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هفت قانون معنوي براي والدين
ديپاك چوپرا
ترجمه  :خانم گيتي خوشدل

خالصه کننده :خانم حرمت عارفي

ايكاش سالها پيش آموخته بودم كه ارزش هاي اصولي مانند بخشش و سخاوت ،عدم مقاومت ،اعتماد به كائنات تا آرزوهايم را برآورد،
وجود دارند؛ زيرا درمقام پدر يا مادر نمي خواهم فرزندانم عادتهاي نامطلوب مرا بياموزند ،تا بعدها درد عوض شدن را به جان بخرند .و
از كجا مي توان مطمئن بود كه اين امر رخ دهد؟
اين كتاب نوشته شد تا به اين پرسش ها پاسخ دهد .اين كتاب راهنمايي است براي هر كس كه بخواهد اين قوانين معنوي را به شيوه
اي قابل فهم و قابل اجرا براي كودكان تفسير كند .اين كتاب به والدين نشان مي دهد كه چگونه فرزندانشان مي توانند به بهترين
شكل آرزوهايشان را برآورده كنند و به شيوه اي موفقيت آميز به آنچه مي خواهند برسند.
جامعه با وجود ستايش همه جانبه اش از كاميابي مالي ،حقيقتي ژرف را از دست داده است اين واقعيت كه:
موفقيت يعني اين که کيستيد؛ نه اين که چه مي کنيد!
هفت قانون معنوي به والدين مي آموزد كه چگونه نقش آموزگار معنوي فرزندان خود را برعهده بگيرند و به فرزندان خويش بياموزند
كه موفقيت فقط كسب مقام و يا پول و ثروت نيست؛ بلكه موفقيت داراي مفاهيم گسترده معنوي نيز مي باشد از جمله عشق
ورزيدن،شفقت داشتن ،قابليت احساس شادماني و گستردن آن ميان ديگران و يقين داشتن به اين معرفت كه حيات آدم؛ قصد و
غايتي دارد و سرانجام احساس وصل به قدرت خالق كائنات همگي اينها ابعاد معنوي موفقيت را تشكيل مي دهد .ابعادي كه توفيق
درون را به ارمغان مي آورد .وفهم اين قوانين امري حياتي براي جامعه و حتي براي تمدن ماست.
وقتي قوانين معنوي را به كار مي بنديم خودمان را در هماهنگي با طبيعت قرار مي دهيم .هرگونه راه ديگر براي زيستن به فشار و
تقال مي انجامد .موفقيتي كه براساس تقال بنا شده باشد شايد چيزهاي نيكويي را برايمان به ارمغان آورد اما فاقد آن توفيق و آرامش
دروني خواهد بود كه از اين چيزها مي جوييم.

هفت قوانين معنوي
قانون نخست  :قانون توانايي مطلق



منشاء همه آفرينش ،آگاهي مطلق است ...
توانايي مطلق جوياي آن است كه از نامتجلي به تجلي در آيد.

قانون دوم :قانون بخشندگي


در شور و شوقِ بخشيدن آنچه مي جوييم ،فراواني كائنات را در زندگيمان به جريان مي افكنيم.

قانون سوم :قانون «کارما»يا علت و معلول


هنگامي كه اعمالي را انتخاب مي كنيم كه براي ديگران شادماني و موفقيت مي آورد ،ثمره «كارما»ي ما شادماني و موفقيت
خواهد بود.

قانون چهارم :قانون کمترين تالش


هوشمندي ِ طبيعت با كمترين تالش كار مي كند ...



هرگاه سبكدلي و هماهنگي و عشق را در اختيار گيريم ،با همان سهولت بي تكاپو موفقيت مي آفرينيم ( .منظور تكاپو هاي
منفي و دور از سرشت ما )

قانون پنجم:قانون قصد وآرزو


در هر قصد و آرزويي مكانيسم توفيق و تجلي آن نهفته است...



قصد و آرزو در حيطه توانايي مطلق داراي قدرت نظام نامحدود است.

قانون ششم :قانون عدم دلبستگي


اشتياقمان به گام نهادن در ناشناخته



حيطه تمامي امكانات خود را به ذهن خالقي مي سپاريم كه هر آهنگ كائنات را همنوا مي سازد.

قانون هفتم  :قانون « دارما » يا غايت حيات


هنگامي كه استعداد يكتاي وجد را با خدمت به ديگران بياميزيم ،وجدوطرب جانمان را تجربه ميكنيم .كه هدف نهايي همه
هدفهاست.

هفت قانون معنوي به زبان کودکان
قانون نخست:


همه چيز ممكن است.

قانون دوم :


اگر مي خواهي چيزي را به دست آوري ،آن را ببخش.

قانون سوم



وقتي انتخاب مي كني،
آينده را تغييرمي دهي.

قانون چهارم:


نه نگو،در لحظه رها باش.

