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 بسم اللهّ الرحمن الرحیم

پيشگفتار

یک  مثل  دادي.  انجام  به آخرین کار خوبي که  فكر کن  ها  به خوبي      

شكارچي منتظر باش. شاید پیر زني براي رساندن بارش به خانه منتظر کمک 

باشد. شاید کسي از تو مشورتي بخواهد. یاري، درخواستي، هدایتي،کمک 

کن، بخند، دستشان رابگیر. هدایت کن تا هدایت شوي . 

ماست.  اندیشه  نتیجه  افتد  مي  اتفاق  چه  آن  است.  روزگار  رسم  این       

را  دنیا رسمش  تا  اندیشه کن  کنیم. خوب  مي  زندگي  کنیم  فكر  هرطور 

با تو عوض کند. افكار منفي را از ذهنت دور نگهدار. مثبت اندیش باش. 

همیشه به این فكر کن که شاید چند قدم جلوتر معجزه اي در انتظارت باشد. 

خودت را براي رویارویي با معجزه زندگیت آماده کن.

     هر روز صبح در پشت پنجره، در مه صبحگاهي، در انوار طالیي خورشید، 

در  درختان،  هاي  برگ  موسیقي  میان  در  ابر،  دو  میان  درشكاف  درافق، 

جریان زندگي، دستي مهربان عشقي پایان ناپذیر، مهري تمام نشدني،گذشتي 

اوخداست.   ، توست  نزدیک  در  وعطوفت  مهر  از  پر  نگاهي  و  آسماني 

خدایي که در نزدیكي توست. نزدیک تر از رگ به من به تو به ما. لبخند 

بزن او را شكر گذاري کن که به تو امكانش را داد تا روزي دیگر از نعمت 

زندگي وعشق برخوردار شوي.



       زمین خوش اقبال ترین مكان در کل هستي است زیرا در آن پرنده ها 

آواز مي خوانند، درختان رشد مي کنند و قد مي کشند، غنچه ها باز مي شوند، 

رودخانه ها جاري مي شوند، انسان ها عاشق مي شوند. این اتفاقي شگفت انگیز است . 

به تو تقدیم شده  به تو بستگي دارد زندگي هدیه اي است که  این         

زندگي تو یک بوم سفید نقاشي است که هر چه بر روي آن بكشي همان 

تقدیم تو مي شود. مي تواني رنج وغم وسختي نقاشي کني و یا مي تواني 

شادي وعشق ونشاط بر روي آن بكشي. شكوه وعظمت انساني تو در این 

آزادي خالصه مي شود. 

   تو مي تواني با اختیار از این آزادي استفاده کني. مي تواني زندگي ات را به 

جهنم تبدیل کني و در آن بسوزي مي تواني زندگي ات پراز موفقیت و زیبایي 

ونیكي کني. این به تو بستگي دارد. این آزادي به تو هدیه شده فقط به تو. 

   اگر در این دنیا این همه رنج وسختي وجود دارد دلیلي بر ناداني انسان هایي 

است که نمي دانند بر روي این بوم چه نقاشي کنند. 

    انتخاب به عهده توست. شكوه و جالل تو در این اصل نهفته است. این 

موجود از این نعمت بهره اي نبرده است. همه جانداران چه گیاه و چه حیوان 

انتخاب  آزادي  این  تنها  هستند.  شده  تعیین  قبل  از  برنامه  یک  داراي  همه 

سرنوشت به انسان داده شده است. انسان کاماًل آزاد است. آزادي گوهر وجود 

انسان و بزرگترین هدیه الهي است. انسان برنامه از پیش تعیین شده ندارد. او 

بدون برنامه قبلي پا به این دنیا گذاشته است. اوخالق زندگي خویش است. او 



به  این  باشد خود سازنده آن است.  او هر زندگي داشته  خلق کننده است 

خود او بستگي دارد. حق انتخاب با انسان است. بوم سفید در اختبار اوست 

و او باید بسیار هنرمندانه نقاشي بكشد با دقت وظرافت، زیبا ومعني دار پر 

ازشادي و خوشبختي. طرز تفكرت را در اختیار داشته باش 

درست انتخاب کن و با نهایت هنرمندي و عشق خلق کن. 

