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 هله نومید نباشی که ترا یار براند                    گرت امروز براند نه که فردات بخواند

 در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا            ز پس صبر ترا او به سر صدر نشاند

 و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها               ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند

 جر چو سر میش ببرد          نهلد کشته خود را کشد آن گاه کشانده قصاب به خنکنه 

 چو دم میش نماند زدم خود کندش پر                تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند

 به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او                 نکشد هیچکسی را و ز کشتن برهاند

 نرماند بدهد هر دو جهان را و دلی را کی مور ببخشد           همگی ملک سلیمان به ی

 دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش              به کی ماند به کی ماند به کی ماند به کی ماند

 هله خاموش که بی گفت از این می همگان را      بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند

 

گنج حضور امروز را با  برنامۀ ت به بازماندگان زلزلۀ شهر بمبا عرض تسلیو  با سالم و احوالپرسی

 . از دیوان شمس موالنا شروع می کنم 769غزل شمارۀ 

که ما در با وجود استفاده از تمام تجربیات و دانش انسانی گاهی اوقات در زندگی اتفاقاتی می افتد 

د موالنا روی بیاوریم و ببینیم که این گم می شویم. بنابراین باید به حرفهای بزرگانی همانن افکار خود

 انسانهای بزرگ چه چیزی را به ما توصیه می کنند.

 هله نومید نباشی که ترا یار براند                    گرت امروز براند نه که فردات بخواند

کنیم فکر می  پر چالش هست که رگ وهله نومید نباشی که ترا یار براند. گاهی اوقات حادثه بقدری بز

رانده از خود یار ترا  ناراحت و ناامید نباش و فکر نکن که یار به ما پشت کرده است. موالنا می گوید

فکر  و پشت کرده است اینطور نیست.است. اگر به علت بزرگی حادثه فکر می کنی خدا یا زندگی به ت

لکه او هر لحظه با ماست. فردا ترا بسوی خود می خواند ب و از خود رانده استترا امروز  نکن که  یار

هر لحظه در کهکشان وجود ما دمیده می شود. زندگی روحیست که در کالبد جان  ،زندگی و برکت آن

و در برابر آن  و جسم ما هر لحظه دمیده می شود و ما باید آغوش خود را بروی زندگی باز کنیم

 مهیب باشد.بسیار  مقاومت نکنیم ولو اینکه حادثه

 ز پس صبر ترا او به سر صدر نشاند  نجا       بندد مرو و صبر کن آاگر بر تو بدر 
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نرو و آنجا صبر کن. امروز بیشتر راجع به صبر و تسلیم  اگر بوسیلۀ ذهن در را بروی خود بسته دیدی

بنابراین اگر  صحبت می کنم نه تنها بخاطر بازماندگان زلزله بلکه برای همۀ ما انسانها ضروریست.

در برابر حوادث صبر داشته  نجنگ وته می بینی نرو، ناامید نشو، مقاومت نکن، سب در را با ذهن

با سر صدر می رساند.  بهباش. صبر چیزی غیر از انتظار کشیدن است. با صبر کردن خداوند ترا 

 مید نشو.ازاد خواهی شد فقط صبر کن و ناا به رهایی می رساند و از دردها آزندگی ترصبر کردن 

 ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند    تو ببندد همه ره ها و گذرها      و اگر بر 

و اگر همۀ درها را بروی خود بسته می بینی او با صبر و تسلیم راهی را به تو نشان خواهد داد که 

صبر حالتیست که ما این لحظه را پذیرفته ایم و تسلیم زندگی شده ایم اما  هیچکس آن راه را نمی داند.

و افکار منفی را  و بصورت هوشیارانه ناظر بر افکارمان هستیم رامش هنوز به ما بازنگشته استآ

ناش از  هوشیارانه  رد می کنیم و هر لحظه منتظر هستیم که آرامش خدایی به ما بازگردد و این انتظار

نعی بین ماما این لحظه را  انتظار یک کار ذهنی است کهدر صورتیکه . ممکن است طول بکشد صبر

م و منتظر رسیدن به خواسته هایمان هستیم پس این یخود و خواسته هایمان می بینیم بنابراین بیقرار هست

  نمی پذیریم.لحظه را دوست نداریم و 

که همۀ راهها را بروی شما بسته نشان می دهد و ذهن مسائل را به درستی به شما  این ذهن شماست

دادها بزرگ هستند و جای مالمت نیست بلکه جای تسلی و دلداریست. نشان نمی دهد. البته خیلی از روی