قانون پنجم :


هرگاه آرزو يا خواسته اي داري،



دانه اي را مي كاري.



قانون ششم:



از ماجراهايت لذت ببر.

قانون هفتم:
 به دليلي اينجايي.
اگر در كودكي اين هفت قانون را به فرزندانمان بياموزيم همچون ديگر درس هاي آن دوران از خاطرشان نخواهد رفت بلكه سال به
سال به صورت ادراكي معنوي بالغ و پخته مي شود و زندگي آنها به طرزي ژرف تغيير خواهد كرد .ژرفترين پرستاري از فرزندانتان
پرستاري معنوي است .از تحميل قواعد سخت و خشك به فرزندانتان سخن نمي گويم منظورم اين نوع شيوه ي آموزش نيست كه ،

خوب باشند اگر نه تنبيه مي شوند .اين هفت قانون هيچ يك از آنها را نبايد به صورت قاعده يا حكمي سرد و خشك بلكه به صورت
نگرش و اعتقادي كه خودتان به زندگي داريد به آنها انتقال دهيد .

چگونه آغاز کنيم
از روزي كه فرزندتان به دنيا مي آيد ،شما آموزگار «جان » او هستيد .اگر فضاي اعتماد و گشودگي و عدم داوري و پذيرش را
بيافرينيد ،اين ويژگيها به صورت ويژگي هاي جان جذب خواهند شد.
در جهاني كامل -ايفاي نقش پدر و مادر  -دريك جمله خالصه مي شود:
فقط عشق نشان دهيد ،فقط عشق باشيد .اما در جهاني كه ما با آن دست در گريبانيم،كودكان بزرگ مي شوند تا عمدتاً بيرون از خانه
و گاه حتي در خانه با رفتاري عاري از مهر مواجه شوند .به جاي دل نگراني در باره اين كه آيا آنقدر مظهر عشق هستيد كه شايسته
نقش آموزگار معنوي باشيد ،به معنويت به صورت مهارتي براي زيستن بنگريد ،زيرا واقعاً نيز چنين است.
معتقدم اين مهارتها را بايد هرچه زودتر به شيوه اي كه براي كودك قابل فهم باشد ،به او آموخت.

نوزاد تا يكسالگي (واژه ها ي کليدي :عشق ،عالقه و توجه)
نوزاد طالي خالص معنوي است ارج نهادن به معصوميت او طريقه يافتن راهي براي بازگشت به معصوميت خودمان است .از طريق
تماس و در آغوش گرفتن و مصون نگاه داشتن او از آسيب و از راه بازي و توجه كردن ايجاد مي شود بدون آن واكنش هاي
ابتدايي اين موجود زنده نمي تواند رشد كند و بشكفد و بي ترديد همچون گلي محروم از نور آفتاب خواهد پژمرد.
کودك نوپا – يك تا دو سالگي ( واژه هاي کليدي :آزادي ،تشويق و احترام)
اين نخستين مرحله خوديابي كودك است .يعني مرحله اي كه كودك براي نخستين بار «من» پيدا مي كند«.من هستم ».اين
دوراني مخاطره آميز است .تله آزادي و كنجكاوي ،اورا به سويي و ترس و احساس نا امني ،اورا به سويي ديگر مي كشاند .همه
تجربه هاي اتكا به خود دلپذير نيست .از اين رو ،بر عهده والدين است كه درسي معنوي را به كودك بياموزند .آن درس اين است
كه :جهان ايمن است.
زمين افتادن به معناي شكست خوردن نيست .صدمه ديدن راه طبيعت است تا به كودك حدو مرزها را نشان دهد .درد وجود
دارد تا ب ه كودك احتراز از خطرهاي احتمالي مانند سوزاندن خويشتن يا پايين افتادن از پله ها را نشان دهد.اگر كودك صدمه
ديدن را با بد يا ضعيف و بي كفايت بودن يا مدام خود را در معرض خطر و تهديد احساس كردن هم معنا بداند ،فضايي براي
بالندگي معنوي دروني باقي نمي ماند .زيرا بدون احساس ايمني ،جان همواره دور از دسترس به جا مي ماند .و شخص مي كوشد
تا در اين جهان احساس ايمني كند.حال آنكه بدون غلبه بر تأثيرات حك شده اوان كودكي نمي توان به امنيت رسيد.

