
 يادگيري موفقيت از طبيعت

وقتي . در حال ارتعاش است هاي مختلفي، ي بزرگي از انرژي است كه با سرعت يكدانان معتقدند جهان هستي، تودهفيز
بابت هر  از طرفي، چون براي هر عملي عكس العملي است، سازد و ميدر ذهن داريد، مغز شما انرژي و ارتعاش  اي انديشه

طبيعت را الگوي خود قرار دهيد و با يادگيري از طبيعت به  .آيد ميانديشه در ذهنمان يك عكس العمل نتيجه به وجود 
 .موفقيت برسيد

 .تواند در طول روز پنجاه هزار انديشه خلق كند ميانسان 

توان واقعيت را تغيير داد و ماركوس اورليوس در اين  ميشود و با تغيير ذهن،  ميواقعيت توسط ذهن خلق : گويد ميافالطون 
 .انديشه هايش است ي ساختهگي هر فرد زند: گويد ميزمينه 

شما نيز جزئي از اين جهان هستيد، جزئي نه كمتر از ستارگان و نه كمتر از درختان، اين حق شماست كه در اين جهان 
 .باشيد، چه قبول كنيد و چه نكنيد، دنيا به همان شكلي است كه بايد باشد

. شود مياي الماس ن كند، الماس يك هفته ميرخت يك شبه رشد ندهد، د ميطبيعت، همواره كارهايش را به موقع انجام 
پس بياييم با يادگيري از طبيعت، مسير رشد را همان طور كه هست   .براي ارزشمند و باشكوه شدن، زمان الزم است پس

بيعت هم گاهي ط. آيد ميهمان طور كه بعد از زمستان سخت بهار . زندگي ما بايد در يك چرخه جريان داشته باشد. بپذيريم
روند، پس استراحت را يك نياز و يك  ميخرس ها و مارها هم به خواب زمستاني . اوقات نياز به استراحت دارد همچون خاك

 .ضرورت بدانيد، نه يك هدف و يادگيري از طبيعت را فراموش نكنيد

 از بچه ها بياموزيم

در به انجام چنين كاري باشيم و آن را همواره انجام دهيم، آن عشق، يعني در وجود انسان ها به دنبال خوبي بگرديم و اگر قا
هر چقدر عشق و زيبايي  چون زندگي ما بازتابي از وجود خود ماست،. گاه شادي و سعادت خود را تضمين خواهيم كرد

 .بنابراين براي ما عشق يعني همه چيز .بيشتري دريافت كنيم، تكامل و رشد، بيشتر خواهد شد

گونه بخندند و دانند كه چ ميها  آن. را به شادي و نشاط سپري كنندتوانند اوقات خود  مياس با بزرگتر ها بيشتر ها در قي بچه
ها تا به  بچه .پذيرند و از قدرت تخيل بسيار بااليي برخوردار هستند ميهر چيزي را به سادگي . اي ندارند براي خنديدن بهانه

ها چيزهاي  را با بچه ها سپري كنيد و از آن پس اوقات بيشتري .دست بردار نيستند شوند و ميهايشان نرسند مايوس ن خواسته
 .بيشتري درمورد قدرت خنديدن، تخيل و انعطاف پذيري بياموزيد

 پيوسته در حركت باشيم

. تر دارند نياند، عمري به مراتب طوال كه در بندر و ساحل لنگر انداخته هايي وند، نسبت به كشتير ميهايي كه به دريا  كشتي
ي اصلي اين است كه پيوسته در حركت باشيم، افكار خود را وسعت دهيم و بياموزيم ، تا وقتي در جنب و جوش باشيم  نكته

 .رمز شادي و تكامل د ركار و حركت است .ديگر وقتي براي نگراني نيست

توانيد چيزي را كه داريم براي خود  ميزماني  فقط. كند ميجهان هستي، همواره ما را به تكاپو و مشغول بودن ترغيب و تشويق 
 .آرامش خود را حفظ كنيد و بگذاريد همه چيز روال عاديش را طي كند. نگه داريم كه نهايت استفاده از آن را بكنيم

ن گيرد يعني امواج آلفا را نشا مياز لحاظ علمي، تا وقتي آرامش داشته باشيم، ريتم امواج مغزي در يك حالت آرام قرار 
توانيم از  ميما  .رسد ميو به نتايج بهتري  دهد ميدهد و در چنين حالتي فرد، توانايي و خالقيت بيشتري از خود نشان  مي

هرگز . شوند ميآنها براي هر چيزي حدي قائل . كنند ميطبيعت الهام بگيريم، حتي پرندگان و حيوانات هم كل شبانه روز كار ن
 .كنند ميها شب كاري ن گنجشك



اهدافتان    براي رسيدن به ي شادي و شور و حال بيشتري براي زندگي خواهيم داشت كه نگران نتيجه ي نهايي نباشيم،زمان
 .جديت به خرج دهيد وكوشش كنيد ولي خود را اسير نكنيد

 در يك كالم

باسي ن طور كه كلود دوهما. ي خود فعاليت اهميت دارد استراحت دادن به خود، به اندازه همراه شدن در مسير طبيعي امور و
 :گويد مي

. ايد اهيد، اشتباه بزرگي را مرتكب شدهافتد آگ ميهايي كه اتفاق اگر فكر كنيد از تمام چيز .هاست موسيقي، فضاي ميان نت

 .دانم ميشوم كه چيزي ن ميدانم، بيشتر متوجه اين موضوع  ميهر چي بيشتر : گويد ميانيشتين 

 .ها و بدست آوردن نتيجه، در واقع وراي فهم و درك ماست و قدرت آن براي نفوذ در ناشناختهتوانايي . ذهن يك معجزه است

زندگي ماللت بار نيست ، بلكه كسالت و مالل در وجود انسان هايي است كه از پس عينك تيره بدبيني به زندگي نگاه 
ها به هر چه  بعضي. شوند ميميرند اما فقط تا هفتاد سالگي دفن ن ميلگي ها در بيست و پنج سا سانخيلي از ان  .كنند مي
 .بينند ميبينند، در حالي كه عده ي ديگر هرگز آن ها را ن مينگرند آن را پر از زيبايي و سحر و اعجاز  مي

 


