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ا  ...زب ی ای ی ها را ب ی ی نی م، اهی ب دیب ی اب ی د ب ه ج 
ی این ای  ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههدهاین ک ه چه از مقهله

 مقهله در سهیت جنهت  ن   آدرس زی  را کلیک کنید:

 https://jahanebehtar.com/lets-see-the-beauties/ 

 سید محمد موسوی
 1400زمستان 
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های زیبایی در به نظرتان چه چیز ؛یا نه ایدتوجه کردهتاکنون به اطرافتان دانم نمی ها پایان ندارند! زیبایی 
 های زیبایی که خداوند به ما عطاو نعمت  دربارۀ طبیعت  در پستی کوتاه،  خواهمامروز می اطرافتان وجود دارد؟  

 کرده است صحبت کنم. 

ها قتخیلی و وجود دارد؛ هایی در جهان اطرافمانکه چه زیبایی  بینیمو نمی  ها حواسمان نیستخیلی وقت
های اینکه زیبایی  یجابهها ما آدم هایی که خداوند به ما عطا کرده است؛ما ناسپاس هستیم در برابر نعمت

ها، ها، مشکالت، تصادفات، بیماریها، روی بدبختی ایم روی بدیمان را ببینیم، بیشتر تمرکز کرده زندگی 
 !دهدرخ می  دنیاکه در  است دیها روی اتفاقات بکالم، بیشترین تمرکز آدمجنگ، و در یک 

چه اتفاق  های خبری، تمرکزشان این است که ببینند کجااکثر مواقع هم اگر دقت کنید، تمام اخبار و رسانه
ها، مثل قتل  کنند؛  ی رساناطالع  شانها را پوشش بدهند و در اخبار ای رخ داده است تا همانکنندهبد و ناراحت

 انه و... . ها، حمالت مسلحسرقت

هایی هایی وجود دارد، چه نعمتچه زیبایی   ،اما ما باید نگاهمان را عوض کنیم؛ باید نگاهمان این باشد که کجا
ما باید بیشترین تمرکزمان را   ... .وجود دارد، چه طبیعت زیبایی وجود دارد، چه اتفاقات قشنگی رخ داده است

 ها را تجربه کنیم! مان زیبایی ر زندگی خواهیم همواره د؛ اگر می ها قرار دهیمروی زیبایی 

همین است   خاطربهو    اید چقدر زیبایی در جهان وجود دارد؟ من طبیعت را خیلی دوست دارمتا حاال دقت کرده
شما خلق کرده است که از من و  ها را برای زیبایی طبیعت و این  خداوند این  زنم؛  را مثال می   عتیطب  هر بارکه  

 ایم؟ها توجه کرده و شکرگزارشان بودهچقدر به این نعمت  ی راستبهم؛ اما شکرگزار باشیآن لذت برده و 
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، این نکته را تاکید کردم که: »احساس خوب مساوی است با بررسی قانون جذباگر یادتان باشد در پست 
لی برای رسیدن های عاگویم که یکی از راه اتفاقات خوب و احساس بد مساوی است با اتفاقات بد« و اکنون می 

 ها و طبیعت است!به احساس خوب، توجه به زیبایی 

اید که در جهان هستی چقدر زیبایی وجود دارد؟ چقدر اتفاقات خوب و حاال شما بگویید، تا حاال توجه کرده 
 دهد؟ زیبا در جهان رخ می 

 ها انتها ندارند!که در ابتدای این پست گفتم، زیبایی  طورهمان

به احساس  کار نیاتوانیم با ها قرار داده و چقدر می را روی زیبایی  توجهمانتوانیم چقدر می حاال اگر بدانیم 
 دهدتغییر می به سمت خوب شدن  مان را  شرایط زندگی   ،ای برسیم، که همین احساس خوبالعادهخوب و فوق