پيش از دبستان – دو تا پنج سالگي (واژه هاي کليدي  :لياقت ،اکتشاف و تأييد )
اين مرحله تمام ًا به ايجاد حس احترام به خود كودك اختصاص دارد.به محض اينكه كودك مي فهمد كه من هستم و اين را
درمي يابد ديگر نمي توان طفل دو ساله را متوقف كرد .فكر مي كند صاحب تمامي جهان و در نتيجه مالك همه اعضاي خانواده
است .آنچه بچه دوساله را وحشتناك مي كند اين است كه «من » تازه متولد شده به شيوه اي غير منضبط از اقتدار مي جوشد.
داد و فرياد مي كشد ،و با تمام قوا ،نه را بكار مي برد و اين دقيق ًا همان چيزي است كه در اين مرحله بايد رخ دهد .معنويت
درمرحله پيش از دبستان ،نقش قدرت را به خود مي گيرد .والدين در اين دوران بجاي فرونشاندن ميل به اقتدار؛ بايد فرزندشان را
به سمت انجام وظايفي سوق دهند كه آنها را به سوي تعادل مي كشاند .ميل به قدرت در كودكان نبايد سركوب شود و يا به رويا
تبديل گردد.
کودکستان -دوره آمادگي  -سالهاي نخست دبستان:
پنج تا هشت سالگي (واژه هاي کليدي  :بخشش و سخاوت ،سهيم کردن ،عدم داوري ،پذيرش حقيقت)
طفل خردسال قادر به ادراك اين آرمان نيست .اما مي تواند آن را احساس كند .كودكان نه تنها مي خواهند ديگران را سهيم
كنند بلكه اين كار را دوست دارند .اين امر در راستگويي هم صدق ميكند .اگر كودك حقيقت را با ترس هم معنا بداند آنگاه
منطقاً ذهن او مي كوشد اين مهارت را پيدا كند كه وقتي دروغ مي گويد ،حقيقت به نظر برسد .فراگيري رفتار برطبق توقع
انتظار ديگران بهترين راه براي نابود ي معنوي است .فرزندتان بايد احساس كند اين كاري است كه خودم مي خواهم انجام
بدهم .يعني :خودم ميل دارم حقيقت را برزبان آورم.
واژه هاي كليدي سالهاي نخست دبستان داراي طنين اجتماعي است .كودك در اين سن توانايي پذيرش واقعياتي وراي «من
هستم » و «من مي خواهم » را پيدا مي كند .از طريق بخشش و همدلي ،كودك در هر سني نشان مي دهد كه چقدر با محيط
اطراف خود ارتباط برقرار كرده است بخشش و سخاوت در قالب معنوي خود يعني :بدون احساس از دست دادن به تو مي بخشم
زيرا جزيي از مني.
کودکان بزرگتر – هشت تا دوازده سالگي (واژه هاي کليدي :داوري مستقل ،حس تشخيص ،بينش)
براي بسياري از والدين،اين مرحله لذت بخش تر از ساير مراحل است .زيرا شخصيت و استقالل كودك پرورش مي يابد .پاي روح
است  :بسيار فراتر از تمايز ميان درست و نادرست .دراين سالها سلسله اعصاب قادر به حفظ تأثيرات ظريف و بسيار ژرفي است كه
براي آينده اهميت حياتي دارد .در اين مرحله كودك گرانبهاترين هديه يعني  :موهبت بينش شخصي را بدست مي آورد وي
ديگر الزم نيست جهان را به صورت دست دوم از بزرگترها بستاند.
سالهاي نخست نوجواني
دوازده تا پانزده سالگي (واژه هاي کليدي :خودآگاهي ،آزمون و تجربه و مسئوليت)
با آغاز نوجواني معصوميت؛ ناگاه به بلوغ و ظهور نيازهايي مي انجامد كه والدين ديگر نمي توانند آنها را برآورده سازند .والدين در
مي يابند كه بايد از چسبندگي به فرزندانشان دست بشويند.

مستقل شدن نوجوان :آزمون و تجربه بخش طبيعي عبور از دوران كودكي است .كودك با بهره مند شد ن از معنويات آموخته
شده وارد دنياي اجتماعي و جدا از پدر و مادرمي شود كه اين دوره شروع كسب تجربه ها و رشد و بالندگي و خودآگاهي وي
محسوب مي گردد.
تعليم درست از نادرست :در قديم از شيوه تعليم از طريق تنبيه و توبيخ استفاده مي كردند ولي اكنون مي دانيم كه پدر و مادري
كه مجبور است از زور و تهديد استفاده نمايد نمي تواند الگوي ((خوب بودن )) باشد .به هر حال هرچقدر هم كه نيت ما خير
باشد ،گاه پيش مي آيد كه وسوسه مي شويم بچه ها را محض خاطر خشم؛ تنبيه ميكنيم .اگربه اين مسئله خوب توجه كنيم مي
بينيم كه اين كار را به خاطر مسائل دروني است كه حل نكرده ايم .سيستم هاي زندگي معنوي خودمان؛ برسرراه شيوه پدري يا
مادري كردن ما مي ايستد .و حتي هنگامي كه مي كوشيد با فرزندانتان مهرآميز باشيد نيز؛ همين طور است.
o
o
o
o
o

