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  درمان با عرفان                        

   
  روانشناسي اعجاز و الهام و اشراق و کشف شهود و بينش عرفاني 

  راهي براي نيل به تحول نفس
  

  نگارش دکتر وين داير 
  ترجمه جمال هاشمي
    You will see it when you believe it ترجمه اي از کتاب  

  
روحهاي :" کي عکس آلبرت انيشتين که در زير آن اين جمله نوشته شده من در اتاق خود دو قاب اويخته ام ي

قاب ديگر فقط شامل يک بيان به اين ."بزرگ و ارجمند هميشه با مخالفت خشونت آميز افکار عوام در گير بوده اند
آنچه را از گفتند زيرا مرا بر انگيختند که " نه"من مديون و ممنون همه آنهايي هستم که به من : " مضمون است 

  !چه پيام ارزشمندي! چه سخن بزرگي " آنها مي خواستم خودم انجام دهم
  
  

به داستان آن مردي توجه کنيد که در زير نور چراغ برق در پي دسته کليد گمشده خود مي گشت و عابري  به او 
و پرسيد در کدام نقطه کليد پيشنهاد کمک داد و با هم به جستجو پرداختند و پس از نيم ساعت تالش بيهوده عابر از ا

خود را گم کرده است مرد پاسخ داد آن را درون خانه جا گذاشته است عابر پرسيد پس چرا در بيرون خانه آن را 
جستجو مي کند  مرد پاسخ داد زيرا درون خانه چراغ نيست به اين دليل اينجا آمده ام تا در زير نور چراغ خيابان 

  آن را بيابُم
يعني راه حل مسائل   ته اي را به خوبي روشن مي کند و اين دقيقا همان کاري است که ما مي کنيم ؛اين داستان نک

  خود را در خارج از خويشتن جستجو مي کنيم
  
  

ما ممکن است از حالت خواب و بيخبري چنان لذتي ببريم که حتي  نخواهيم بخود اجازه دهيم که اگر بيدار شويم 
  قرار مي گيرد و لذا ترجيح مي دهيم همچنان در خواب باقي بمانيمنعمات بسياري در دسترس ما 

  
ذهن خود را بر تصاوير ذهني مثبت متمرکز کنيد تا به شخص کاملي که هم اکنون در ذهن خود مجسم کرده ايد 

  هرگز خود را شخص ناقص و معيوبي مجسم نکنيد. برسيد و به سوي آن و حتي باالتر از آن رشد کنيد
  

عوض مراقبت از رفتار خود مواظب افکار خود باشيد ؛ اين تفکر شماست که احساس شما و ماال هر روز در 
  رفتارتان را تنظيم ميکند

  
  

به خاطر بسپاريد که شرايط محيطي شما شخصيت شما را نمي سازند بلکه هر انچه را در شما هست آشکار مي 
  سازند

  
  :ه کنيد هفت اصل  بدل شدن به يک رويا بين بيدار را مطالع

  اين روز را در خارج از شهر در طبيعت بگذرانيد. در جهان چيزي به نام زمان وجود ندارد: جمعه  -1
 .بکنيد" زيستن" يا " بودن"امروز سعي در فهم معني . چيزي به نام علت و معلول وجود ندارد: شنبه  -2
د را به شيوه اي بگذرانيد که زندگي امروز خو. در جهان چيزي به نام آغاز و پايان وجود ندارد: يکشنبه  -3

 گويي همه چيز در همين يک روز است
 هر يک مشکل زندگي يک فرصت است: دوشنبه  -4
 شما خود هر آنچه را براي روياي خويش نياز داريد مي آفرينيد: سه شنبه  -5
 در عالم رويا واکنشها واقعي اما بازيگران و اشياء موهوم هستند: چهارشنبه  -6
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 مي توانيم بدانيم خواب دبده ايم اين است که بيدار شويم تنها راهي که: شنبه 5 -7
  