                                                                                    موفق باشي

                         مشهد  مقدس

                             گلپرور
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بخش اول





فصل اول 

قدرت ذهن
 

     افكار ما انرژي بسیار باالیي دارند به طوري که اگر از آن آگاه شویم و 

درست از آن استفاده کنیم مي توانیم هر آنچه در زندگي خواستار آن هستیم 

از آن خود کنیم اگر به شكست ها به ناکامي ها به دردها و رنج ها بیندیشیم 

نشاط  امید،  و  عشق  از  سرشار  زندگي  یک  به  اگر  و  شویم  مي  ها  همین 

وموفقیت بیندیشیم همین موهبت ها را در زندگي خود متجلي خواهیم کرد. 

زندگیتان  در  چیز  هیچ  کنید.  استفاده  درست  خود  اندیشه  از  بگیرید  یاد 
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تصادفي نیست. اندیشیدن باعث مي شود دریابید که هریک از ما با رسالتي 

به این دنیا آمده ایم. هرکدام در زندگي نقشي داریم که باید ایفا کنیم وگرنه 

زمانمان به بطالت گذشته و زندگیمان خسته کننده و بي ثمر خواهد بود. 

فرزانه اي مي گويد: فقر، شب را به غذا سر كردن نيست فقر روز را بي 

انديشه سر كردن است. 

    شما خالق واقیت خود هستید. چنانچه مسیر افكارتان را آگاهانه انتخاب 

و دنبال کنید با شادي وسالمتي وهمه چیزهاي خوب ودرنهایت مي توانند با 

خداوند در ارتباط بمانید.

است  خداوندي  هاي  برکت  همه  واساس  پایه  وسالمتي  ونشاط  شادي    

واحساس خوب داشتن نشانه آن است. احساس خوب نشان مي دهدکه شادي 

وسالمتي در زندگي شما جریان دارد. فقط باید قلب و ذهن خود را بگشایید و 

آرامش خود را حفظ کنید. وقتي آرزویي را در ذهن مي پرورانید ودر انتظار 

تحقق آن هستید احساسات راهنماي شما هستند. داشتن احساس خوب مثل 

اشتیاق وشوق داشتن هیجان، عشق وستایش و امیدواري به شما مي فهماند 

که شما هماهنگ با آرزویتان قرار دارید و درجهت برآورده شدن آن آرزو 

گام برمي دارید. 

   هرچه بیشتر به افكار مثبت روي آورید، بیشتر به تحقق آرزویتان فكر 

جایي  تا  شده  تر  شفاف  احساسات  و  تر  قوي  شما  ذهن  در  فكر  کنید، 
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برآورده شدن  باورمي رسد. کم کم جهت  به  این فكر در ذهن شما  که 

است  نشانه ي آن  منفي  افكار  و  بد  احساسات  پیش مي روید.  آرزویتان 

که شما با نور الهي وجودتان در تماس نیستید و به تحقق آرزویتان کمک 

به  را  به موفقیت فكر کنید. زندگي خود  بیندیشید و  اقتدار  با  نمي کنید. 

مانند افراد حرفه اي مدیریت کنید.

موالنا مي گويد:  اي برادر تو همه انديشه اي مابقي خود استخوان و ريشه اي.   

   انسان هر آن چه که دارد و یا در تدارک به انجام رساندن آن است، ابتدا 

در فكرش به آن شكل داده است. هیچ چیزي در زندگي وجود ندارد که 

ابتدا در ذهن ساخته نشده باشد. 

    هر اتفاق، واقعه وتجربه ا ي چه خوب و چه بد، چه موفق وچه ناموفق، و 

هر آن چه که هم اکنون در زندگي صاحب آن هستید همه بر اساس قانون 

واعتقاد شماست همه بر اساس قدرت فكر در ذهن شماست.

    اگر در زندگي خود دقیق شویم متوجه مي شویم که واقعیت زندگیمان را 

خودمان مي سازیم نه کس دیگر. دیگران در مسیرهایي محدود همراه ما هستند 

و هرگز نمي توانند تمامي خواسته هاي ما را برآورده کنند و یا حتي درک کنند 

که خواسته ي ما از زندگي چیست. 

    اگر بدانیم چگونه براي پیشرفت زندگي مان از فكرمان استفاده کنیم 

بي شک به مسائل با ارزشي خواهیم رسید.
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    ذهن ما از قوانین فیزیكي پیروي مي کند با مشخص کردن مسیر افكارمان 

و تمرکز کردن بر آن تمام انرژي دهني ما به سوي آرزو و هدفمان سرازیر 

مي شود. پس بهتر است به جاي تمرکز کردن برنگراني ها و کاستي ها، 

به برنامه و کارهایي که در زندگي ما را درمسیر دلخواهمان قرار مي دهد 

تمرکز کنیم وبه آن ها انرژي کافي بدهیم .

