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810 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

 با سالم 

 « یبانگ زندگ»

. توقع داشتنم  دادی چه که ذهنم نشونم م و مناجات کنم. شروع کردم به نوشتن هرآن نمیبنش  دیبا   شه ی نم یطورن یا  دمید

که مبادا فرزندش    دهی م   یکه دلدار  یکن  حتیمادر نص  دم،یرا د  امی ذهنمن  ینمای چهره معنو  دم، یرنجشم را د  دم،یرا د

  ن ی . غم سنگدمید   ی زندگ   یجاو صبر نکردن و گوش نکردن و حرف زدن خودم را به   دم، یو ناراحت بشه را د  ن یغمگ  ی ساعت

شروع کردم به    ی وقت  ی ول،  آمدی نم  یاز طرف زندگ   یتر. خالصه بگم بانگ درون بسته و بسته   یو فضا  شد ی م  ترنیو سنگ

  ی کاف  ی ول   خواندم ی م   ا ر  ی اتیاب  نیقبل از ا  قدم را برداشته بودم.  نیو نگاه کردنش، اول  دمیدی چه که در ذهنم منوشتن هرآن 

 ۹1۳برنامه   اتیود. رفتم سراغ اببن

 ۲110شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 بانگ برآمد ز خراباتِ من 

 چرخ دوتا شد ز مناجاتِ من

  اشیاثر سحر و جادوگر  مای ذهن. منافتادی خودش داشت م   ت یشروع کرد به باال اومدن. چالش از جد  ی فیخوب و لط  حس 

داشت کم  از دست مرا  ادادیکم  زندگ   نی.  ز  یبانگ  از  که داشت  باال    شد ی م  ییها شناسا ی دگیهمان  یهاخرابه  ریبود  و 

و ری! چه عشقی. چه ذوق ومدایم نوشتن حال  بو  وز ! مناجات من  م   یزید. هرچخودم  ش  اه و مشاهد  دمیدی که در ذهنم 

داشتم    مایکیزیرا که در ذهن و بدن ف   ی جاناتیبا صداقت کامل تمام حس و ه  نوشتم، ی م   یگونه انکاررا بدون هیچ   کردمیم

 : وارد شد اریکم کم کهنیتا ا آوردم،ی کاغذ م  یکردم را به رو ی و تجربه م
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 ۲110شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 د یاالَمر ظفر دررسعاقبة  

 درآمد به مراعاتِ من  اری

بود که    اتی. معجزه ابشدندیتر مکم و کم  یمنف  جاناتیشده را، که چطور هگشوده   یفضا  کردم،ی را حس م  اری  اومدن

  اد یها زی دگیاز درد و رنجش و توقع همان  ین یکه بار سنگ  دیآی م  ی چالش  ی اوقات وقت  ی . گاهدادی داشت خودش را نشان م 

بره، بره. تو فقط صبر کن و    خواهد ی ذهنت تا هر ناکجاآباد که م  بگذار  گمی . به خودم مکنمی روز خودم را رها م  ک یباشه،  

را کامالً    تیو حس عصبان  شمی م  ی. مثالً عصبان دیایکه باال ب  دهمیرا اجازه م  ادیباال ب  خواهدی را که م  یمنتظر باش. هر حس

که   دهمی . اجازه مکیو ک  یرفتن، گشت زدن در فروشگاه و خوردن چا  رون یمثالً با ب کنم،ی نم  اشی و نف کنمی اش متجربه 

و شب    شمی م  نی غمگ  تینهای و تا ب   شهی آخر شب م  یکردم. حت  ی حرصم را خال  ی بهم بگه که آخ  مای ذهنآخر روز من  یحت

  گه یبسه، حاال د گه یشدن د  یذهنتجربه من  گه یخوب د . صبح شد و به خودم گفتم رسونمی به صبح م   تیرا با غم و عصبان

 .س یبرو و بنو

.  دانمی نم   ؟یباز کرد  ی بستة درونم را، چطور  ی شدن را، فضا  یذهناون همه درد و غم من  ی! چطوریکنی رب! چه م   ایرب!    ای

