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 .Error! Bookmark not defined ................................................... از رنسانس تا رنسانس

 Error! Bookmark notرسد ترازو در حالت توازن، به ثبات و آرامش می

defined. 
 .Error! Bookmark not definedداند ملوان طوفان را بخشی از وجود دريا می

يختره شرده خرود را برگردانرد    هرای ر  هیچ درختی تا بحال نتوانسته با شکايت از طبیعت برر  
 ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. ظرفیت وجودی

 Error! Bookmark notها، قدمی در مسیر رضايت درون کنترل خواسته

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...................................................حکايت نیاز، تلخ است

 .Error! Bookmark not definedتان نهفته است               ها، خود  واقعی در پشت نقاب

 Error! Bookmarkرسیدگی به باغچه ی خود، فصلی نیست، همیشگی است

not defined. 
 Error! Bookmark notايد به أثر انگشت خود نگاه کنید، شما در دنیا يگانه

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...................................... انديشم، خودم هستم؛ تا می

 .Error! Bookmark not defined ...................... درصورت توقف، ديگرخودم نیستم

 .Error! Bookmark not defined .............. فهمی تو زبان خودت را، بهتر از او می

 .Error! Bookmark not defined ............... درخت کاج چه تصوری از خود دارد؟

 .Error! Bookmark not defined ......... تان را از حالت خودکار خارج کنید ذهن

 .Error! Bookmark not defined ............... تان را خودتان کوك کنید ساز زندگی

 .Error! Bookmark not defined ...................................... جست و جوگر خوبی باشید



 .Error! Bookmark not defined ..................... شهامت آغاز کردن را داشته باشید

 Error! Bookmark notرساند انتخاب مسیر اشتباه، شما را به مقصد نمی

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................. راز تداوم و ثبات در تکرار است

 Error! Bookmark notشناسیم، پس وجود دارد ما خرس قطبی را می

defined. 
 Error! Bookmarkکنید، درحافظه هستی محفوظ است آنچه شما فراموش می

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................... میدانی در مرکزيت نیروهای هستی

 Error! Bookmark notشود تمام طبیعت، توسط ذهن شما تعريف می

defined. 
 Error! Bookmark notپرنده ات را از قفس آزاد کن، تا به پرواز درآيد

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................................... وزن، توازن، بی وزنی

 Error! Bookmark notتر استبخششوق انجام يک کار، از خود آن کار، لذت

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................کند تولید من، بر من حکومت می

 .Error! Bookmark not defined ای نهفته است                          در پشت  کلمات، نیروی ويژه

 .Error! Bookmark not defined ................................ حوادث در انتظار حادث شدن

 .Error! Bookmark not defined ..........................                                تأثیر  تأثیرپذيری در جوانه گندم

 .Error! Bookmark not defined ............................................ محیط مؤثر يا تأثیر پذير

 .Error! Bookmark not defined ............................... ها و پاسخ ها ر تابع محركرفتا

 !flexibility " & " adaptation " "Error"انعطافپذيری"و  "سازگاری"

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......... برای ساختمان رفتار خود، نقشه بکشید

 Error! Bookmark notشما تمام نخواهید شد، هر چقدر هم سخاوت کنید

defined. 



 .Error! Bookmark not defined ............................. شکر نعمت، نعمتت افزون کند؛

 .Error! Bookmark not defined ................................. کفر نعمت، نعمتت از کف برد

 .Error! Bookmark not defined ...................................... روح بزر  را احساس کنید

 .Error! Bookmark not defined ............. وزد برای ما پیامی دارد نسیمی که می

 .Error! Bookmark not defined ....................... دنیای ما بسیار سمبلیک است اما

 .Error! Bookmark not defined ........ فقط تعدادی از ما سمبل شناس هستیم

 .Error! Bookmark not defined ............... توجه شماست                     وجود هر چیز، در گ رو 

 !Errorزمان درگذر است اما لحظه برای ما ثابت و همان لحظه است

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkبارد، تماشای باران را از خودت دريغ نکن! باران همیشه نمی

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......                                   تمام حاالت، بسته به رضايت  درون است

 !Errorنزاع جايی رشد خواهد کرد که عشق و محبت در آنجا کم باشد

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................................. جست و جوی علت ها

 .Error! Bookmark not defined ............................................. ای به سوی آرامش روزنه

 .Error! Bookmark not defined .................................... آورد امنیت خاطر میقدرت، 

 .Error! Bookmark not defined ..........................................................                 راز  همیشگی بودن

 .Error! Bookmark not defined ............................................... ذات پاك و مقدس شما

 .Error! Bookmark not defined ........................ شود                          هیچ کجا خانه خود  آدم نمی

 

  



 تقدیم به

 

 روح پاک پدرم

 و

 دریای بی کران فداکاری و عشق

 مادرم

 که بودنش تاج افتخاری است بر سرم
 



 مقدمه
 

به شما تبريک عرض می کرنم و ورودتران را بره    برای گام نهادن در دنیای درون و اراده به تغییر و تحول 

گويم و امیدوارم با روح تک تک کلمات اين کتاب ارتبراطی عمیرق برقررار    دنیای ذهنی بنده، خوشامد می

 کنید.

