
                                                                                                            

 به نام خدا

 نوشته ی " جی.پی. واسوانی " معرفی کتاب "با خالق هستی"

و هفت فصل را « مقدمه»های کتاب با خالق هستی نوشته ی جی.پی. واسوانی با ترجمه ی فریبا مقدم قسمت
 گیرد. در بر می

تواند راهگشای کسانی می« با خالق هستی»داند. لحظۀ زندگی ضروری مینویسنده حضور خدا را در لحظه
بینند و همۀ درها را به روی خود بسته میکنند، باشد که به شدت احساس رنج، سرخوردگی و درماندگی می

ناامید از دست یافتن به نیکبختی هستند. این کتاب، قدرت آرامش و شادی بخشیدن را به رنجدیدگان جهان دارد 
جای زندگی به آدمی نشان های دلشکسته باشد. این کتاب حضور خداوند را در جایتواند راهگشای انسانو می

کارهایی ساده، اما کاربردی، آرامش و احساس نیکبختی را به زندگی دردمندان دهد و با ارایۀ راهمی
 گرداند.بازمی

  اگر توجهمان بر رنج متمرکز باشد، آنگاه رنجمان بزرگتر از آنچه هست به نظر می آید. ما معموال
آنها  فقط دریک قسمت از زندگی رنج میبریم. بنابراین چیزهای بسیار دیگری هست که باید از داشتن

 شکرگزار باشیم. کاغذی بردارید و همه برکاتی را که هنوز از آنها برخوردارید بنویسید.

 در قسمتهایی از کتاب درباره قانون کارما صحبت شده و آمده است:

  اگر عملی ناپسند و مضر انجام دهیم، عکس العملی مضر و ناخوشایند دریافت خواهیم کرد و اگر کاری
آن را به صورت نیکی دریافت خواهیم کرد. بنابر یکی از اصول این قانون به  نیک انجام دهیم ثمره

 هرچه بیندیشید همانطور خواهد شد.

  اگر توجهمان بر رنج متمرکز باشد، آنگاه رنجمان بزرگتر از آنچه هست به نظر می آید. ما معموال
ت که باید از داشتن آنها فقط دریک قسمت از زندگی رنج میبریم. بنابراین چیزهای بسیار دیگری هس

 شکرگزار باشیم. کاغذی بردارید و همه برکاتی را که هنوز از آنها برخوردارید بنویسید.

 در قسمتهایی از کتاب درباره قانون کارما صحبت شده و آمده است:

  اگر عملی ناپسند و مضر انجام دهیم، عکس العملی مضر و ناخوشایند دریافت خواهیم کرد و اگر کاری
یک انجام دهیم ثمره آن را به صورت نیکی دریافت خواهیم کرد. بنابر یکی از اصول این قانون به ن

 هرچه بیندیشید همانطور خواهد شد.

 بخش هایی دیگر از کتاب:

 .فرد را مانند صندوق پستی بدانید، وقتی نامه ای  به خدا ببخشیم. اما نه به شخص. بیایید بخشنده باشیم
فقط نامه را درآن می اندازید ومطمین هستید  نیست که صندوق کهنه است یا نو.را پست می کنید مهم 

نگاه زندگیتان آ با چنین اعتقادی ببخشید و بدهید، مقصد ما خداست. که نامه به مقصد خواهد رسید.
 متبرک خواهد شد.

 .دنیا هیچ عیبی ندارد.عیبی که می بینیم ناشی از نگرش معیوب ماست 

  بلکه عشق است که ان را نابود می سازد. نمی برد.نفرت را نفرت از بین 
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 اگر  آزرده وغمگین هستید. و رها کنید همه چیزرا رها کنید وبه خدا بسپارید اگر ناامید وافسرده،دلسرد
بگذارید که خدا هدایتتان کند وهمه امور  می بینید که علیرغم تالشتان موفق نشده اید رها کنید همه را.

 معجزه در این است. ردزندگی تان را به عهده بگی

در این کتاب درباره ی دعا و انرژی ای که در آن جاریست و همینطور شرایط و چگونگی دعا گفته شده 
 است. آمده است که چه پاسخ هایی برای دعا وجود دارد و همه نیک اند.

  .همه در حقیقت هرچیز دقیقا همانطور است که باید باشد. همه چیز در جای صحیح خود قرار دارد
چیز نیک است، نیک بوده و نیک خواهد بود. فقط باید این نیکی را مشاهده کرد. کمال را نمیتوان با 

 تالش انسانی خلق کرد. کمال از قبل خلق شده است فقط باید دیده شود.

فصل ششم کتاب درباره ی انواعی از مراقبه صحبت شده است و اصطالحات مربوط به آن تعریف شده، 
مراقبه ذکر شده و درباره ی اثرات آن بحث شده است. با مراقبه )مدیتیشن( به زندگیمان نظم  شرایط انجام

 میدهیم.
 ارایه توسط: زهرا معین فرد

 )دانشجوی کارشناسی شنوایی شناسی(
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