   اگر افكارمان را نوعي انرژي بدانیم قادر هستیم آن ها را در مسیر درست 

هدایت کنیم. اگر بدانیم با فكر کردن در حال آزاد کردن انرژي هاي ذهني 

هستیم بهتر مي توانیم افكارمان را هدایت کنیم و با افكار منفي دست و پنجه 

نرم کنیم. اگر مي خواهید از افكارتان در زندگي به نتایج مثبت برسید کافي 

است افكارتان را در مسیرهاي دلخواه و واقعي هدایت کنید. براي جهت 

دادن به زندگي تان الزم است افكارتان را کنترل کنید و به مانند انسان هاي 

موفق فكر کنید. پس مقتدرانه بیندیشید و با تفكر قدرتمند زندگي تان را 

بسازید تنها کافي است به نیرو و انرژي فوق العاده فكر و ذهن پي ببرید.

مي توانید هیچ گاه عصباني ونا امید نشوید، مي توانید بر مسائل و مشكالت 

تمرکز نكنید. مي توانید مانند یک شخصیت کار آمد و موفق فكر کنید. 

هیچ کس در هیچ زماني قادر نیست شما را آزرده خاطر نماید در واقع افكار 

شما و دید شما به مسائل است که شما را آزرده خاطر مي سازد.

ميدان  براي  را  قهرمان خود  آماده كن كه  براي جهان  را       آن چنان خود 
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انعطاف  و  نرمي  كه  بزن  روغن  چنان  را  خود  فكر  و  كند  مي  آماده  مسابقه 

پذيري الزم را پيدا كند، نيرومندي تنها به كار نمي آيد.

    همه ي ما دوست داریم زندگي پر نشاط همراه با آرامش و پر از احساس 

خوشبختي داشته باشیم. همه ما هر روز کارهاي تكراري روز قبل را انجام 

مي دهیم و انتظار داریم تغییري در زندگي و حال و روزمان ایجاد شود.

خوب،آن  حال  وآن  شود  مي  سپري  یكي  یكي  هم  سر  پشت  روزها     

آرامش وآسایش به سراغمان نمي آید. کم کم به این نتیجه مي رسیم که 

شایدسرنوشت این چنین رقم خورده و قرار است همین گونه باقي بمانیم 

وسپس نتیجه مي گیریم که دلیل تمام ناکامي ها وشكست ها و تلخي هاي 

زندگي مان پدر و مادر، اطرافیان و شرایط اجتماع و یا شانس و اقبالل بد ما 

و در نهایت خداوند است. اکثر مواقع فكر مي کنیم کار بدي انجام داده ایم 

و باید مجازات آن را هم بپذیریم و در بیشتر مواقع از خودمان مي پرسیم:      

     خدايا چرا زندگي من اينگونه است ؟  بعضي مواقع فكر مي کنیم خداوند 

در حال آزمایش کردن ماست. این فكر هم نمي تواند براي مدت طوالني ما 

را راضي نگه دارد. کم کم درهاي ناامیدي به رویمان باز مي شود و حالت 

هاي افسردگي هویدا و سپس سیل افكار منفي به ذهنمان حمله ور مي شود. 

آن قدر با این افكار منفي زندگي مي کنیم تا در ذهنمان سلطنتي براي خود 

مي سازد و بر ذهنمان فرمانروایي مي کند و تسلط افكارمان را به دست مي گیرد. 
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آن قدر در ذهن تكرار مي شود آن گاه باور مي کنیم که بخت ما را سیاه 

نوشته اند و سرنوشت این گونه برایمان رقم خورده است. 

   اما تمام این باورها غلط هستند. چون بدبختي را باور کرده ایم پس به 

صحنه زندگي مان دعوتش کرده ایم. مي توان سرنوشت را از سر، نوشت. 

باورهاي ما  از  موتور محرکه ي زندگي ما تمام اعمال و رفتارها برخاسته 

پس  است،  ها  وبدبختي  ها  مصیبت  همین  زندگي  کنیم  باور  اگر  هستند. 

زندگي مان را بر اساس این باور ساخته مي شود. 