اگر دیدید همۀ راهها  ندارد. و تسلیم شخصی که عزیزی را از دست داده است هیچ چاره ای جز صبر

نشان خواهد داد. چه بسا بعضی اتفاقات بسیار مخوف  او راه پنهان به شما و گذرها بروی شما بسته شد

برای ما گشوده که آن اتفاق بد نبوده و زندگی  خداوند راهی می بینیمد ولی سالها بعد به نظر می آی و بد

ما دوباره سامان پیدا کرده و شیرینی به زندگی ما برگشته است و از آن اتفاق ما درسهای زیادی 

ح آموخته ایم. خیلی از اتفاقات ما را از سطحی بودن و غرور بیرون می آورد. من ذهنی ما را در سط

است و اتفاقات مهیب به ما عمق می دهند و باعث می شوند که ما از غرور و من ذهنی نگه داشته 

بنابراین اگر همۀ راهها را بسته دیدی صبر کن، تسلیم باش، نگران نباش و نترس تا  .بیرون بیائیم

 زندگی برایت راهی که هیچ کس نمی شناسد به تو نشان دهد.

 ر ببخشد            بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماندهمگی ملک سلیمان به یکی مو

که نیاز  در این زلزله خداوند همۀ ملک سلیمان را به یک مورچه می بخشد. مور مثال بچۀ عاجزیست

زندگی به گاهی  بختانه بسیاری از انسانها این مهر را به آنها می دهند.به عشق و حمایت دارد که خوش

  به ی بخشد و دلی را از خودش نمی راند. چه بسا بچه هایی که در این اتفاقکودکی هر دو جهان را م
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 زندگی چه راهی راهیچکس نمی داند  .دارند از دانشمندان جهان آینده شوند نیاز به مهر و محبت ما

و هر لحظه زندگی عشق و برکت خود  اما از آنجا که ذات جهان نیک است جلوی آنها خواهد گذاشت

برخوردار خواهند بود. چه بسا زمانیکه ذهن من  از این برکت هان می دمد این بچه ها نیزرا به این ج

در برد که اصال" به ذهن ما خطور نمی کند. به جایی بدار در حرکت آنها دخالت نکند زندگی آنها را 

 مثالی از خودم می زنم. این رابطه 

سالگی پدرم را از دست دادم و من  13.5من اهل یکی از روستاهای کوچک آذربایجان هستم و در سن 

در آن روستای  پنج خواهر و برادر کوچکتر از خودم و مادرم خانواده بودم. من با بزرگترین فرزند

نشسته بودم و آرام این صحنه را تماشا  زمان سوگواری برای پدرمبا هم زندگی می کردیم. در  کوچک

ا با صدای بلند شیون می کردند. یادم می آید خانمی پذیرایی می کردند و بعضی ه هامی کردم. بعضی 

این خانم به من نزدیک شد و به زبان ترکی به من  .که از همسایگان ما بود با صدای بلند شیون می کرد

در آرامش هنوز صحنه سوگواری را نگاه می کردم و در  لی من، تو خاک بر سر و یتیم شدی وگفت

من مرده  شدم و به این خانم گفتم پدرکه این حرف را نپذیرم. بلند عرض شاید چند ثانیه تصمیم گرفتم 

 اصال" از خانۀ ما برو بیرون.  می کنی، و بیداد پدر تو که نمرده، تو چرا اینقدر داد

ار و حرف من خانۀ ما را آرام من نمی دانم در آن لحظه این حرف و جسارت از کجا آمد اما همین رفت

نیز آرام  نمی دانستند چه باید بکنند جمع شده بودند و اطرافم من که ترکوچک و برادر و خواهر کرد

بچه کوچک و یک مادر خانه دار، یک زندگی روستایی و نداری چه  ید پنجشما در نظر بیاور شدند.

زندگی سختی می تواند باشد و از این روستای سرد و بدون امکانات چطور می شود که انسان به شهر 

ا تمام کند، به آمریکا بیاید و برای شما از موالنا و گنج حضور صحبت کند این همان برود، دانشگاه ر

در آن سن کم و امکانات زندگی برای بچه ای روستایی  راه نهانی است که خدا برای انسان باز می کند.

