هیچ کس نمی تواند منکر سختی ها و مرارتهاي زندگی باشد

در برابر داشته باشید که زندگی پر از پیروزي ها اما توجه 
مقابله نحوه . مشکالت و یافتن پاسخ ها براي سواالت نیز است
. شما با مشکالت بسیار مهم تر از خود مشکل است

.سازنده با آنها رو به رو شویدپس با روش هاي مثبت و 
امیدواري خود را همیشه حفظ کنید به خصوص وقتی زمانه 

بر هر با کمک خدا می توانید. گذارداري می گسازسر نا
پس از او طلب کمک کنید که به شما . مشکلی پیروز شوید

خداوند همیشه مراقب و پشتیبان کسانی .داده خواهد شد
است که به او عشق می ورزند و توکل می کنند و از صمیم 

.قلب به خواست او تن می دهند

راز سالمتی و سرزندگی

.همانا با یاد خدا دل ها آرام گیرد" االبذکراهللا تطمئن القلوب "

یاد خدا اگر عمیق در ذهن و روحتان ریشه دوانده باشد،      
یاد خدا . اضطراب ها و تنش هاي شما را آرام کندمی تواند

.تمام استعدادها و قابلیت هاي پیدا و نهان ما را فعال می کند
خود یقین و ایمان قلبی خود را به حضور خداوند در کنار

خداوند بدون هیچ که هایی به شگفتی . افزایش دهید
.محدودیتی در زندگی شما گذاشته توجه کنید

این قدرت خالق مهم ترین . د را پرورش دهیدقدرت اراده خو
اجازه . نیرویی است که خداوند هستی بخش در ما نهاده است

ندهید اراده شما ضعیف و متزلزل شود، بلکه با تمرین هاي 
. مناسب و مداوم آن را تقویت کنید

به خاطر داشته باشید میزان سالمتی یا بیماري شما متناسـب  
افکـار بیمـار گـون را از    . می پرورانیدبا افکاري است که در سر 

اجازه ندهیـد  . سر بیرون کنید تا جسمی سالم تر داشته باشید
. مسـموم کنـد  گون،  فکر و ذهن شما را فکار و رفتارهاي بیمارا

فرامـوش  . هرگز مهار ذهن خود را به تصورات بدخواهانه ندهید
ـ . نکنید نیات بد نشانه بیماري است ا از آزردن قلب و روحتان ب

.پرهیز کنید" یعنی کینھ ورزیدن "زنده کردن جراحت 
به نعمت سالمتی که خدا به شما داده فکر کنیـد و مراقـب آن   

.باشید
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زیبا زیستمی توان زیبا دید،



قادري که را به خداياین کار بیش از آنچه فکر می کنید شما
تمام مشکالت و .در وجودتان خانه دارد نزدیک می کند

را به خدا بسپارید و بعد با خاطري آسوده از آنها اهسختی
.بگذرید

سرور زندگی کنیددر جذبه وجد و
تـاثیر  .اند در زندگی شما شگفتی بیافرینـد وجد و سرور می تو

مغـان  جادویی آن می تواند زندگی دوباره اي بـراي شـما بـه ار   
را پژمــرده و بــی روح در حــالی کــه فقــدان آن شــمابیــاورد،
،موقعیت هاي مختلـف زنـدگی  زیرا روحیه داشتن در .می کند
از اهمیت به  سزایی  برخـوردار  ،کسب موفقیت هاصبه خصو

.است
، اجازه ندهید کمبودها و فقـدان هـا از   هراتفاقی که پیش بیاید

همـه مـا   . هر نوع که باشند قواي روحـی تـان را نـاتوان کننـد    
امـا وقتـی   قادریم باالتر از مشکالت و سختی ها قرار بگیـریم ، 

سرور خود را از دست بدهیـد ایـن قـواي روحـی سـرد      ووجد
ضـربه هـایی   ویشتن شما شکننده شده و در برابـر خ.می شود
از آن به خـوبی قـادر بـه تحمـل آنهـا بودیـد از پـاي        که پیش
.می افتید

پس بـراي داشـتن وجـد و    "آکنده از خدا"وجد و سرور یعنی 
هر روز با نشاط خود را .روح خود را سرشار از خدا کنیدسرور،

