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 داستان اول

 شکالت مشت یک

: بقال دراز کرد و گفت طرف بهدختر کوچولو وارد بقالی شد و کاغذی 

 . اینم پولش، نم گفته چیزایی که در این لیست نوشته بهم بدیماما

در کاغذ را فراهم کرد و به دست  شده نوشتهبقال کاغذ رو گرفت و لیست 

 : بعد لبخندی زد و گفت. داد دختربچه

تونی  می، دی چون دختر خوبی هستی و به حرف مامانت گوش می

 . جایزه برداری عنوان بهشکالت  مشت یک

مرد بقال که احساس کرد . کوچولو از جای خودش تکان نخورد ولی دختر

دخترم! : گفت، کشد ها خجالت می برای برداشتن شکالت دختربچه

 . هاتو بردار بیا جلو خودت شکالت، خجالت نکش

شه شما  نمی، رو بردارم ها شکالتخوام خودم  عمو! نمی: دخترک پاسخ داد

 بهم بدین؟

 کنه؟ رم؟ مگه چه فرقی میچرا دخت: بقال با تعجب پرسید

 آخه مشت شما از مشت من بزرگتره!: کودکانه گفت ای خندهدخترک با 

یه بچه کوچولو هم جمع  ی اندازه بهحواسمون ، خیلی از ما آدم بزرگا

و  ها آدمکه بدونیم و مطمئن باشیم که مشت خدا از مشت  ستنی

 . های اطرافمون بزرگتره وابستگی

 

 

 



 

 روز 08 /4

برای آرامش عمیق به واگذاری مشکالت به من : 8باور متعادل 

 خداوند نیاز دارم

آیا در زندگی شما مشکالتی بوده که باعث شده خیلی سختی بکشید؟ آیا 

هایی که با  االن دچار مشکل یا استرس خاصی هستید؟ تنها انسان همین

های خود را با نوعی تحمل  توانند رنج کنند می ایمان به خداوند زندگی می

دانند که زندگی مملو از  های با ایمان می انسان. زیبا بگذرانند« صبر»نام  به

دادن والدین و یا  داشتنی نیست مثل غم ازدست هایی است که دوست رنج

های  تواند احساس یکی از اصولی که می... مشکالت مالی و حتی بیماری و

ی شما را متعادل کند این است که بدانید نیاز است  کننده ناراحت

حل مناسبی برای  تواند راه تر حل کند و او می الت را یک وجود بزرگمشک

 . این رنج باشد

وجود خود  رفته را به توانیم آرامشی ازدست بردن به آغوش خدا می با پناه

خود و همچنین اتفاقات   ها و مشکالت با واگذاری سختی. بازگردانیم

ای انرژی شما ه ناخوشایند به خداوند جریان معنوی جدیدی در کانال

 . کند و استرس شما درحد تحمل شما خواهد شد جریان پیدا می

 

 (8تمرین باور متعادل ): یکم خودسازی

یک شمع در یک فضایی روشن ، شب این تمرین را انجام دهید 7به مدت 

نیاز به . ی شمع نگاه کنید و فکر کنید دقیقه به شعله 81مدت  کنید و به

اهیم به این بینش برسیم که در فضایی خو خیره شدن نیست بلکه می

تواند باعث روشنایی آن مکان شود؛ مانند نور  نور یک شمع می، تاریک

زده و پراسترس شما را که مانند اتاق تاریک است  خداوند که وجود غم

 . کند روشن می



 

  7/اول داستان

 عبارت تأکیدی قبل از خواب شبانه : 

 مرتبه 7: (خداوندا آرامش عمیق را قسمت من کن) 

 توجه : 

 وجود در تمرین هر روح تا بدهید انجام تمرکز و توجه با را تمرینات تمام

 . بگذارد تأثیر شما

 باشید عمیق آرامش و تعادل در

  
 


