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« امام زمان»تقدمی به ساحت مقدس 
 ارواحنا لرتاب مقدمه فداه

 و
 برای دخرتم 

 «فاطمه» 





 راز باغ مخفی

 آرامش نهایتسوی گام به 1+21
 ابتدا از یک تا صد در مقابل هر عنوان به خود امتیاز دهید.

انجام تان اکنون در زندگیچقدر از این کارها را هم)

 دهید؟(می
 9 ............................................................. (مقدمه) حوالی همین .0

 11 ........(هیدبد اهمیت جسمتان به) صبحگاه یخوردهباران خاک بوی .1

 14 .... (باشید داشته هزینهکم و ساده تفریحات) آسمان و خیابان خود، .2

 بیکاری از و باشیدداشته مشغولیت خود برای) درد پر سر این میهمان .3

 18 ......................................................................... (احترازکنید

 22 ............................ (باشید داشته ریزیبرنامه و هدف) تو سویبه .4

 به انخودت را تانزندگی شرایط مسئولیتِ یهمه) عمیق یچالهسیاه .5

 26 .................................................................... (بگیرید عهده

 30 (کنید هزینه تانفردی رشد و آگاهی برای) ندیده نفهمیده، ندانسته، .6

 34 ..................... (نباشید راگکمال ازحدبیش) این؟ آیا است واقعیت .7

 38 ..................... (کنید کم را تانزندگی شتاب) مانم بادپایی شتابان .8

 43 . (بیاموزید را «گفتننه» مهارت) نگرممی سر پشت یجاده به گاهی .9

 47 ..................................................... (ممنوع مقایسه) آرام قاتل .10

 و خود و کنید برقرار تعادل تانزندگی و کار میان) دیگر وقتی شاید .11

 52 ........................................ (دهید قرار اولویت در را تانیرابطه

 55 ............................ (کنید زندگی حال زمان در) اکنون خوش حال .12



 60 ............... (بیاموزید را دنیا قواعد و قوانین) برفی هایجاده سکوت .13

 67 ............... (نگیرید جدی را دنیا هایداستان و دنیا) دیگر ایافسانه .14

 همنشین و دوست خود از ترآرام و تررشدیافته افراد با) همنشین .15

 73 ..............................................................................(باشید

 77 (بگیرید نظر در خود با خلوت برای را ساعتی روز هر) خویش خلوت .16

 81 .................................... (ببخشید را دیگران و خود) بودم او اگر .17

 84 ........ (باشید گزارشکر حال همه در و همیشه) دارد شکر همه این و .18

 اتصال و خدا با گفتگو برای را زمانی روز هر) نکنم فراموش باشد یادم .19

 88 ........................ (بگیرید ظرن در آرامش و انرژی عظیم منبع آن با

 92 ............................ (کنید سکوت بیشتر) سکوت نام به ایمعجزه .20

 96 ................................................(بپذیرید نهایت در) مزمن درد .21

 101 ............................................. !(راه آخرین این) موت گرم غوشآ+ 1

 105 ......................................................... (خدا فقط) باران و آفتاب شَهِ

 108 ............................................................ (آخر سخن) مخفی باغ راز

 