خــود را عــادت دهیــد تــا بــه .ملــزم بــه وجــد و ســرور کنیــد
.آفریده هاي خالق بزرگ ارزش بگذارید

سست و،ا عادت دهید که از قالب فرد ضعیفرویشخ
، مطمئن به خود و هدفدار خود را قوي.بی اراده بیرون بیایید
ه می داند از زندگی چه می خواهد و کببینید و مانند کسی 

را مانند حاال سعی کنید خود .چگونه باید آن را به دست آورد
یک متفکر .تصویر مثبتی که از خود ساخته اید بکنید

امید کننده حتی در لحظات سخت و نا.مثبت اندیش باشید
همیشه از باال به سختی ها و .نگاه مثبت خود را تغییر ندهید

.مشکالت نگاه کنید و از نزدیک به امکانات و استعدادهاي خود
انات هر وقت بخواهید در به یاد داشته باشید که این امک

.پس به آنها اعتماد کنید. دسترستان هستند
،کمک خدا می توانید بر همه موانعیقین داشته باشید که با

با شهامت و روحیه خوب فائق شوید و پیروزي را در آغوش 
.بگیرید

ازهیچ کس و هیچ چیز نترسید
هرگز با ترس .یز نترسیدچدر این دنیا از هیچ کس و هیچ 

چه دلیلی .ك کنیدهر ترسی را از وجودتان پا.ندگی نکنیدز
زیرا خداي شما در تمام مسیر ؟براي ترسیدن وجود دارد

.ستازندگی همراه شما
از عواملی ،طبیعی و متعادل در برابر دیگرانداشتن رفتاري

بی مورد از افراد ي ا از ترس هاراست که می تواند شما
ارت، حقکه از عقده هاي کسانیتمام .مختلف نجات دهد

.می ترسنددیگران کمرویی، خودکم بینی رنج می برند از
یت صحبت می کنند یا در هرگز در برابر کسانی که با قاطع

،د و در موقعیت هاي به ظاهر سختتنایسبرابر شما می 
بلکه در آرامش ایمان مثبت خود .دستپاچه و مضطرب نشوید

ي مثبت را ا و باورهاهانگیزه که ي وعنممتون . را پرورش دهید
.پیو سته بخوانیددر شما ایجاد می کند، 

"زیبا زیستمی توان زیبا دید،"
زیرا زیبایی چشمه اي است که از درون هر یک از ما 

زیبا .موهومنهچشمه اي واقعی .می جوشد و جاري می شود
ترین نگاهی است که هر یقیقحدیدن ساده لوحی نیست،
.انسان می تواند داشته باشد

پنجره اي که ما . زندگی نگاه ماست به خود و دیگران
.می گذردما است که بر گشاییم، حکایت ما و روزگاري می 

ضعیف یا ،دبشما همانی هستید که فکر می کنید خوب یا
.ا زندگی کنیدببینید و زیبزیبا پس .یا برنده،بازنده،قوي

غه ها و نگرانی هاي بی شمار داگر می خواهید در میان دغ
دنیاي کنونی با اعتماد به نفس و خوش بینی زندگی کنید،

.خواندن این بروشور را به شما توصیه می کنیم

برا ي زندگی کردن ابزار الزم را با خود بردارید
اي زندگی در بر. به رومستقیم و از رو.به اطرافتان نگاه کنید

قدرت خیلی زود از پا در بدون.دنیاي امروز باید قوي باشید
می توان گفت .ا انسان را رها نمی کنندهسختی .می آیید

زیرا فقط در مقابله با سختی ها و .نظام دنیا این چنین است
.پیدا می کندمشکالت است که قدرت انسانها فرصت ظهور

الزم "ابراز"است که چگونه آنچه همه ما باید بیاموزیم این 
براي زندگی کردن و باالتر از آن غلبه بر مشکالت و شرایط را 

افراد براحتی باعث ناراحتی شما اتفاقات و .پیدا کنیم
تا وقتی که دفاع درونی خود .زود آسیب می بینیدوند و می ش
ي هارش ندهید، همچنان درمعرض این نامالیمات و رنج را پرو

.ناشی از آن خواهید بود
یکی از راه هاي پرورش دفاعی درونی ، آموختن تفکر مثبت در 

یعنی داشتن تصویر ذهنی از یک .تمام اوضاع و شرایط است
.انسان مصمم و توانا از خود