 اما خداوند با ما بود و راه دست که راه بسیار سخت بوادرست  گشود. چنین راهی را بسیار ضعیف

 . درس بخوانیمما توانستیم همۀ ما را ساخت. همۀ برای ما گشوده شد و 

اگر از یک انسان عاقلی حتی از خود من االن بپرسند که چگونه این اتفاق افتاد من این را نمی دانم اما 

و با هر  راهها همینطور برای ما باز شد. فقط یادم هست زمانیکه از آن روستا قدم به بیرون گذاشتم

کرد. این مثال را از خودم زدم چون خیلی ها مخصوصا" در  مکمک برخورد کردم به یک نحوی کسی

یا پدر و مادر خود را از دست می دهند ناامید می شوند. هیچکس نمی داند بعد از  را سنین کم عزیزی

ه کجاها من هم نمی دانستم که به کجا می روم و زندگی مرا باتفاقات زندگی ما را به کجاها می برد. 

خواهد برد. در آن زمان با خودم فکر کردم که من االن سیزده سال دارم و با کمک خدا می توانم از 

 نگهداری کنم. و برادرهایم مادر، خواهر
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است و ما نمی توانیم بگوئیم که  و دردناک کسی که در این حادثۀ زلزله درگیر است بسیار سخت

ا ه لی می توانیم آنها را کمی آرام کنیم. مخصوصا" به بچهواکنش نشان ندهد اما با دادن عشق و تس

هر حال این یک ماه بسیار سخت اول بگذرد تا آنها هم بتوانند دوباره روی پای عشق بدهیم تا به 

  و زندگی راهی برای آنها باز کند.  خودشان بایستند

 کی ماند به کی ماند به کی ماند به کی ماند به   دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش     

آن نیروی زندگی همانند ندارد و موالنا می گوید که دور جهان را گشتم و همانند آن نیروی زندگی را 

آن نیرویی که در ما دمیده می شود شبیه هیچ چیز و هیچ کس نیست و همان نیرو یار و  هیچ جا نیافتم.

 ی دهد. یاور ماست و به ما زندگی می دهد و راه را به ما نشان م

 بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند  هله خاموش که بی گفت از این می همگان را      

با من ذهنی و واکنش نشان دادن به اتفاقات هیچ مسئله ای حل نمی شود بلکه بدون شکایت، واکنش و 

گی حتی ند شویم و به زندعصبانیت این می ایزدی به ما داده می شود و ما می توانیم از زندگی بهره م

بهتر از قبل بازگردیم. زمانیکه چهار بار تکرار می کند که زندگی به شما این می را می چشاند پس 

امید نباشید و با تسلیم مطمئن باشید که زندگی شما دوباره خوب و ناحتما" این کار را می کند پس 

 حافظ می فرمایند:  شیرین حتی بهتر از قبل می شود.

 نکه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی طف آل تسلیمیم                     در دایرۀ قسمت ما نقطۀ

 فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست        کفر است در این مذهب خودبینی و خود رأیی

 زین دایرۀ مینا خونین جگرم می ده                 تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

لهی و جریان زندگی را بگیریم باید راه را برای آن باز کنیم. در قوانین ما بجای اینکه جلوی خرد ا

بان اصلی است و بعد فرعی ها می توانند عبور کنند. زندگی ارانندگی هم حق با کسی است که در خی

و نباید جلوی  هم اصل ماست و ما باید اجازه بدهیم که زندگی در ما جریان پیدا کند و از ما عبور کند

زندگی ست. پس تسلیم یعنی بجای ستیزه کردن با زندگی اجازه دهیم گیریم این معنای تسلیم ارا بزندگی 

. یعنی بدون اینکه فکر این لحظه یعنی پذیرش بی قید و شرط، بدون فکر، بدون قضاوت جریان پیدا کند

ن لحظه صحبت اگر دقت کنید دائم در مورد ای پذیریم.هست ما دربست ب کنیم آنچه را که در این لحظه

در ما وجود دارد که ما  ذاتا" این خرد و شناسایی عمیقمی کنم و منظور در آینده یا گذشته نیست. 