از زبان حضرت موالنا    ی . و زندگدانمی نم   ا؟یمیبه ک  یکرد  لیرا تبد  اتیرا، غفلت و جنا  مای ذهنمن  یهای دگیهمان  یچطور

  ل یو تبد  ی من سوخته بود  ال یحال با ختابه   ی قدر سرگرم نبودن یا  اتیذهنمن   االتیخ  نیکه اگه تو با ا  ده،ی بهم جواب م

 .یشده بود

 ۲110شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 خلق االتِیپرده، خ  یگر نبد

 من االتِیز خ ی بود  سوخته
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که    دمیکشی و نعره م  زدمی دوست نداره، داشتم مدام طبل م   اتیذهنکه من   ی : با همون چالش گه ی که بهم م  ه یباز زندگ  و

. اگه  یجهان شد  دیو ص  یدیروز تمام درد کش  کیذهن و    ریتو آبگ  یکه افتاد   یمنو نگاه کن نه اتفاق را. به اتفاق نگاه کرد

  ر یرا ز  اتی گوشه و خود واقع  کی  نیبش  کهنیا  ای،  را تجربه کن   دنیکش  دردباش و    یذهنعنوان منروز به   کی   یخواهیم

  ا یپاداشت باشه    یذهنهرحال انتخاب با خودته که مکافات من گشوده شدن را تجربه کن. به   یحضور ببر و فضا  نیبذره

  هات یهرچقدر هم که ه  شده چرخه    نیکه وارد ا  ی. کس یخودت کار کن  یرو  دیبا  ی خواهی را م   ی. اثبات زندگیمکافات زندگ 

خودم هست که باال اومده    یذهنقامت ناساز من   نی. ارسهیم  یروزیهست که به پ   اری  نیاالَمر اعاقبة    اد یباال ب  اشیذهنمن

 .ستی کوتاه ن یقول حضرت حافظ لباس حضور بر سر کس و اِال که به 

معذرت   توانم ی م  ی چ  پس  جز  زندگ   یخواه بگم  گستاخ  ،یاز  با  من   ی که  و    مای ذهنبا  کردم،  اندام  عرض  و  اومدم  باال 

  م، ایذهنمن   را دربرابرِ  انمیاطراف  ایها او حرف بزنه. خدادر چالش   دمی از معشوقة پنهان درونم که اجازه نم   ی خواهمعذرت

 .میتتو هس دیشکر که قربان و ع ای خودت محافظت کن، خدا

 1۶۲۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو  جنسِ   یْاو زبان، نَ   ،یتو گوش  چون 

 را حق بفرمود: اَنْصِت وا  هاگوش 

  عشق و احترام با

از هلند  دهیفر
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 خدا  نامبه 

 ی سالم دوستان گنج حضور  ،یشهباز ی سالم آقا

 ۹1۲از برنامة   ۲108غزل   خالصة

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 خانه من  نیاز چی ه نرومیم

 خانه گرفتم وطن ن یتکِ ا در

و    ییبا فضاگشا  ی عنیخانه دارم؛    ییکتایو در تک و سَرِ مجلسِ    رومی نم  رونیب  ییکتای  یِخانة فضاوجه از  چ یبه ه  من

توجه    رون،یکس از بچ یو ه  زیچچ یه  دهمی شده در درونم هستم و اجازه نم گشوده   یِ فضا  نی و اِتَّق وا، متعهد به ا  زیپره

 .گردمی فضا برم  نیبه ا  یعدم خارج شوم، دوباره با عذرخواه  یِفضا نیاز ا یامن را بدزدد و اگر لحظه  ةزند

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 من و دارالقَرار  ارِی ة خان

 شدن  رون یب تِ یّب وَد ن کفر

  رون یب  ییکتایرا داشته باشم که از خانة    نیا  تِ ین  ی شده است و کفر است اگر من، حتگشوده  یِ فضا  نیمن، هم  ارِی  خانة 

  زِیچ  ک یخداوند، در مرکزم    یِجابه   رایکفر، ز  ی عنی  ن یا  اورم، یمثلِ پول را به مرکزم ب  ، یماد  زِی چ  ک یاگر من    را یبروم؛ ز

