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پیشگفتار
به نام آرامشدهنده قلبها
امروزه ،زندگی ماشینی شرایطی را فراهم کرده
است که با «آرامش» زندگی کردن در آن چندان کار
آسانی نیست .انجام اعمال سازگار و رفتار بامتانت
و انجام هر فعلی با عالقه و رغبت ،در شرایطی میسر
خواهد بود که در «آرامش» قرار گرفته باشیم.
شما بهترین هستید ،چرا که خداوند شما را به عنوان
نماینده خود در این کره خاکی معرفی کرده است (او
زیباست ،او بینیاز است ،او کمال است و )...؛
شما هم باید الگو و نمادی از او باشید .پیشنیاز هر

حرکت تکاملی ،وجود «آرامش» در شماست.
روشهای پیشنهادی در این کتاب تجاربی هستند
که میتوانند برای رسیدن به حالت تعادل و زندگی
توام با «آرامش» به کار گرفته شوند .مرور تصادفی
تعدادی از این نکات در زمانهای مختلف نیز خالی
از لطف نیست.
درک مشکالت موجود در زندگی توام با مدرنیته
امروز و تنشهای عدیدهای که تعارضات این عصر
به همراه دارد بر یافتههای مولف افزوده که در میان
نکات این کتاب به صورت فهرستوار به نتایج
پندآموز آنها اشاره شده است.
مطمئن باشید حداقل برخی از موارد اشاره شده در
این کتاب ،برای شما نیز چارهساز خواهد بود .بهتر از
همه آن است که الزم نباشد زمان و انرژی خود را
برای تجربه مجدد از دست بدهید.
مطالب این کتاب بر مبنای تجارب چندینساله
در شغل معلمی و شناخت از مردم و شرایط زندگی

آنها در ملیتها و اقوام مختلف به رشته تحریر
درآمده است .قطعا شما هم به نکاتی که در این
کتاب آورده شده اعتقاد علمی دارید ،اما این
نکات تنها زمانی کاربردی خواهند بود که با  تکرار و
یادآوری در زمانهای مختلف ،عملی شوند و عمل به
آموختهها زمانی رخ میدهد که اشتیاق ،انگیزه و اعتقاد
به یافتههای خود داشته باشیم و در عین حال شرایط
الزم برای پیاده نمودن آنها نیز مهیا باشد تا بدین
طریق فاصله بین دانستن و توانستن کوتاهتر شود.
مرور مکرر این نوشتار که بالغ بر  235پاراگراف
است و در جمالت آن سعی شده است از مخاطب
قرار دادن «خود» و «شما» به تناوب استفاده شود،
میتواند برای رسیدن بهتر و سریعتر به «آرامش»
تاثیرگذار باشد.
به امید آن که این کتاب بتواند در ایجاد «آرامش»
بیشتر برای شما موثر واقع شود.