 کشیم!، هرگز از آن دست نمی شودو باعث موفقیت، خوشبختی و ثروتمند شدن می 

کنیم؛ با تمرکز بر  ولی ما اصاًل حواسمان نیست که داریم با دست خودمان، شرایط را برای خودمان سخت می 
، با تمرکز بر روی (ریزی و...مثل: زلزله، سیل، طوفان، جنگ، خون ها)ناخواسته خواهیمروی آنچه که نمی 

های بسیار خوبی تمرکز کنیم؛  روی چیز  توانیمواقعًا می  کهی الدرح؛ دهدهایی که به ما احساس بدی می چیز 
 .  ..کنید.این خودتان هستید که انتخاب می  !های قشنگنعمت  همهنیاهمه زیبایی، این

 د. « را هم ببینیتوجه به نکات مثبت و اثر آن در شرایط زندگی پست » کنمپیشنهاد می 

ها توجه کنیم،  داشته باشید: اگر ما سعی کنیم همیشه به زیبایی  خاطربه مهم را همیشه  ۀنکت ایندوستان 
شویم به آرام هدایت می های اطرافمان لذت ببریم، آرامهمیشه به دنبال احساس خوب باشیم و از زیبایی 

، به تجربیاتی که به ما احساس خوب های زیباترهای زیباتر و بهتر، به مکانهای بیشتر، به نعمتزیبایی 
 شویم از احساس سپاسگزاری و خضوع در برابر پروردگار!رسیم که سرشار می ، به جایی می دهدبیشتری می 

های بیشتری را تجربه اتفاقات بهتر و زیبایی ام و هر روز گویم نتیجه گرفتهدوستان، من از این مطالبی که می 
تا شما هم در همین فضا  آن را با شما به اشتراک بگذارمرم دوست دابا تمام وجودم همین  خاطربه  ؛کنممی 

 قرار بگیرید و همین دیدگاه را برای خودتان ایجاد کنید.
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در  های بسیار زیبایی را ببینیم، به شرطی که ذهن، چشم و گوشمان را توانیم هر روز طبیعت و نعمت ما می 
آگاهانه تالش کنیم که  ها، مشکالت، جنگاراحتی افکار منفی، اخبار منفی، دردها و ن برابر ها و... ببندیم و 

 ها را تحسین کرده و شکرگزارشان باشیم.زیبایی و  ها تمرکز کنیمبر روی زیبایی 

 

کنیم، هر روز و هر روز   نشانیتحس های بیشتری ببینیم و ها و زیبایی یادتان باشد که اگر ما هر روز نعمت 
 شود!داده می های بیشتری به ما نعمت 

شود و در می مان ها از تمام جهات وارد زندگی ها و ثروتنعمت ،پس بیایید در مسیری قرار بگیریم که در آن
 ها خوشحال و شکرگزار باشیم. برابر آن

های با تغییر زاویۀ دیدمان، زیبایی از قوانین بدون تغییر جهان هستی استفاده کرده و  امیدوارم که همگی بتوانیم  
که خودمان دوست  گونهآنمان را و در نهایت زندگی  ها لذت ببریممان ببینیم و از آن تری را در زندگی بیش 

 داریم خلق کنیم. 

های مختلف و مطالب به مطالعۀ کتاب مندعالقه هستم؛ من عالوه بر اینکه  خوبتاندوستان منتظر نظرات 
 تاگیرم خودم هستم؛ دوست دارم که نظرات شما عزیزان را هم بخوانم؛ از خواندن نظراتتان خیلی انرژی می 

 یتان تهیه کنم. ااین مسیر را ادامه بدهم و مطالب بیشتری بر 
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هرکجا که هستید، در پناه الله یکتا، شاد، سالمت،  شاءاللهانکنم که با شما عزیزان هستم؛ شکر می  خدا را
 موفق، ثروتمند و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید.

 دار شما،دوست
 وسویسید محمد م
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 ؟، یک ان خهب استآیه تغیی  ک دت
 06/10/1400منتشر شده در 

 چط ر از احسهس گنهه رهه ش یم؟
 03/10/4001 منتشر شده در  
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