تسلیم شویم تا زندگی از طریق ما کار کند. ما عمدتا" این لحظه را نمی پذیریم و در برابر اتفاق این 

 لحظه مقاومت می کنیم.
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. ما این ماست فی به دنبال آن و این مقاومت در درونمقاومت یعنی یک قضاوت ذهنی و یک هیجان من

بد یا خوب است و بدنبال آن هیجاناتی همانند  آن اتفاق لحظه برای اتفاقی که افتاده نامی می گذاریم که

دثه زلزله که خشم، ترس، رنجش، حسادت، ناامیدی، توقع در ما شکل می گیرد. مثال" در این حا

برایش نامی می  بدون فکر کردن و خانه ها ویران شدند عزیزان ما از دست رفته اند بسیاری از

خانمی که مرا خاک بر سر، یتیم یا بدبخت می نامید. همانند  می خوانیم حادثۀ اسفبارآن راگذاریم. مثال" 

اینکه به محض . برای هر چیزی شبیه به این را نباید بگوئیمبنابراین این واژه ها که ما بدبخت شدیم یا 

 که باعث درد می شود  هیجان منفی در ما بوجود می آید یم بدبخت یا خانه خراب شده ایماینکه بگوئ

 چون در برابر اتفاق این لحظه مقاومت می کنیم.

ا از جهان جدا خودش ر بنابراین زمانیکه در برابر اتفاقات مقاومت می کنیم ذهن ما یک من می سازد

بین  ای هست. فاصله ا می کند که به حالتهای قبلی بازگردد و این امکان پذیر نیستپید می کند و انتظار

و آن چیزی که واقعا" وجود دارد که این شکاف را در  نشان می دهد چیزی که ذهن ما بصورت جامد

آن می تواند مدتها با ما  نشویم این شکاف و درد ناشی از اگر تسلیم روانشناسی شکاف درد می نامند.

بنابراین تسلیم شدن و این خرد بنیادین که االن اجازه می دهیم که اتفاق هر چقدر هم بزرگ باشد  شد.با

 شود ارجشود و از نوک انگشتان پا خکه آرامش عجیبی از سر ما وارد  باعث می شود از ما عبور کند

. پوستۀ روانی و گیردرفتگی عضالت ما و بدن ما آرام ، تمام گکندعه دردهای ما را پاک یکدف و

 کند. بض و سفت است شروع به نرم شدن خارجی ما که بسیار منق

س می کنیم. اگر از خدا و مردم ح سته سفت می شود و ما جداییاگر مقاومت روانی داشته باشیم این پو

توانیم آن مهر را بپذیریم چون در ی دهند نممی گران به ما مهر زمانیکه دیما بوجود بیاید این حالت در 

 خود را بنابراین حس تنهایی می کنیم و هستیمیم و از خدا و دیگران جدا حالت مقاومت درونی هست

می بینیم بنابراین چون در ذهن خود گم  همانند موجود جدا شده ای که نمی تواند مسائل خود را حل کند

بر  یا را ترسناک و وحشتناک می بینیم برای اینکه دنیا و اتفاق این لحظه را با این اسمها کهدنشده ایم 

 نامیده ایم می بینیم. روی آنها

که با تسلیم و بنابراین تسلیم اتفاق بی قید و شرط این لحظه است. تسلیم شکست و ضعف نیست بل

از ذهن من دار جدا می شویم و به منبع اصلی انرژی و خرد درون خود که زندگی  پذیرش این لحظه

راه را  کردن با مقاومت .است وصل می شویم. فکر ما محدود است و خود را از جهان جدا می داند

اینکه اتفاق را می پذیریم به حالتی بپذیریم و به محض باید را  لهزلز اتفاقبنابراین انیم ببینیم. نمی تو

هوشیاری حضور می توانیم افکارمان را دست پیدا می کنیم که هوشیاری این لحظه است و با این 

 تماشا کنیم. 
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اگر دیدید یک حسی در شما هیجان ایجاد می کند آن را هم بپذیرید. ممکن است ببینید که در حال گریه 

. اگر بر این هیجانات که در ما بوجود آمده وم و محزون بودکردن هستید، در آرامش می توان مغم

به  است ناظر باشیم و در آرامش اجازه بدهیم این هیجانات همانند گریه و حزن از ما عبور کنند

درون این . و از جای خالی عزیزان از دست رفته آرامش بیرون می آید آرامشی عمیق می رسیم

حس زندگی می کنید و در  ود یت دیگران را می پذیریمهر و حما بنابراین، شادی و عشق هست آرامش

دگی عالی اینحالت آن عنصر بی نام و نشان را پیدا می کنید و از این خالء همه چیز برای یک زن

 ید.آبیرون می 

 

  بخش دوم

در نتیجه هیجانات  و بجای مقاومت و نام نهادن اسمی بر روی اتفاق .لت پذیرش درونیستتسلیم حا

. به محض تفسیر و پذیرفتو قضاوت این لحظه را کر تف و بدون تسلیم شدباید در برابر اتفاقات منفی 

