من چیزی نمی شنوم!!! گاهی اوقات باید هنر نشنیدن را یاد بگیریم و از آن استفاده کنیم .خیلی از
اطرافیان ما می گویند نمی شود ،نمی توانید از مقام وجود زمینی و اسفل السافلین انسان سخن می
گویند که انجام دادن کارها غیر ممکن است .مطمئنا ً اطراف ما از این آدم هایی که دائما ً دم از ناامیدی
.می زنند زیاد پیدا می شود
کاری که در مقابل این افراد می توانیم انجام دهیم این است که این حرف های ناامید کننده را نشنیده
بگیریم .چون حرف های ناامید کننده ،نمی توانیم ها و نمی شودها از وجود خاکی ما سرچشمه می
گیرید .ولی ما می توانیم از منظر روح الهی و از جایگاه نفخت فیه من روحی ،از جایگاه جانشین
.خداوند بودن به مسائل و خواسته های خود نگاه کنیم و به تمام اهداف خود برسیم
شاید داستان قورباغه ها را شنیده باشید که برای زنده ماندن باید از ظرف مخصوصی خارج می شدند
ولی همه قورباغه ها بعد از مدتی تالش کردن ناامید شدند و دست از تالش کشیدند ولی یکی از
قوباغه ها در عین حال که همه می گفتند تو نمی تونی ،نمیشه از اینجا نجات پیدا کرد ،به تالش خود
ادامه داد تا توانست موفق بشود و بعدا ً مشخص شد که قورباغه ای که به موفقیت رسیده است ناشنوا
بوده است و تمام حرف های دیگران را که احساس ناتوانی و نامیدی القا می کردند نشنیده است و
.حرف های دیگران را به عنوان تشویق قلمداد کرده است
آیا دقت کرده اید که وقتی می خواهید کاری را شروع کنید و عزیزان و اطرافیان ما می گویند نه تو
نمی توانی این کار را انجام بدهی و از منظر وجود زمینی انسان و اسفل السافلین بودن و از نمی
توانیم ها و نمی شود ها به موضوع نگاه می کنند و به راحتی می گویند که تو نمی تونی .نفس
شیطانی ما قسم یاد کرده است که من همه انسان ها را اغوا می کنم و ما هم این نمی توانیم ها و نمی
.شودها را می شنویم و گاهی اوقات هم خودمان آن ها را بیان می کنیم
بیاییم هنر نشنیدن حرف هایی را که برخواسته از نفس شیطانی ماست ،یاد بگیریم .اگر توانستیم مثل
آن قورباغه حرف های ناامید کننده را نشنویم این هنر نشنیدن باعث می شود که قدم در مسیر رسیدن
.به خواسته ها بگذاریم و به موفقیت برسیم ،تا بقیه متوجه بشوند که رسیدن به موفقیت هم شدنی است
بیاییم با به کارگیری هنر نشنیدن به دیگران ثابت کنیم که می شود مسیر موفقیت را طی کرد .البته
گاهی اوقات فرکانس ها و سیگنال های ناامید کننده اطرافیان ،ما را آزار می دهد ولی برای ما که می
خواهیم به موفقیت و ثروت برسیم باید بعضی از حرف ها را نشنیده بگیریم .اطرافیان ما آیه یاس می
خوانند و ما هم با به کارگیری هنر نشنیدن به مسیر خود برای رسیدن به موفقیت و ثروت ادامه می
.دهیم
هنر نشنیدن را جدی بگیریم و اگر هم گاهی اوقات حرف های ناامید کننده را می شنویم می توانیم با
استفاده از دعا کردن یا استفاده از تکنیک تبسم برای طرف مقابل مان بهترین ها را طلب کنیم تا او
هم از شر نفس شیطان درونی خود جدا شود .ما به عنوان جانشین خداوند بر این جهان هستی دارای
.قدرت های بی نظیری هستیم ،نباید خودتان را دست کم نگیرید
بیاییم مقام جانشین خداوند بودن را درک کنیم ،ما اگر به این درک برسیم که چه توانایی هایی داریم
می توانیم هر غیر ممکنی را محقق کنیم ،ما می توانیم به راحتی همه قله های موفقیت را فتح کنیم.
.برای رسیدن به موفقیت و ثروت باید هنر نشنیدن ناامیدی ها و نمی شود ها را یاد بگیریم

