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سپتامبر روز  1۳جستار رو در روز  نیا نایمل( 1)  

کائنات  یانرژ»: شروع کرد ، با یه سوالیشیمثبت اند یجهان

 شیاندمثبت شهیم یچطور ؟ما داره یرو یریو چه تاث هیچ

مثال زد:  هی منظورش،شدن  ترروشن یبرا بعدش «؟میباش

 میکنیم یسع ،میریم یفروشوهیبه مغازه م یوقت ما مثال»

ذهن ما  .میانتخاب کن ور هستند تر و بهترکه تازه ییهاوهیم

 هم ما .کنهیافکار م ساختنشروع به  و هطورنیهم هم

 سازه،یم مونذهن که یافکارهمه  نیب از میتونیم

 میهست یفرد همون ما نجای)ا «میانتخاب کن رو نشونیبهتر

 .بخره( وهیم خوادیکه م

ست که سایپر شد، نایملوارد بحث  که یکس نیاول( 2)

که در موردش حرف  یشخصانتخاب  نیب ایآ» دیپرساز ملینا 

 اعتقاد نایمل «هست؟ یکائنات رابطه خاص یانرژ و یزد
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 یمثبت و منف یهایکائنات همون انرژ یانرژ : داشت

  «.میریگیهستند که ما از اطراف م

من »و گفت:  شدگو وگفت وارد مینع، سایپراز  بعد( ۳)

 انیواضح ب نقدریا دینبا دی! شاهستم ینیکال آدم بدب

 .مکنیفرض م روممکن  جهینت نیبدتر شهیاما هم ،کردمیم

در ادامه  مینع که نطوریا «!مدکه بهتر ش هتازه چند سال

اما  فکر  ،هم شاده یلیخو  هیراض یاز زندگ هم یلیخ گه،یم

بهش  ،ینگاه منطق ،ترشقیعبارت نا دق ای ینیبکه بد کنهیم

. بعد از مثال خود داشته باشه یبهتر یکمک کرده تا زندگ

 یفروشوهیفرض کن تو راه م» گهیم و کنهیم استفاده نایمل

 یلیخ تیاما در نها ،ادیب رمیگ وهیم نیبدتر هکنم قراریفکر م

 .«برمیلذت م وهیاز خوردن م

رو  نعیمکار  خیلی دوست داشت روشِ نیآفرنوش( 4)

 خوانوقتی می بعضیادیدی » :که توضیح داد مینعو  بدونه
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 نیمن ا« !شهیم یچ مینیبب میحاال بر»: گنیمسفر  نبر

 و لیو زلزله و س یسنگشهاب یهابارش تمام. ستمین یطور

 کنم ویم ینیبشیپ ور گهید نانهیبدب زیچ هزارتا و طاعون

حرف  دییتا در مایکر «.مبریموقع از سفرم هم لذت م اون

 مثبت ینیبدب نیاز یمثال تونهیم هم یرانندگ»گفت:  مینع

 «.باشه بردن لذت همزمان و

اصال چرا »: ای پرسیدیه سوال ریشه نیآفرنوش (5)

 «؟شهاندیش باشیم؟ اگه نباشیم چی میالزمه ما مثبت

 میچه نباش ،میباش شیاندما چه مثبت» :داد جواب نایمل

 خودمون  میباش شیاندمثبت هحاال اگ گذرهیم یزندگ

 میکه دار یافکار بد نیهم مینباش هو اگ میشادتر هست

فکر  سحر  «.میکن یراحت زندگ میتونیو نم دهیآزارمون م

 ینوع زیبرانگتاسف یایدن نیا در یشیاندمثبت کردیم
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 میتا بتون مینگاه کن دیرو هم با وانیپر ل مهیدر واقع ن» .اجباره

 «.میبر شیپ به ترراحت

در جذب  یریها تاثرنگ ایآ بدونه خواستیم نایلم( 6)

شاد  یهارنگ کردیخودش فکر م ؟نه ایکائنات داره  یانرژ

ها رنگ مایکرنظر  به .شنیما م یمثبت و شاداب یباعث انرژ

 یکه تو شیچند روز پ» :بذارن اثر توننیما م هیروح در

افتاد که اول خزانشون بود و  ییهاجاده چشمم به درخت

خودم  یزدگو زرد شده بودن، نتونستم ذوق یقرمز و نارنج

 «.کنم پنهان رو امیو خوشحال

ای دیگه از زاویه بود،وارد بحث شده  تازه که ماجد( 7)

اطراف  هایما به محضِ اینکه اتفاق» به موضوع نگاه کرد: 

کنیم، چه بخوایم و چه تقسیم می« منفی»و « مثبت»رو به 

بینیم. درسته که بعضی اتفاقنخوایم، هر دو قسمت رو می

ها برای ما خوشایند هستن و بعضی خوشایند نیستن، اما 



 9 از 5                                                                            کائناتانرژی 
 

 اون اتفاقِ به معنِی این نیست که  بودِن یه اتفاق خوشایند

اتفاق  خیلیخوشایند نیست ولی « درد»مثال  …مثبتیه

 میفهمی؛ چون اگر درد وجود نداشته باشه، ما اصال نمهیمثبت

 ستین ندیاصال خوشا« غم» ایدر ما بوجود اومده.  یماریکه ب

، محبِت میخوریغصه م هگیانسان د کی یما برا یاما وقت

 یمرز هیبگم  خوامیشه. میم قیدلمون عم یاون آدم تو

به نظر  …بودنش و مثبت بودِن یه چیز ندیخوشا نیهست ب

 سمتِ  به رو هادهیهست که پد یمن هم در جهان، قدرت

اما این دلیل نمیشه که هر چیزِ  ،برهبودن پیش می مثبت

 «باشه.تکِ ما هم خوشایند رای تکی بمثبت

و همه رو به فکر فرو برد:  دیسوال پرس چندتا یعل( 8)