o
o

هيچگاه اين نيازرا احساس نكنيد كه فرزندانتان را تنبيه كنيد ،و صادقانه بگذاريد اين امر را در هنگامي كه بسيار خشمگين
و نا اميد و آزرده بوديد از طريق بازتاب رفتارتان بياموزند.
توقعات خود را به آنها تحميل نكنيم .آنها را با هيچكس ديگر چه خوب و چه بد مقايسه نكنيم .اين راه موجب مي گردد تا
آنها احساس كنند از درون كاملند.
به آنها ياد آور شويم كه استعد ادهايي دارند كه مي تواند زندگي ساير مردم را تغيير دهند و همچنين آنها قادرند زندگي
شان را آنگونه كه مي خواهند تغيير دهند.
با آنها در مورد موفقيت هاي با ارزش .هدفهاي پرمعنايي كه موجب شادمانيشان مي شود صحبت كنيم.
شما به عنوان آموزگار معنوي فرزندانتان اينجاييد تا حقايقي راستين درباره طبيعت زندگي معنوي را منتقل كنيد.
به فرندانتان بياموزيد كه به منشأ بيكران عشقي اعتقاد داشته باشند كه عاشقانه از آنها مراقبت مي كند.
اين است توصيف عملي از خدا همواره به ياد داشته باشيدكه فرزندان هديه هاي كائنات هستند و بگذاريم كه اين احساس
را آنها هم بدانند .به آنها بگوييم كه اين براي ما امتياز و افتخار بزرگي است كه در بزرگ كردن آنها سهيم هستيم.
اين را بدانيم كه ما مالك و صاحب اختيار آنها نيستيم.
مشوق روياهايشان باشيم،

در آخر اگر مي خواهيد بدانيد كه واقعاً موفق بوده ايد يا نه آسانترين راه اين است كه ببينيد آيا بچه هايتان الهام يافته و سرشار از شوق و
شور هستند؟

تمرين هفت قانون معنوي والدين
نويسنده در ابتدا يك برنامه روزانه خانوادگي را به طور خالصه آورده است و هر روز هفته را به يك قانون اختصاص داده است .براي
اجراي اين برنامه ،در خانواده هر روز مدتي را به گفتگو در مورد قانون مخصوص آن روز و به چگونگي عملكرد آن پرداخته مي شود.
هر روز سه فعاليت را در برميگيرد .البته مسئله اصلي استفاده از هوشياري خويشتن است نه زمان .نقطه اوج هر روز موقع شام است
كه مي توان ازآموخته ها و مشاهدات خود صحبت كرد .اين گفتگو رسمي نيست و هر كس مي تواند صحبت نمايد در ابتداي بايد
والدين حوصله به خرج بدهند و فرزندان را عالقه مند به گفتگو نمايند.
 -1شنبه  :توافق در نقش والدين

كارهاي زير را با فرزندانمان به انجام برسانيم:
 -1آنها راهدايت مي كنيم تا چند دقيقه در سكوت به مراقبه بنشينند.
 -2آنها را تشويق به ستايش زيبايي و شگفتي طبيعت مي نماييم.
 -3ديدن امكانات تازه دراوضاع آشنا.
بهترين شيوه آغاز اين است كه به فرزندتان بگوييد:به قلب خودت گوش كن .قلب تو ميداند.
به آنها بگو :
 قلب خود را متوجه تمام چيزي كن كه مي تواني باشي .درون قلب تو ،همه چيز ممكن است .اگر قلب تو پاك باشد ،مي تواني آنچهرا كه مي خواهي به سوي خود بكشاني؛ با وجود هر آنچه كه پيرامونت پيش بيايد.
 اين را نيز روشن كنيد كه قلب فقط كلمه اي براي عواطف نيست بلكه قلب ،كانون معنوي است  :سرشار از سكوت و فرزانگي .وقطعاً حقيقي ترين عواطف ،مانند عشق و شفقت از اين منشأ مي گيرد.
مراقبه
بزرگساالن خانواده خوب است  11تا  22دقيقه را در سكوت مراقبه نمايند و كودكان از سن  6تا  7سالگي مي توانند كم كم هر روز
چند دقيقه مراقبه كنند به آنها بياموزيد كه فقط چند دقيقه تنها و آرام باشند .ولي قبل از اين سن به هيچ عنوان نبايد جلوي شور
و نشاط و نيروي طبيعي آنها را گرفت.
سكون درون تجربه اي است كه بدون تكامل سلسله اعصاب نمي تواند شكفته شود.
o