 .امآفل را گذاشته 
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 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 نهم آنجا که سرم مست شد  سر

 تَنَن تَنْتَنَن  یِنهم سو گوش 

  یِ قیبه موس  توانمی حالت است که م   نی و در ا  کندی فضا من را مست م   نیا  کنم،ی م   ییلحظه به لحظه فضاگشا  ی وقت

 .کنمی سبب را تجربه م ی ب  یِ دَم به دَم، شاد  رایگوش دهم؛ ز ی زندگ

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 راهم مکنبه  چ یمگو، ه نکته

 است، تو راهم مزن  نیمن ا راهِ

لحظه باز کنم    ن یاست که فضا را دربرابرِ اتفاقِ ا  ن یراهِ من، فقط ا  را یز  د؛ینکن  ت یمن را با ذهنتان هدا  ،یذهن  یِهامن   یا

 .دیکنی است منحرف م  ییکه فضاگشا امی من را، از راه اصل   د،یدار ی جسم  یِاریباشم، اما چون شما هش  میو تسل

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 و مجنون منم  ستی ل یل ة خان

 برو جان مکن  نجاست، یمن ا جان

  ی جسم   یِاریو با هش  دیبرو  ،یذهن  یِهامن  ی فضا هستم. ا  نیا  وانةیو خداست و من هم د  ی لی شده، خانة لگشوده   یِفضا

 .حضور بمانم  یِفضا  نیدر ا دیمن با رایز د؛یمزاحمِ من نشو
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 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ورا   دیخانه درآ نیکه در هر

 منش باز بمانَد دهن  همچو

  ران یاو عمل کند، ح  قِیاز طر  یو رضا داشته باشد و بگذارد زندگ   میکه لحظه به لحظه، فضا را باز کند و تسل  یکسهر

  ن یچون ا شود،ی م  لیدارد تبد  یکه چطور  شودی م  ران یو درونش سامان گرفته است. ح  رونیکار ب  یکه چطور  شودیم

 .با ذهن تصور کرد توانی را نم لیکار تبد

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ببند آن در، امّا چه سود زیخ

 دَر گشت دو صد دَرشکن قارِعِ

  ،دَر  یهاباز هم کوبنده  ،یاگر دو صد دَر داشته باش   ، دهیمزاحمت نشوند، امّا چه فا  یذهن  یِهاشو و در را ببند تا من   بلند

 .ما اثر بگذارد یرو تواند ی بد، م نیقر  یعنی کنند؛ی حضور دور م  یِ تو را از فضا ،یذهن  یِمن ها یعنی

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 خ ن ک آن را که سرش گرم شد  یا

 ذَقَن  نیریچو تو ش  یِآتشِ رو ز

خودش و    یِذهنبه منِ   گریصورت دنیگرم شود و درا   ،یزندگ  یسَرَش به تو ا   ،ییکه با فضاگشا  یبه حالِ کس  خوشا

سخن    بایقدر زتو آن   ، یزندگ  یا  رایمهم است؛ ز  شیو فقط زنده شدن به خدا برا  دهدی نم   تیاهمّ  رون،یب  یِذهن  یِهامن

 .برود رون یتوجه ما به ب یگذاری که نم  یهست
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 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 مپوش  رخِ چون ماه به ب رقَع آن

 رخِ تو حسرتِ هر مرد و زن  یا

اگر مرکز  رایکه در مرکز من است، صورت چون ماهِ تو را بپوشاند؛ ز ی آفل یِزهایو نگذار چ یتو ماه من هست  ،یزندگ  یا

 .حسرت زنده شدن به تو را دارد ،ی هر مرد و زن  را یشوم؛ زی باشد، من به تو زنده نم  ی جهانن یا یزهایمن، پ ر از چ

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 مبند ، یدرِ رحمت که گشاد نیا

 م متَحَن  هر ةدرِ تو قبل  یا

تو    ا،یرحمت است. خدا  نِیع  نیو ا  میکن  ییاتفاق فضاگشا  تا ما دربرابرِ  یکنی اتفاق را طرح م   ک یلحظه،    نیخدا، تو ا  یا