کنم  فکر میبد جواب نیا به)اگه  ؟یچ یعنی «یمنف»فکر »

 یی(. به چه جور فکراهیهم چ« مثبت»فکر  میبفهم میبتون

شن حالمون خراب یکه باعث م ییبه فکرا ؟یمنف میگیم
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 چیه میشن نخوایم باعث که ییفکرا به م؟یناراحت بش بشه،

 یاتفاقا به نفر هی نکهیا مثال م؟ینیبش جا هی و میبکن یکار

 اتفاق داره هیهمسا کشور یتو که یجنگ به برش، و دور بد

 به نه،یبیم ابونیخ یتو که یخانمانیب یآدما به افته،یم

 محسوب یمنف فکر نایا کنه، فکر یعدالتیب و ینابرابر و ظلم

 «؟شنیم

خودمون در ذهنمون  رو یفکر منف»: گفت نایمل( 9)

 میما هست نیا .دهیرو اشرف مخلوقات آفر . خدا مامیسازیم

مثال  .میریگیرو م خودمون یم و جلویتونینم میگیکه م

رشد  شتریاز اون ب گهیو د کنهیرشد م ییجا هیگندم تا 

 نظر به «.هوجود ندار یتیانسان محدود یبرا اما .کنهینم

  .نداشت وجود انسان رشد یبرا یحد چیه نایمل

به  دیبود با معتقد و وستیپ هابچهبه جمع  یاسی( 10)

 دنش تیاذکه  بود قیعم یدر حد دیاما با، ل فکر کردئمسا



 9 از 7                                                                            کائناتانرژی 
 

پیدا کردن  داما قبول داری »گه: د و مینکرزندگی رو تلخ  و

 یتونه سخت باشه؟ اصال به نظرم کل سختاین مرز یکم می

ها یبه سخت یکه تا حد مرزه نیهم کردن دایتو پ یزندگ

 نیا یچطور که نهی. حاال سوال من امینش تیاذ تا میفکر کن

 یهامرز رو با لذت نیا من نظر به م؟یکن دایپ رو مرز

 سخت یلیخ یقتمثال و .کرد نییشه تعیم یتر زندگیسطح

رو  دار آدمخنده لمیف هی دنید م،یایزندگ و کار ریدرگ

اطرافمون فکر  یمنف یهایبه انرژ گهیو د ارهیسرحال م

حواس  یزندگ کیکوچ یهایبا خوشحاال شده  تا .میکنینم

 شده باعث نیا و د؟یخودتون رو از مشکالت بزرگ پرت کن

 :گفت یاسیدر جواب  نایمب «؟بشه دور یمنف یهایانرژ

 نباشه یبزرگ کار یلیخ خوردن شکالت دونه هی دیمثال شا»

 خوب ناراحتم ای یعصبان که یطیشرا تو منو حال یلیخ یول

استش ر»: گفت کوچکش یهایخوش از هم سحر «.کنه یم

 یخوراک ای غذا هی ندارم یخوب حس ایمن هروقت حالم بده 
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 طنز لمیف هیکنم و همراه با یم جور خودم یبرا خوشمزه

 «شه.یم بهتر یلیییخورمش و حالم خیم

 داشت:  رو هاگذشتهآرام  یزندگحسرت  یکم ماجد( 11)

 یمیقد یهاکه آدم «یشیاندمثبت» یبرا مدل یگاه»

 همه اطالعات چون کنمیشه. من فکر میم تنگ داشتن،

 با االن. دنیدیم یترقشنگ یجا رو جهان بوده، کمتر

. شده کمتر جهان به مثبتمون احساس ما علم، شرفتیپ

 مایقد که یحال در. ماست هیعل جهان، میکنیم فکر شهمه

 هست هانیدر ک ییهایکردن که انرژیم فکر شهیهم مردم

 هر که داشتن خدا عالمه کیکنه. یها مراقبت مناو از که

  «.کردهیم کمکشون و دهیرسیم دادشون به بزنگاه سر کدوم

 «گرانید دیاحترام به عقا»به جستار  یااشاره مینع( 12)

 رشیپذ انگار میریسمت روستاها م یما هر چ» :گفت و کرد

کنن و یم کار تو یبرا تین خلوص همان با یعنی. شترهیب
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اش به یبخش دیشا که هست روستا تو یخوب حس شهیهم

 حیترج من وجود نیا اب ازد. ام ماجدکه  هیحرف نیخاطر هم

کنم فکر یباشم چون فکر م یشهر و تکنولوژ دردم که یم

. البته نه همه نهیب یبهتر م وو مسائل ر هشیم باز شتریآدم ب

علم شبهو وهم و ِ  عهیشا یرو. چون هنوز هم مردم شهر با کل

 «تر نشده.ین منطقوکنن و رفتارشیم یزندگ

در جستار  آخرین حرفی بود که نعیمین حرف ا( 1۳)

مطرح شد. معلومه که حسابی همه به فکر فرو رفتن، با 

ها رو تر گذشتهدارن حسرت زندگیِ ساده ماجدشایدم مثل 

مشغول جور کردن  مبیناو  رسحخورن، یا اینکه مثل می

یه چیز خشمزه واسه خوردن هستن تا بتونن افکاِر منفی رو 

داشتید، ما ری ازشون از خودشون دور کنند. اگه شما خب

 خبر نذارید. بی -رو  ملیناو مخصوصا  -رو

 