یرش بی قید و شرط این تسلیم نیست بلکه تسلیم پذ ،قضاوت کردن در دنیای ذهن می افتیم. توجیه ذهنی

باعث می شود زندگی در وجود ما جریان پیدا کند. بنابراین درست مثل حالتی که از  ولحظه است 

به اصلی وارد می شویم راه اصلی راه زندگی است و ما باید بایستیم و احتیاط کنیم و جلوی من فرعی 

که خود را تغئیر دهیم ولی تا زمانی ذهنی را در خود بگیریم. با تسلیم می توانیم وضعیت زندگی فعلی

 لحظه رویداد اینزندگی ما تغئیر کند این لحظه را همانطور که هست می پذیریم. بنابراین تسلیم یعنی 

. تسلیم به این معنا نیست که انجام دهیماقدام اساسی  با آرامش یم و در بیرونذیربپرا همانطور که هست 

 . بودن است بی مسئولیتی و اینحالت یک نوع تنبل چونی نکنیم و اتفاق را تماشا کنیم هیچ اقدام

 یکه به خرد درون خودزمان د.ا هدایت کنتسلیم یعنی وصل شدن به منبع خرد درونی خودمان تا او ما ر

وصل می شویم عمل مثبت بیرون می آید اما با فکر کردن ذهنی یا من ذهنی ما خودمان را گم می کنیم 

پس دو نوع عملکرد داریم یکی  می آید. یروناز اعمال و گفتار ما ب و اعمال و هیجانات منفی بیرون

منفی که با نپذیرفتن و مقاومت  کردعمل و سلیم و پذیرش این لحظه ناشی می شودعملکرد مثبت که از ت

 با این لحظه است و به ضرر ما تمام می شود.

ماشینها بعضی یادم می آید در زمان قدیم که ما در تهران زندگی می کردیم در زمستان برای مثال، 

ها از ماشین پیاده می شدند و با بعضی از راننده  ر می خوردند و داخل جوب می افتادند.روی برف س  

عصبانیت لگدی به ماشین می زدند و با همین حال بدنبال چاره بودند این همان انرژی منفی و مخرب 

است. باید ابتدا بپذیریم که ماشین ما در جوب افتاده است و حاال خرد الهی به ما کمک می کند که 
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ر این حالت که اتفاقی برای ما افتاده است نیازی چطور ماشین را در آرامش از جوب بیرون بیاوریم. د

نیست وانمود کنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده است فقط کافیست تسلیم شویم و با آرامش بدنبال چاره باشیم در 

 اینحالت خرد الهی به ما کمک می کند و راه به ما نشان می دهد.

خانه خراب شده است و دیوارها ریخته اند و  دربارۀ این زلزله هم همین طور است ابتدا باید بپذیریم که

نی که به عزیزانی را از دست داده ایم زمانیکه ما این وضعیت را می پذیریم فاصلۀ بین انتظار جامد ذه

بسته می شود. زمانیکه این فاصله بسته می شود ما به منبع درون خود و خرد  دنبال حالت قبلی می گرد

و دیگر نیازی به نگرانی  ما را هدایت خواهد کرد ،بعد منبع درونی ایزدی وصل می شویم و از آن به

 حافظ می فرماید: تفکرات آن گم می شویم. ونیست چون با نگرانی در ذهن 

. زمانیکه دایره ای می کشید نقطۀ ثابت پرگار همیشه ثابت می ماند تا در دایرۀ قسمت ما نقطۀ تسلیمیم

و ا آن نقطۀ ثابت پرگار هستیم که آن نقطه تسلیم است. دایره ای که با تسلیم بتوانیم دایره ای بزنیم و م

در اینحالت زندگی ما را هدایت . خوشبختی به ما می دهد حس شودبر اساس پذیرش این لحظه کشیده 

خودمان را بپذیریم که  و شاعر فیلسوف از فیست همین یک بیتای کند چون از ذهن جدا شده ایم. کم

. پس باید بدون قید و شرط در این لحظه تسلیم باشیم و حافظ رۀ قسمت ما نقطۀ تسلیمیمدایدر  می گوید:

خواسته پس اینطوراز این لحظه سخن می گوید و دربارۀ آینده نمی گوید. خیلی ها می گویند چون خدا 

هم من پس من می پذیرم این هم یک استدالل ذهنی و سطحی است یا چون رویداد زلزله طبیعی هست 

م استدالل ذهنیست. بدون قضاوت و استدالل اتفاق این لحظه را می پذیریم تا می پذیرم این هآن را 

 فضادار شویم و به برکت و عشق این لحظه دست پیدا کنیم.