و با مقاومت و قضاوت، فضا را    میکنی اشتباه م  اریما بس  رایرا نبند؛ ز  میکن  ییفضاگشا  میتوانی دَر رحمت را، که ما م  نیا

 .شده استو امتحان  دهیکششده، قبله هر انسان رنج گشوده  یدَر فضا  نیکه ا میستیو متوجه ن میبندی دَم به دَم م

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شاهد تو، باده تو  ، ییتو شمع

 مَن یَ قِ یو عق ی ل یتو سه هم

.  یو شاهد هست  بایتو ز  ا، ی. خدایکنی که تو شمع حضور من را روشن م  شوم ی متوجه م   کنم،یمن فضا را باز م  یوقت   ا،یخدا

که با نور خودت،    یهست   ل یو تو مانند ستارة سه  یکنی که لحظه به لحظه من را مست خودت م  ی هست  ی تو شراب  ا،یخدا

 .یکنی رنگ و خوشبو م وجودم را خوش 
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 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 دیعمر از تو نخواهم بر یِ باق

 به گوشِ توام و م رتَهَن حلقه 

غالم حلقه به   ، ییمن با فضاگشا ایکه مرکزم را عدم نگه دارم. خدا شوم ی عمرم، از تو جدا نخواهم شد و متعهد م   ی باق

 .خواهمی و توجه نم دییتأ ، یرونیب یزهایاز چ  گریو د  شومی گوش و رهن تو م 

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 من از آتشت  رِیش  نَرَمَدیم

 من از کرگدن  لِیپ  نَرَمَدیم

 رمیپذی را م  ارانه یهم آتش درد هش  یعنیندارم؛    یهستم و ترس   ری مثل ش  شوم،ی م  میو تسل  کنمی من فضا را باز م  یوقت

ام  اگر رابطه   یعن ی  رم؛یپذی و آن را م  ترسمی نم   جوشد ی از درونم م  ییفضاگشا  که دراثرِ   ی و هم از آتش عشق   ترسمی و نم 

اگر دارم لحظه به    ایسامان گرفته است،    رونیدر ب  میاگر کارها  ایشده است    ل یعشق اص  کیبه    لیبا همسرم، تبد

  م یبرا  شوم، ی که اگر مثالً من دارم شاد م   میبگو  یذهنبا من   دیبترسم و نبا  دینبا  کنم،ی سبب را تجربه می ب   ی لحظه، شاد

که جنس    رمیبپذ  دیبازنده شوم،    یبه زندگ  یعن ی  ،لیمن پ  یوقت  رایطرز فکر اشتباه است؛ ز  نی. اافتدی م  یاتفاقِ بد

  ی ذهناز القائات من  دیمن است که شاد باشم و نبا  ی عیام و حق طبخلق شده   ی شاد  یاست و من برا  ی من شاد  ی اصل 

 .بترسم

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 میاوستهیگل و من خار که پ تو

 نباشد چمن  خاری و ب  گلی ب
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ن درست است  ناقص هستم. اآل یذهنو من با داشتن منِ  ی تو کامل هست  ی عنیو من خار هستم؛    ی تو گ ل هست خداوندا، 

 کنم؛ ی که هستم باز م  ی فقط فضا را، در هر حالت   کنم،ی وجه، مالمت نم چ یدارم و خار هستم، امّا خودم را به ه  ی ذهنکه منِ

  ان یمن که جسم دارم، خودت را ب  قیاز طر یخواهی من از جنس تو هستم و تو م  یعنی  م؛یاوستهیمن و تو به هم پ  رایز

 .یکن

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 شب و تو ماه، به تو روشنم من

 دل ز شبم برمکن ، یشب  جانِ

که    یشوی م  ی تو مثل ماه   کنم،ی لحظه، فضا را باز م  نیاتفاق ا  من دربرابرِ  یمثل شب هستم، امّا وقت  ، یبا مرکزِ جسم  من

خدا، مرا که در ذهن گرفتار   ی . اکمیمن تار  ، یاگر تو در مرکز من نباش   ا، ی. خدایکنی درونِ من را به خودت روشن م