o
o
o
o

قبل از سن  12سالگي؛ خود الگوي فرزندان باشيم و بجاي اصرار؛ از روش تشويق استفاده كرده واز آنها بخواهيم در سكوت كنار
ما نشسته آرام با چشمهاي بسته نفس بكشند .و خودمان طوري نشان دهيم كه از مراقبه كمال لذت را مي بريم .اين بهترين
تشويق است 1 .دقيقه تنفس ساده براي شروع كافي است.
وقتي فرزندتان به  12تا  12سالگي رسيد اين مدت زمان را به  11دقيقه برسانيد.
در مورد بيقراري هاي فرزندتان صبور باشيد ولي اگر تمام مدت بيقرار بود بگذاريد بيرون رود و ببيند كه شما از مراقبه خود لذت
مي بريد آنگاه اونيز به سوي مراقبه خواهد آمد.
يكي از مراحل رسيدن به توانايي مطلق؛ عدم داوري است.
هرگاه كلماتي مانند نكن ،بنشين؛ دست نزن؛ يا بهر صورت نكات منفي وصفت منفي را مطرح مي نماييد در حال داوري هستيد.
بسيار بهتراينكه ازفرزندانتان بخواهيد در بچه ديگر بنگرد و يك صفت خوب او را پيدا كرده وسرسفره شام بيان نمايد.

 -2يكشنبه :روز توانايي مطلق
امروز به فرزندانمان مي گوييم:
o
o
o
o
o

همه چيز؛ هرچه كه باشد؛ ممكن است
انديشه هايي درباره قانون توانايي مطلق
خدا در دل هر كودك هست ،و او را به اين منشأ وصل مي كند.
چون خداوند همه جيز را مي آفريند ،اين باور را بايد در كودك تشويق كرد كه در زندگيش همه چيز ممكن است.
هرگاه كودكان احساس كوچكي و ناتواني مي كنند ،به يادشان آوريد كه آنها فرزندان كائناتند.

 -3دوشنبه :روز بخشندگي
امروز به فرزندانمان مي گوييم:
o
o
o
o

اگرمي خواهي چيزي را به دست آوري ،آن را ببخش.
از آنها مي خواهيم تا به يكي از اعضاي خانواده چيزي بدهند.
آنها را تشويق مي كنيم تا به شيوه يي خوشايند دريافت كنند.
همراه با يكديگر ،آيين و مراسم كوتاهي را براي سپاس وشكرگذاري از موهبتهاي خداوند در زندگي بجا مي آوريم.

اگر مي خواهيد بستانيد ،نخست بايد عطا کنيد.
الئوتسه
ازنظرمعنوي موفقيت يعني پيروي از قوانين حاكم بركنشهاي طبيعت و بخشش يكي از ارزنده ترين قانون ها ست.
بسياري از مرشدان معنوي آموزگاران بخشش و سخاوت بوده اند .رازي در آن نهفته نيست .همواره چنين بوده كه براي كسب
محبت ،نخست بايد خودتان آن را عطا كنيد.
 oفقط چيزي را حفظ مي كنيم كه مي بخشيم.
 oدر چرخش طبيعت ،بخشش موجب دريافت كردن و ستاندن موجب بخشيدن مي شود.
 -3سه شنبه :روزکارما

1

امروز به فرزندانمان مي گوييم:
o
o
o
o
o

o
o
o

وقتي به انتخابي دست مي زني،آينده را تغيير مي دهي.
گفتگو درباره بعضي ازانتخا ب هاي امروزشان.
نشان دادن اين كه چگونه درگذشته با دست زدن به انتخابي ،آينده مان عوض شده است.
توضيح درباره درست و نادرست ،با توجه به احساسي كه هر انتخاب ايجاد مي كند.
دراين روز با فرزندانتان در مورد انتخاب هايشان صحبت كنيد .هر آنچه كه به ذهنشان مي آيد پذيرا باشيد و تشويق نماييد و
سپس توجه كنيد پس از اين انتخاب ها چه پيش مي آيد؛ بدون ايجاد مقررات سخت وخشك مي توانيد عوامل پيچيده علت و
معلول.
كاشتن و درو كردن را به فرزندتان تعليم بدهيد.
وقتي انتخابي مطرح شد در نهايت ماليمت ب ا طرح سئوالهايي مانند ( :چه احساسي درباره آن داشتي ؟ ) يا ( اگر به جاي اين
اتفاق ،آن يكي اتفاق بيفتد چه خواهي كرد؟ )انتخاب كامالً شخصي است از كنترل كردن آنها خودداري كنيد.
بهترين راه براي نفوذ تان اين است كه فرزندا نتان را به انتخاب كنندگاني بيدار و هوشيار تبديل كنيد.