   براي آن که نتایج متفاوت در زندگي مان متجلي شود باید باورهاي مان 

را تغییر دهیم. باید باورهاي مان را زیر سوال ببریم آیا باورهاي ما درست 

هستند؟ آیا افرادي هستند که با نوع دیگري از باورها زندگي خیلي شادتر 

وآرام تر با آسایش بیشتري داشته باشند؟ راه حل چیست ؟

     از خود بخواهيد، در خود بجوييد و قدرت خود را كشف كنيد. مي توانید 

سرنوشت خود را خود بنویسید وآن را به گردن هیچ کس نیندازید. زندگي 

شما همانند لوح سپیدي است پس هنرمندانه زیبا وشگرف بنویسید. باقدرت 

فكر کنید به نداي دل توجه کنید و همیشه در هوشیاری زندگي کنید. ذهن 

خیالباف خود را در تسلط داشته باشید. در ابتدا کاري بسیار سخت است تا 

بتوانید ذهن داستان سرا و خیالباف خود را کنترل کنید ولي با تمرین و پشتكار 

امكان پذیر است هر لحظه که ذهنتان مي پرد و به دور دست ها مي رود و یا 
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شروع به داستان سرایي مي کند،با آرامش و مالیمت او را به حال بازگردانید. 

در ابتدا مشكل است اما کم کم ذهن آرام مي گیرد و رام شما مي شود.

    از نیروي خالق و پر انرژي ذهنتان براي برآورده کردن آرزوهاي دست 

یافتني، رسیدن به آرامش، زندگي خوب داشتن و هر آن چه که هستي در 

اختیار همه و براي همه یكسان آفریده متمرکز کنید. 

هر بار که به آرزوهاي خود متمرکز مي شوید، انرژي بیشتري را به سوي 

خواسته ي خود مي فرستید و هستي تمام امكانات و اسباب و وسایل تحقق 

آرزویتان را آرام آرام در اختیار شما قرار مي دهد. 

از رخوت و  بر ذهن شما حاکم شد،کم کم  ناب و عالي     وقتي فكري 

سستي خارج مي شوید. براي برآورده کردن خواسته و آرزوهاي تان شروع به 

تغییر مي کنید و به سوي آن شروع به حرکت مي کنید و مي بینید به آن چه که 

در ذهن پرورانده اید و با قدرت فكر بر آن تمرکز کرده اید،کم کم در حال 

رسیدن هستید. آرام آرام آن چه را که الزم دارید هستي به شما تقدیم مي کند و 

شما از این که خود خالق واقیعت زندگي خود هستید لذت مي برید.

    سعي کنید خالقیت ها، موفقیت ها و ارزش هاي مثبت خود را بروز دهید 

قدرت ها و شایستگي هاي خود را نادیده نگیرید. همه انسان ها مجموعه اي 

از ویژگي هاي خوب و بد را دارند و هیچ انساني کاماًل خوب یا بد نیست. 

یادتان باشد هم ویژگي هاي خوبي دارید که مي توانید به آن ها افتخار کنید. 
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این ویژگي هاي خوب خود را شناسایي و آن ها را در خود تقویت کنید و 

بر آن ها تمرکز کنید . شما نقاط قوت بسیاري دارید که یادآوري آن ها به 

شما احساس اعتماد به نفس مي دهد. هر تفكري که شما را ناراحت یا خوار 

مي کند دور بریزید. 

بینیم و به دلیل همین طرز تفكر     غالب اوقات خودمان را بد شانس مي 

افزایش  با  توانیم  مي  که  صورتي  در  شویم  مي  مرتكب  زیادي  اشتباهات 

حرمت نفس و اعتماد به خودمان شادمان و خوشحال زندگي مي کنیم. اگر 

راجع به اشتباهات و ناکامي هایي که در گذشته در زندگي مان داشته ایم 

دوباره بیندیشیم، باور خواهیم کرد که ناگزیراز انجام این اشتباهات بوده ایم. 

 هستي دقیقاً چیزي را به ما مي دهد که ما را در مسیر تكامل قرار مي دهد. 

     گذشته همچون کتابي است که خوانده و تمام شده. آن را دور نریزید، 

بلكه آن  را ببندید و کنار بگذارید. زیرا گاهي اوقات ماحصل اشتباهاتمان 

تجارب بسیار مفیدي هستند. 

    پس از گذشته نه براي از بین بردن حال و آینده مان، بلكه براي استفاده از 

تجربه هاي مفیدش استفاده کنیم. امروز هیچ کاري را براي موقعیت خاص 

نگذارید زیرا هر روز شما یک موقعیت خاص است. دیدتان را به زندگي 

عوض کنید و به صورتي نو به زندگي نگاه کنید. قدر لحظات خوب را 

بدانید و به خدا اعتماد داشته باشید او همه چیز خواهد داد. 