 .رها نکن یاام، لحظه شده 

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 بسوخت جانم  ة تو پروان شمع

 ش کرانه نهم بر لگن یِ پ  سر

  لیتبد  نیخود را، به ش کرانة ا  میمن را سوخت و من هم سر تسل  یِ ذهنشمع عشق تو، جان منِ   ،ییبا فضاگشا  ا،یخدا

 .کنمی نم یرو یپ  یذهناز عقل منِ گرینَهَم و د ی م نیشدن، به زم

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ست ی کیمن و جانِ تو هر دو  جانِ

 جان پنهان در دو تن   یک ی گشته
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 .میهست یکیرا تجربه کردم و به تو زنده شدم، متوجه شدم که ما  یواقع  یی من فضاگشا ی وقت

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 آفتاب یک یمن و تو چو  جان

 ازو گشته هزار انجمن  روشن

  ی و شاد  لینور عشق اص  نیشوم، آفتاب حضور، از درونم طلوع خواهد کرد و ا  ی ک یبا تو    ،یی با فضاگشا  یوقت   ا،یخدا

همة کائنات منتظرند تا هرکدام از ما   رایخواهد شد، ز  یجار  زیچکس و همهصورت ارتعاش، در همهسبب، از من به ی ب

 .میحضور زنده شو یاریها، به هشانسان 

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 گشت جان حضورِ تو دوتا وقتِ 

 شتنخوی   ةشد از تفرق  رَسته

م  و   شوم ی م   ی واقع  میمن تسل  ی وقت   ا، یخدا از هر چ  ییآی تو در مرکزِ من  م   زِ یو درونم  آزاد  تازه    شود، ی آفل  من جان 

عمل    یذهنبا منِ  یعن ی،  ییتا حاال جان من، در ذهن بود و دچار تفرقه بودم و با دو  رایز  شوم؛ی م   ی کیو با تو    رمیگیم

 .کردمی را، قضاوت و مالمت م گرانید یذهنبا منِ ایکردم ی خوب و بد م  یذهن. مثالً با منِ کردمیم

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 و خامش شدم  رتیزدم از غ تن

 ع شّاق، بگو تن مزن  م طربِ
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  ی ذهناگر سکوت نکند و با منِ  رایخاموش باشد؛ ز  دیحرف بزند و با  دینبا  یذهنانسان با منِ   ،دیگوی م   یزندگ   رت یغ  قانون 

با قانون غ با  کندی او را دچار حوادث ناگوار م  رتش،یحرف بزند، خداوند  مرکزش را عدم کند و    دیتا متوجه شود که 

 .شودی م انیب  لیصورت عشق و خرد اصاز او، به  ی و آهنگ زندگ  زندی او حرف م  قیاز طر  یصورت است که زندگنیدرا

 ۲108شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 نیو رخِ شمسِ د زیتبر ة خطّ

 جان راست چو بحرِ عَدَن  یِماه

سبب،  ی ب   یِصورت ارتعاش عشق و شادو نورش به   شودی جان ما، از ذهن خارج م  دیخورش  م،ی زنده شو  یما به زندگ  یوقت

 .کندی شنا م  ییکتای یایکه در در شودی م  یو جان ما مثل ماه  شودی م یدر همه جار

 شما،   ارادتمند 

 مهر  ی اله بایفر
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 گرامی  حضوری  گنج  دوستان  و عزیز شهبازی  آقای خدمت  سالم  با

 :بگذارم اشتراک   به   دوستان شما  با  را  بوده کاربردی خودم  برای  که  ابیاتی از  تعدادی خواهممی

  تونم نمی   که  بدم  احتمال  ایذره  اگر  و  بدم  انجام  کامل  رو  کار  اون   خواممی   ش اه هم  دممی   انجام  رو  کاری  یه  دارم   وقت   هر

 : خونممی   شعرو   این  خودم  برای  پس  کنممی   ول   کالً کارو  و   شممی   ناامید  خیلی   بدم   انجام  عالی   و   کامل  صورتبه   کارو  اون