 karma 1واژه اي به زبان سانسكريت به معناي عمل و عكس العمل،علت و معلول و ثمرات انتخابها و نتايج اعمال است

o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

o

كودكان خردسال اغلب انتخاب ناپخته مي كنند و هنگامي كه ياد مي گيرند حرف زدن بياموزند خود به خود مي گويند (:
بگذارخودم اين كار را بكنم ) .بعد از اين مرحله ،كودك قادر مي شود عواقب انتخاب ها را ببيند.
” كارما ” به ما مي آموزد ميان آنچه كه مي خواهيم ،با آنچه كه برايمان خوب است تمايز بگذاريم.
بر ماست كه به فرزندانمان نشان دهيم كه انتخاب به معناي توقعاتي خودسرانه نيست .كائنات به ژرفاي انتخاب ها توجه مي
كند.
مثالً انتخاب محبت و حقيقت ،بسيار عميق است و پاداش هاي نيكو به بارمي آورد و انتخاب خودخواهي ،سطحي است و چندان
پاداشي در برندارد.
” كارما “ نظامي محاسبه گر است آنچه را كه درونش مي نهيم البته با فيضي مضاعف به ما برمي گرداند.
اين واقعيت كه هر عملي به بهترين نتيجه ممكن مي انجامد ،در پرتو قانوني به نام عنايت صورت مي گيرد .عنايت يعني
تنظيم مهر آميز زمان و مكان از جانب خداوند .عنايت به اراده بزرگ به ما اجازه مي دهد تا هر كاري را كه مي خواهيم به انجام
برسانيم و نتايج اعمالمان خواه خوشايند يا ناخوشايند درمناسبترين زمان به خودمان باز گردد .تا از آنچه انتخاب كرده ايم
بياموزيم به عبارت ديگر ،هر آنچه برايمان پيش مي آيد انعكاس نگهبان رحيم سعادت ماست.
وقتي فرزندانتان بزرگتر شدند برايشان داستان آن انتخابهاي خودتان رابگوييد كه بر زندگيتان تأثير گذاشتند.
يادتان باشد كه نبايد هيچگاه در هنگام بازگو كردن انتخابهاي نادرست به آن رنگ تأسف و پشيماني بدهيد.
مي توانيد از كودكي به فرزندانتان بياموزيد كه توجه كنند آيا انجام كاري نادرست در آنها احساسي ناخوشايند به وجود مي آورد
؟ بعدها مي توان داشتن وجدان را به آن افزود و از سن  12سالگي مي توان جنبه هاي انتزاعي تر اين نكته را كه اعمال و نتايج
آنها تا چه اندازه به هم مرتبطند را مورد بحث قرار داد.البته اين به آن مفهوم نيست كه هر خطايي تهديد الهي در پي دارد.
تنها دليل اين كه ناگاه حوادثي ناگوار بر سر ما نازل مي شود اين است كه با سطوح ژرفترطبيعت درتماس نيستيم وازروي ناداني
قانون معنوي طبيعت را نقض مي كنيم .اگر به فرزندانمان بياموزيم هرانتخابي كه مي كنند اگر درجهت افزايش بهبود ديگران
باشد در قياس با انتخابهاي متمركز بر منافع خويش ،موفقيت هاي بيشتري مي آفريند طبق قانون ” كارما ” اين موضوع قابل
قبول و از قبل پيش بيني شده است.
نظريه هوشمندي عاطفي نيز كه اين روزها باب شده است به اين مسئله تكيه مي كند كه هر عملي چگونه بر ديگران تاثير مي
گذارد .هوشمندي عاطفي بر همدلي و همبستگي تاكيد دارد.هوشمندي عاطفي اين را به ما مي آموزد كه كامجويي آني را كنار
گذاشته و با صبر و شكيبايي به موفقيتي پايدارتر و بهتر دست يابيم مخصوصا در روابط؛ زيرا اگر بياموزيم وراي واكنشهاي خود را
ببينيم؛ نخستين گام را به سوي همدلي برداشته ايم.
قانون ” کارما ”
هوشمندي عاطفي و كارما هر دو بر درك متقابل انسانها از يكديگروتأثير اتنخابهاي درستي كه بر اساس همدلي ودرك
متقابل و نه منافع شخصي و آني بر زندگي مي گذارد تأكيد دارند .و موفقيت را دراحساس همدلي با ديگران مي دانند.
هوشمندي عاطفي از نظر عاطفي فراتر ازحد و مرزهاي ” من “ را در برمي گيرد و نتايجي كه حاصل ميگردد فقط براي من
نيست بلكه در سطح وسيعتري همگان را در برمي گيرد و اين امر موجب مي شود كه كودك بياموزد در انتخابهايش فقط
خود را نبيند .از اين طريق مي توان ” كارما ” را به صورت چيزي واقعي و ملموس به كودك آموخت.

انديشه هايي در باره قانون ” کارما ”
o
o
o
o

هيچ يك از ديون در كائنات بي پرداخت نمي ماند.
بر خسران ها افسوس مخوريد فقط مي توانيد آنچه را كه غيره واقعي است از دست بدهيد و اگر غيره واقعي برود ،آنچه
واقعي است بجا مي ماند.
به منظورايجاد عشق و شادماني براي خود ،آنها را براي ديگران به وجود آوريد.
اگر براي كرداري نيك يا بد ثمره يي بي درنگ نمي بينيد ،صبور باشيد و نظاره كنيد.

