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 بلوط پنهان است میوه يفصل اول: بی نهایت جنگل در رویاهاي 

در "یمز آلن: جِاولین فصل در رابطه با ایجاد تعادل بین رویاها و عادات شماست. دو نقل قول، یکی از 
وه ي بلوط  پنهان . درخت بلوط در میه اندرویا بودتنها یک  هاابتدا و براي مدت زیادي بزرگترین موفقیت
ارد. رویاها اي بیدار وجود دتصورات روح، فرشتهو در باالترین است، پرندگان در تخم منتظر هستند 

لکه آتشی از ی نیستند باهوو واقعی، خیاالت باطل  تصور "و از ارنست هُلمز ".هستند واقعیت هانهال 
 "بهشت هستند.

در که است ایی وعاداتتان با رویاهروزانه  زندگیناهم خوانی  ،زندگی در متعادل غیر جنبه هايیکی از 
این فصل  زندگی فوق العاده و رضایت بخش دارید، است. در نقل قول ابتدايعمق وجود خود نسبت به 

از آن  به طور شاعرانه توضیح می دهد که رویا قلمرو اي جادویی است که زندگی جدیديجیمز آلن 
ن را آپدیدار می شود.در درون شما توانایی بی حد و حصري براي خلق کردن مدفون است، که آلن 

وي خودم را فرشته ي بیدار می نامد که مشتاق رساندن شما به رویا ها و مقصدتان است. نتوانستم جل
هر دو  ،"آتشی از بهشت"پویا را توصیف می کرد، نیاورم تصور بگیرم و نقل قول ارنست هولمز که 

ه باشید لی داشتاگر می خواهید زندگی متعادیادآوري می کنند که  به شماعبارات مناسبی هستند و 
 حرکت کنید.  ان،، یعنی همان رویا هایتباید به سمت آن آتش سوزان

عادات شما  این تعادل در زندگی تان چگونه بوجود می آید؟ ممکن است این عدم تعادل میان رویاها و
اب نشان خود را به صورت عالیم مشهودي مثل سوزش قلب، افسردگی، امراض یا اضطرکه پنهان باشد. 

ر گوش دبیشتر وقت ها مثل این است که یک همراه نا خواسته در کنار شماست، و دائما دهد.  نمی
یص جزئی از شما زمزمه می کند که داري چیزي را نا دیده می گیري. این تجربه یا امر غیر قابل تشخ

احساس  میل شدیدي را درون خودتانباشد اما می توانید  شماست. ممکن است ناملموسوجود  "بودن"
ید رسالت احساس می کن کشاند که همیشه آرزوي آن را داشته اید.د که شما را به سمت چیزي میکنی

حساس توجه ابزرگ تري دارید. مسیر زندگی و هدف زندگی تان در تعادل نیستند. تا زمانی که به این 
 کنید، این مهمان ناخوانده در کنار شما می ماند تا به تعادل برسید. 
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