 ۳۲1۴ بیت، اول دفتر،  مثنوی، مولوی

 پندارِ کمال  ز  بتّر لّتی عِ

 ذ وداَلل ای  جانِ تو  اندر   نیست

  صورتبه  را افکار  اون بتونم و  نشم هویتهم افکار اون با اگه میان ذهنم به کنندهخشمگین  یا ترسناک افکاری هنگامی

  صدا هم   و  بدهم  دست   از   را   خودم  هشیاری  اگر   اما  ،داشت  نخواهند  من  زندگی  در  ثیریأ ت  افکار  کنم، اون   مشاهده  آگاهانه

  اون   بهنسبت   کنم می   سعی  ابیات  این  خوندن  با  پس  شنمی  من  زندگی   توی  بد  اتفاقات   سبب  افکار  اون  بشم  افکار  با

 . بکنم  زندگی لحظه  توی  و  بیام لحظه   به بتونم تا  بشم آگاه  افکار

 ۴۵۵۷ ششم، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر

 زن  غَمّازِ  ةغمز  ة نفت هست

 زن  آوازِ ز شود  صد ت و  آن  لیک
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 ۴۵۵8 ششم، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر

 فراشت   آوازی  تانستنمی  چون 

 نداشت  سودی  زن تنهایِ ة غمز

  بیهوده   افکار  به  تبدیل   رو  زندگی  انرژی  دارم  ناآل  من  که   دآمی   یادم  شدم   گم  ذهنم  در  سرهمپشت  افکار  توی  که  هنگامی

  بده،   سازنده   قدرت  و   امنیت  حس   و   آرامش  و   شادی   من   به   و   برسه   من   به   باید   انرژی   این  کهکنم، درحالی می   ذهنم  تو 

 . کنم آرام را  ذهنم بتوانم  تا  خونممی  ذهنم برای رو انصتوا  شعرهای  من پس 

 ۳1۹۹پنجم، بیت   مولوی، مثنوی، دفتر

 وا یعنی که آبَت را به الغاَنْصِت 

 خشک است باغ   که لب ،هین تلف کم ک ن

 ۳۶۹۲بیت   دوم، مولوی، مثنوی، دفتر

 صِت وا اَنْ  باشید خاموش  شما  پس 

 و گو گفت   در  شوم من تانزبان  تا

  کنممی   فکر  من  که  هاییسازی سبب   مازندگی   اتفاقات   دلیل   که  شم می   آگاه  آیندمی   سراغم  ترسناک   افکار   وقت   هر

  دلیلی   کنم  زندگی   لحظه   تو   و   بشم   بیدار  من  اگه   منه   ذهنه  تو   که   چیزی  این   هست، پس   الهی «  فیکونکن »  نیستند، بلکه 

 .کنهمی  محافظت من  از خدا   که بده، چون   رخ که  نداره
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 1۳۴۴ شمارة  غزل، شمس  دیوان ،  مولوی

ریدمِ او جان دَهَدَت رو ز نَفْخ ت بپذ  

 نه موقوفِ علل  ، ستک ون یَفَاو ک نْ   کارِ

 ۳0۵۶شمارة   شمس، غزل  مولوی، دیوان 

انداخت ی حوادث به تو هم ریقضا که ت  

 ی از آن سپس سِپَر تیرا ک ند به عنا تو

  در   حضور  با  و  کنم  فضاگشایی  و  نیست  زندگی  جای  ذهن  فضای  این  بدونم  من  که  هست  این  من  ترساندن  از  خدا  هدف

 .کنم درست   خودمو  زندگی و  بیارم دنیا  این  به  رو خدا برکت  و  خرد لحظه 

 1۲۶1  بیت اوّل، دفتر مثنوی، مولوی،

 ترساندتمی  اینکه  دان مرَکَ از

 بنشاندت   ایمنی  م لکِ به  تا

  با   من  و  بزنن  من  زندگی   به  تونننمی   ضرری  هیچ  کنم  زندگی   لحظه   تو  و  بشم  آگاه  ترسناک  افکار  این  به  من  اگه