 -5چهارشنبه :روز کمترين تالش
امروز به فرزندانمان مي گوييم:

o
o
o
o
o

(نه نگو ،در لحظه رها باش).
حداقل انجام يك وظيفه را به چشم بازي نگاه كنيم.
براي به انجام رساندن كاري مهم ،از ميزان تالش خود مي كاهيم.
به همه شيوه هايي كه طبيعت به ما كمك كرده است توجه مي كنيم.
باتقديرتان همكاري كنيد ،برضد آن نستيزيد ،تباهش نكنيد ،بگذاريد خود را متجلي سازد.

عبارت ساده (در هر لحظه رها باش) از نظر معنوي اهميت بسيار دارد .هرگاه در برابر چيزي مقاومت مي كنيم سرگرم تالش براي تحميل باورها
ي كهنه بر وضعيت تازه هستيم .قانون كمترين تالش توصيه مي كند بگذاريم زندگي بدون مداخله ما كارش را بكند.و آنگاه ما از طراوت و
تازگي آن بهره مند شويم .در لحظه حضور داشته باشيم و ياري طبيعت را بجوييم و از مالمت هرچه در بيرون خودمان دست بكشيم با آنكه درك
مفهوم كمترين تالش براي بزرگساالن مشكل است اما جهان در حال رفتن به سمت كمترين تالش است مثالً وقتي دستگاههاي كارآمدتر به
ميدان مي آيند تا كارها كمتر شوند نشاندهنده اين باور است كه كار بيشتر لزوماً بهترين نيست .طبيعت هم خود از قانون كمترين تالش پيروي
مي كند و پيشرفت آدمي همواره از راه ايده ها و الهامات و آرزوها انجام شده است و اين آرزوها و الهام ها با تالش بيشتر نبوده بلكه خود انگيخته
بوده است .تالش براي آنكه حرف خود را پيش ببريم و حالت تدافعي گرفتن در مقابل چيزهاي مخالف نظر ما با صرف انرژي بااليي كه فشار
زيادي هم بر ما وارد مي سازد؛ كه مي توان با پيروي از قانون كمترين تالش از راههاي ديگر به نتيجه و مقصد خود برسيم .براي رسيدن به
آرزوها بايد به كودك آموخت كه به آرزوهايت ايمان داشته باش و بدان كه قدرتي وجود دارد كه آرزوهايت را برآورده مي سازد و اقتدارش بسيار
عظيم تر از قدرت ساير انسانهاست ،اين درسي ارزنده است.
يكي ديگر از اركان قانون تالش مسئوليت است .هريك از انسانها خود مسئول انتخاب ها ،نگرشها و كارهايشان هستند.
سه فعاليت چهارشنبه ها عبارتند از:

 oيافتن بازي و سرگرمي دركار
 oكاهش كار
 oجستجو و كشف راههايي كه طبيعت به ما كمك مي كند.
طبق كتب كهن هندي كائنات يك ليال 2هستند يعني محلي براي تفريح و سرگرمي .امرور تصميم بگيريد با كودك خود هر كاري را به صورت
بازي انجام دهيد مثالً با جاروبرقي يك بازي ترتيب دهيد كه عالوه بر تميزي منزل تفريح هم كرده باشيد چرا كه مهم انجام وظيفه است بدون
هيچگونه فشاري .با اين كار به كودك خود مي آموزيد كه انسان موفق از كار خود لذت مي برد .زيرا دريافته است كه تنها طريقه همنوايي يا
Lila 2

رهايي در لحظه آسودن است آسودن پيش شرطي براي گسترش درون است .با اين كار براي فرزند خود يك نمونه باشيد .هنگام هر كاري در
منزل آن را شادمانه و به صورت يك تفريح انجام دهيد حتي مي توانيد وقتي كيسه زباله را بيرون مي بريد آواز بخوانيد يا هنگام ظرف شستن
شعر بگوييد.

بگذاريد هسته کانوني کارتان شادماني باشد.
با رفتارهاي زير مي توانيد جان را به طور عملي فرا خوانيد:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

وقتي مي خواهيد كار كنيد،حال خوشي داشته باشيد.
با اعتماد و راحتي خيال به كارتان بپردازيد.
جسماً به خودتان فشار نياوريد و ا زخودتان توقعات بيش از اندازه نداشته باشيد (مثالً كار كردن تا دير وقت شب،اضافه كار،
نداشتن زنگ تفريح و استراحت،تغذيه ناكافي يا نرساندن مايعات كافي به بدن).
تمرين مرتب مراقبه.
طلب الهام و هدايت ،صبر و شكيبايي باشيد تا الهام و هدايت به سراغتان بيايد.
عدم مقاومت در برابر تغييرات يك وضعيت.
لزومي ندارد كه حتماً اوضاع بر وفق مرادتان باشد.
فرض را بر اين نگذاريد كه خودتان از قبل پاسخ را مي دانيد.
اين نكات را سر شام مرور كنيد تا عادتهايي را كه مي خواهيد فرزندتان در خود پرورش دهد تقويت كنيد.