با پیشرفت تکنولوژی و شکل گیری سبک جديدی از زندگی در جوامع، زندگی مرا نیرز دسرتخوش     

ن زندگی و افزايش دغدغه ها و مشرغله هرا و گرم شردن     تحول شده و شتاب گرفته است. با سرعت گرفت

 ها و البه الی هرج و مرج روزگار، آنچه مورد غفلت قرار گرفته است ارتباط با خويشتن است!در شلوغی

نمايد، همانجا که منشرأ تمرامی   اين کتاب شما را به توجه هوشیارانه به دنیای درونی خود دعوت می 

های درونی، به ذات حقیقری خرود   ها و نفوذ در اليهدنیای درون و کنار زدن پردهتحوالت است. با ورود به 

 خواهید رسید.

کنرد و بره   های مختلفی به زندگی و رفتار ما نگاه مری آنچه در اين کتاب آورده شده، از زوايا و پنجره 

 کند.                                                                   ما در شناسايی و برطرف نمودن نواقص و هر آنچه مخ ل آرامش ماست، کمک می

نوشرتم،  سن بیست سالگی شروع به پراکنده نويسی کردم و آن تجاربی را که برايم جالب برود مری   از 

رسید و بعرد از گذشرت دو سرال، نیمری از دفتررم پرر       هايم به چند ماه میبرخی مواقع فاصله بین نوشته

 شده بود.

ی بری نظیرری برر    کردم، آرامش درونآن زمان با وجود تمام مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم می

ديردم کره در بری                                                                                  وجودم حاکم بود که محصول آشتی و ا نس با درونم بود. وقتی بعضی از اطرافیانم را می

کردنرد و از ايرن حرس دوسرت داشرتنی و لرذت بخرش        قراری به سر می بردند و با تشويش زندگی می

عث بره وجرود آمردن ايرن     بی بهره بودند، اشتیاقی گرمابخش وجودم را فرا گرفت که هر آنچه با آرامش

حس بی نظیر در من شده بود را روی کاغذ بیاورم. از آن روز به بعد فاصرله نوشرته هرايم را از چنرد مراه      

هرايم  يک مطلب به ماهی چند مطلب سرعت دادم تا اينکه بعد از گذشت چندين ماه، آن دفترر از نوشرته  

فرصت نوشتن پیردا نکرردم ترا اينکره در      سیاه شد. پس از آن با توجه به شرايط زندگی به مدت دو سال

يعنی در سن بیست و چهار سالگی، بعد از گذران دوره تحصیلی به خدمت مقردس سرربازی    1395سال 

                                           هايی که مشغول پ ست دادن برودم، بره جمرع    رفتم و آن زمان بود که فرصت را غنیمت شمردم و در شب

انستم تا پايان همان سال کل کتاب را بره اتمرام   های پراکنده ام همت گماشتم و توآوری و انسجام نوشته

 برسانم.



ای ايجاد کند و يک سرخن بتوانرد بررای شخصری     اگر مطالب اين کتاب بتواند فقط در يک نفر جرقه 

الهام بخش باشد و به تحولی مفید در او بیانجامد، رضايت و نشاطی دو چندان در وجرودم جراری خواهرد    

 شد.

هسرتید و   « شرما »کنید، متوجه خواهید شد مخاطب مطالرب  را مطالعه میزمانی که مطالب اين کتاب  

                                                                                             اين مباحث گفت و گويی دوستانه و صمیمی بین من و شماست و مقصود من  نويسرنده در میران گذاشرتن    

ديدگاه ها و نقطه نظرات خود با خواننده است که امیدوارم در نظر با وسعت شما مطلوب واقع گردد. جرا دارد  

ای بی دريغ و گرمابخش خانواده عزيزم و تک تک دوستانی که در گردآوری ايرن أثرر مررا يراری     هاز محبت

انرد، تشرکر و   رساندند و همه کسانی که به نوعی در مسیر زندگی مرا کمک نموده و چیرزی برر مرن افرزوده    

 قدردانی کنم.

بازخوردهرا و رهنمودهرا و   توانرد برا   با علم به اينکه همه چیز را همه گان دانند، بی شک اين أثر مری  

 نقطه نظرات شما صاحب نظران و دوستان خوبم در چاپ مجدد تکامل پیدا کند.

باشررد.پسررت الکترونیررک مررن در تمررام مرردت آمرراده دريافررت نظرررات شررما بزرگررواران مرری      

farhad.sazgari@gmail.com 

                                             از ح سن توجه و انتخاب شما بسيار سپاسگزارم...

 

  



 