 .ببرم  بین از  رو خودم های همانیدگی  تونممی  لحظه در  حضور و  فضاگشایی 

 ۳۳۳۹پنجم، بیت   مولوی، مثنوی، دفتر

 رسید گردون بر الضَیْر ة نعر

 رهید کندن جان  ز جان  که بِب ر هین
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  بدی   اتفاقای  این   نداره   دلیلی  کنه، پس  درست   منو   زندگی  خواد می  و  داره   دوست  منو  و   مهربونه   خداوند   که  شممی   آگاه

 . بده  رخ من برای  ترسونه می  اونا  از  منو ذهنم که

 ۳08۷ بیت،  دوم دفتر،  مثنوی، مولوی

 است   ت هی نان  از  دست  که  ردهم  غم  ز ای

 چیست؟  ترس  این رحیم، و  غفورست  چون

  توی  مآمی   ترسناک  افکار  این  جایبه   هست، پس   مازندگی   اتفاقات  فرم  سازندة  افکارم  دونممی  من  که  شممی   آگاه

 .کنم عوض   زندگیمو فرم  بتونم تا  سازممی  رو  قشنگی  و  زیبا افکار آگاهانه  و  لحظه 

 ۲۲81  شمارة  غزل، شمس  دیوان ،  مولوی

 صورت است مکن، کاو تار و پودِ  بایجز ز شه یاند

 اَحسن شده   یاحسن تَنَد، هر صورت  یشه یاند ز

  واکنش   آستانة  در   من  و  شنمی  من  کینه  و  رنجش  و   ناراحتی  و  عصبانیت  باعث  کاراشون  با  ذهنی  هایمن  که  هنگامی

  با   یا   کنم، و   یادآوری  بهشون   رو   اونا   عیبای  خواهممی   مواقع   اکثر   در  که   هستم   لحظه   این   فضای  از   رفتن   و   دادن   نشون 

  به  دارن  خودشون   کاراشون   با  هااون   که  کنممی   یادآوری  خودم   به   بیت   این  با  بخوابونم  رو  اونا  خشم   تربیش   خشم

  و   بکنم  فضاگشایی  باید  من  بکنم  خودمو  کار  باید  من  بگم  بهشون  چیزی  من  نیست  نیازی  زنند، و  می  ضربه  خودشون

 . دارم  ارزش  من چون  کنم درست  خودمو  زندگی  و  زندگیمو تو بیارم رو  خدا   خرد
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810قسمت پیغام عشق   آقا عباس از شیراز  

 ۴۲۹۹سوم، بیت   مولوی، مثنوی، دفتر

 ارجمند  ای   کن خویش  کارِ تو هین

 ندنَکَبرمی خود   ریشِ زود، کایشان

  اظهار   اهدافم   به   رسیدن  و  زندگی  تو  پیشرفت  و  مازندگی   مسائل  حلراه   که   کردم  پیدا  رو  آگاهی  این  حضور  گنج  لطف  به

  جوری چه   دونمنمی   من   خدایا.  کنم  درست   زندگیمو   کنه   کمک   من  به   خدا   تا   خداست   دربرابرِ  ندونستن  و   ناتوانی   و   عجز 

  کنم، من   درست  باهاش  رو  خوبی  زندگی   و  برسم  دارم  دوستش  که  کسی   به   جوریچه   دونم نمی   دربیارم، من  پول  باید

برسم،    اهدافم  به   باید   جوری چه   دونم نمی   باشم، من   داشته  مازندگی   تو   خوبی   اجتماعی   روابط   باید  جوریچه   دونم نمی 

 کنم درست  رو  مازندگی  تا  کن کمکم  تو جون خدا 

 1۷۴۶شمارة   شمس، غزل  مولوی، دیوان 

 « دانمی »نم  ،یمن آن کسم که تو نامم نه 

 رانمیم رِیتوام، پس ام رِیمن اس چو 

 1۳۲۳ بیت،  سوم  دفتر،  مثنوی، مولوی

 اضطرار ، و بندگیّ  و خضوع جز

 اعتبار ندارد   حضرت اندرین

 گرامی  شهبازی  آقای و عزیز  دوستان  همه از  تشکر با

     شیراز   از  عباس
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810قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