 -6پنجشنبه :روز قصد و آرزو
امروز به فرزندانمان مي گوييم:

o
o
o
o

هرگاه آرزو يا خواسته ا يي داري ،بذري بكار.
همه آرزوها ي اين هفته را به روشني مي نويسيم.
شيوه؛ بر آوردن آرزوهايمان را به طبيعت بسپاريم را تمرين ميكنيم.
حضور هوشيارانه در لحظه حال ،زيرا همه توفيقها د رلحظه حال رخ مي دهند.
نيك بنگريد که دل به چه مي سپاريد ،زيرابي ترديد صاحبش خواهيد شد.
رالف والدو امرسون

موفقيت و شكست ،تجربه هاي كامالً شخصي هستند و بسته به اين است كه در اعماق وجودمان فكر مي كنيم كيستيم و چه مقدار خود را
شايسته دست يابي به آرزوهايمان مي دانيم .از اين رو در نقش والدين مي خواهيم محكمترين پايه هاي حرمت به خويشتن را در فرزندمان پي
ريزي نماييم .كودكان بايد بياموزند كه آرزو راهي به سوي خداست .و قصد ،ابزار اصلي اين راه است .آنچه كه براي خود قصد مي كنيد ،تعيين
كننده چيزي است كه بدست مي آوريد .براي شگفت ساز كردن آينده بايد آرزوها و روياها داشته باشيد در غير اين صورت آينده تكرار امروز مي
شود.
رسيدن به آرزوها آگاهي از خواسته هايتان را مي طلبد .به فرزندانتان بياموزيد كه هر چه قصدهايشان مشخص تر باشد ،آسانتر خواهند توانست
زندگيشان را تنظيم كنند .زيرا نظم از ذهن آغاز مي شود.

عدم موفقيت در زندگي اصوالً ناشي از ذهن آشفته است .هر گاه آرزوهايمان متناقض باشند پيامهاي در هم آميخته و ناهوشيارانه اي به كائنات
مي فرستند .مثالً كسي كه آرزومند ثروت است اما مسئوليت خود را نمي پذيرد و از روي ناآگاهي ديگران را مالمت مي كند.
سه فعاليت روز پنجشنبه:

 oتهيه فهرست يا بيان هر چه مشخص تر آرزوها.
 oسپردن آرزو ها به دست كائنات.
 oهوشيار ماندن در لحظه حال ،زيرا همه ثمرات در لحظه حال به بار مي آيند.
بيشتر آرزوها مرحله به مرحله تحقق مي يابند بنابراين الزم است همواره در لحظه هوشيارانه حاضر باشيم.
انديشه هايي در باره قانون قصد و آرزو:

o
o
o
o

موهبت هايي را كه خواهانيد ارج بگزاريد .زيرا آرزو راهي به سوي خداست.
هر رويدادي كه امروزتان را بر مي آشوبد ،بذرش در قصد ديروز كاشته شده بود.
جان نمي تواند آرزويي را بر آورد ،مگر اينكه آن را رها كند.
هرچه قصدتان مشخص تر و روشنتر و پاكتر باشد ،ثمره اش نيز به همان وضوح و روشني به خودتان باز خواهد گشت.

 -7جمعه :روز عدم دلبستگي است.
امروز به فرزندانمان مي گوييم:

 oاز ماجراهايت لذت ببر...
جمعه در نقش والدين توافق مي كنيم و كارهاي زير را به فرزندانمان به انجام برسانيم:

 oدرباره ” خود راستين” صحبت كنيد.
 oبه آنها نشان دهيد كه عدم قطعيت مي تواند نيكو باشد .الزم نيست انسان از همه پاسخها آگاه باشد.
 oبه آنها بياموزيد با خسران و حصول ،تعادل خود را از دست ندهند.
زندگي سراسر تجربه است.هرچه بيشتر تجربه کسب کنيد همانا بهتر.
رالف والدو امرسون
o
o
o
o
o

عدم دلبستگي اين نيست كه بگوييد اهميت نمي دهيد.
عدم دلبستگي اين نيست كه بگوييد چيزي در مسئوليت شما نيست ،در حالي كه هست.
عدم دلبستگي اين نيست كه نيازها واحساسهاي ديگران را ناديده بگيريد.
عدم دلبستگي اين نيست كه مدام بخواهيد خودتان نفر باشيد.
عدم دلبستگي يعني زيستن از موضع ضمير ،نه از جايگاه خويشتن.
نگرش جهان به شيوه اي عاري از دلبستگي
پايان

