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درون قلبتان بدانید که بینش و آگاهی غیرمحسوسی درهمه چیز وجود دارد و شما قادرید با این بینش الهی  در
دارد.  جریانی وجود دارد که در همه چیز را بیافرینید. چیزي اله برکتارتباط برقرار کنید و زندگی سرشار از 

گیرد قدرت تبدیل کوچک درخت وقتی در زمین قرار می نه. یک جوابه آن دسترسی پیدا کنیدتوانید شما نمی
توانید درختی را ببینید، هنوز نمی شدن درختقوه توانید ک درخت قوي را در خودش دارد. نمیشدن به ی

دارد و این درمورد شما نیز صادق است. شما عظمت دارید. انرژي دارید که آنقدر  وجود کهدانید می اماببینید 
یابد. آن را بشناسید، به آن کنید، جریان میچیزي که با آن ارتباط برقرار می قدرتمند است که در شما و در هر

 . کرد احساس خواهیداعتماد کنید و آنگاه خود تغییر را در زندگیتان 
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شود و اکثر ما زندگیمان گاهی در زندگیتان به درون باز میاین جستجوي مقدس شماست. درگاه درجات باالتر آ 
بیرون خود براي راه حل مشکالتمان می گردیم درحالی که در  و درکنیم. سپري می مخالف آنرا در مسیر 

. جایی است وش جهانی جاي گرفتهکه در آن هدرون فضاي خالی، ساکت، آرامش بخش آن درون قرار دارد، در 
نگاه  دروناست که هستی شما به عنوان یک انسان وجود دارد. شروع کنید هر روز به جاي نگاه به خارج، به 

 کنید. 
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ر مسیر زندگی سر راه بدانید که در جهان هوشمند ما هیچ رویدادي، تصادفی نیست. بدانید که هر چیزي که د
شما دارد. هر کس و هر چیزي را در زندگیتان ارج نهید. شما احتیاج  به اي براي آموختننکته گیرد،شما قرار می

به جاي اینکه  ن جا هستیدچه کسی هستید و به چه دلیلی ای تا بفهمید نگاه بکنیددارید که به درون خوتان 
با کنید، روزي که بروز قدردانی را  امروزداخل آن نگاه کنید.  خودتان، به دنیاي فیزیکی یا به هر چیز به خارج
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