  
هر کتابي در مورد سر گذشت بشر . تاريخ بشريت بيش از آنکه حاکي از اتحاد باشد؛ بيانگر تفرقه و تشتت است 

رامون تفرقه بين انسانهايي است که همه همنوع بخوانيد خواهيد ديد که آکنده از داستانهاي عريض و طويل پي
وحشتناکترين نکته در طول تاريخ ما به عنوان ابناي بشر اين است که هميشه در جنگ و ستيز با . يکديگرند 

  .يکديگر بوده ايم
  

اعتقاد من بر اين است که جهان : را مرور مي کنيم " داستان الهي"قسمتي از نوشته يوگانادا تحت عنوان 
اره گرفتار جنگ و ستيز خواهد بود مگر انکه به وسيله متحول کردن کليه افراد بشر آنقدر اخالق و معنويت همو

افراد بزرگي همچون مسيح و بودا و کريشنا و محمد . بشر را افزايش دهيم که جنگ امري غير الزم تلقي شود
  ديگر نميکردنداگر با همديگر همزمان بودند  به رغم تفاوتها هرگز سعي در تخريب يک

  
  

اولين گام براي دست کشيدن از يک ذهن کم بين و تفکر کم انديشي اين است که از بابت آنچه هستيم و هر آنچه 
داريم شکر گزار باشيم اما نه شکر گزار زباني به معني متداول و بدون محمل و معني ؛ بلکه واقعا وجود خويشتن 

  تحسين کنيد و اعجازي را که در شما نهفته است تقدير و
  

  بر هر چيزي که در ذهن خود متمرکز کنيد همان در نظر شما بزرگ مي شود
  

اگر ما احساس پوچي مي کنيم به اين دليل است که افکار پوچ و بي محتوي در سر داريم و اين شيوه تفکر همواره 
  به احساس خال دروني ما مي افزايد

  
  
گي اطالعي ندارم اما همين قدر ميدانم تنها آن کساني از شما واقعا من از هدف شما در زند: گفته آلبرت شوايتزر  

  خوشبخت هستند که خواست ؛ اراده و راه خدمت به ديگران را آموخته اند
  
  

اگر انسان فارغ از مسئله سر نوشت و يا موفقيت يا عدم موفقيت بدون قيد و شرط :  1882لوئيز استيونسن در سال 
  ايه لطف خداوند جاي گرفته استعاشق حرفه خود باشد زير س

  
آيا مي دانيد چرا مردم  زندگي خود را صرف انجام کارهايي ميکنند که کوچکترين عالقه اي به آن ندارند و 

روزهاي زندگي خود در امور و مشاغلي سپري مي کنند که ارضا کننده و شادي بخش نيستتند؟ زيرا به کمي ها و 
من آنقدر ندارم که : و برکت زندگي ؛ ورد زبان آنان گفته هايي از اين رده است کاستي ها مي نگرند ؛ نه به وفور 

  به خواسته هاي خود برسم و يا به هر کار ديگري دست بزنم
  

اغلب ما بر جنبه هاي  زشت و نابخردانه زندگي خود کنترل نداريم و لذا از پيامدهاي کار و عقيده ديگران و 
نگران هستيم و ذهن خود را بر آثار بروني رفتار خويش متمرکز مي کنيم لذا  قضاوت آنها پيرامون کارهاي خود

  را تجربه کنيم" بودن"نمي توانم با اصالت هستي خود کنار بيايم و 
  

  رنج رواني شمار زيادي از مردم ناشي از عدم توانايي انان در بخشش وگذشت است
  

هاندن خويشتن از سه عادت اخالقي بسيار منحط و ويرانگر من فکر مي کنم آنچه مرا در زندگي  به اينجا رسانده ر
  است و موقعيت خود را مديون رهايش از اين سه صفت مذموم مي دانم" سرزنش ؛ انتقام ؛ قضاوت" 
  

  کسي که در صدد انتقامجويي است بايد دو قبر حفر کند: يک ضرب المثل چيني 