 لطف آنکه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی  نقطۀ تسلیمیم         در دایرۀ قسمت ما   

نم و هر چه تو االن می اندیشی و حکم می کنی را پس حافظ می فرماید من بدون قضاوت تسلیم می ما

به عبارت دیگر باید ببینیم زندگی در این لحظه چه فرمانی به ما می دهد. گاهی اوقات  اجرا می کنم.

می اندازد و سالها بعد ما متوجه می شویم که این چه به مسیری که ما دلمان نمی خواهد  زندگی ما را

 افتاده ایم در صورتیکه ذهن قبال در برابر آن مقاومت می کرد.مسیر خوبی بوده که ما در آن 

 فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست        کفر است در این مذهب خودبینی و خود رأیی

ذهن من دار با  من ذهنی به رویدادها و مسائل می چسبد و بدنبال مسائل می گردد که به آنها بچسبد.

این  و با به ما احساس بزرگتر بودن می دهد را تغذیه می کند و خودش ،چسباندن چیزها به خود

پوستۀ خارجی خود را محکمتر کند. زمانیکه ما  بت باشندمی تواند چیزهای منفی یا مثکه چسبیدنها 

 چیزها را به خود می چسبانیم دیگر نمی توانیم آنها را به سادگی از خود جدا کنیم.
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ما باید  هید من ذهنی به شما بگوید تو االن یک آدم خانه خراب و بدبخت هستی.نباید اجازه بد

ی دردناک بسازد افکره ااتفاق برای مما از این  یم ذهنهوشیارانه ذهن خود را تماشا کنیم و اجازه نده

و با آن زندگی کند. عالم رندی یعنی این لحظه هر اتفاقی که می افتد را رها می کنم و به آن اتفاق 

  چسبم و اگر ذهن چیزی را می سازد همان لحظه آن را خراب می کنم.ن

آن چیزی را که  )انسان زنده به حضور( اگر انسان رند. فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست

و رأی زندگی او را می راند. اگر  االن ساخته است خراب کند دیگر فکر و رأی خود ندارد بلکه فکر

ذهن همیشه تمایل دارد خود را  خود نسازیم بنابراین خودی هم وجود نخواهد داشت.بر اساس رویدادها 

قربانی نشان دهد و بدنبال دلسوزی دیگران می گردد. واضح است که هموطنان بمی ما نیاز به حمایت 

اجازه  مالی و روحی دارند ولی نباید با این اتفاقات خود را قربانی بدانند و در ذهن گرفتار شوند. باید

باید ما . ما با تسلیم در برابر این اتفاق ساخته شود. تسلیم و مقاومت یک حالت درونیستشدهید زندگی 

بجای مقاومت درونی باید پذیرش درونی و  س تسلیم زده شودما بر اسا رۀ قسمتدای اجازه دهیم که

ک از خرد الهی انجام می با تسلیم و کم یدآرون هر کاری که از دستمان بر می داشته باشیم اما در بی

 دهیم. 

 تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی  زین دایرۀ مینا خونین جگرم می ده        

من خونین جگر شده ام و نیاز به می الهی دارم تا بتوانم مشکلم  آسمان آبی رنگ گردش حوادث ایناز 

بنابراین باید با تسلیم اجازه  م حل کنیم.اتفاق زلزله پیش آمده را هم با آن می هستی می توانی را حل کنم.

 دهیم که آن می الهی این مسئله را سامان دهد.
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صبر حالتیست که ما این لحظه را پذیرفته ایم و تسلیم زندگی شده ایم اما فرق بین صبر و انتظار: 

کار منفی را و اف آرامش هنوز به ما بازنگشته است و بصورت هوشیارانه ناظر بر افکارمان هستیم

هوشیارانه  رد می کنیم و هر لحظه منتظر هستیم که آرامش خدایی به ما بازگردد و این انتظار ممکن 

 .  است طول بکشد

مانعی بین خود و خواسته هایمان می بینیم بنابراین ما این لحظه را  انتظار یک کار ذهنی است که

  م پس این لحظه را دوست نداریم و نمی پذیریم.م و منتظر رسیدن به خواسته هایمان هستییبیقرار هست

 

 

 

 

 

 

 

 


