
  

 فصل دوم

  تأثیر اندیشه بر اوضاع

 

تووان در  توان به باغی تشبیه کرد که موی نهن انسان را می

ا اما کرد یا آن را به حال خود رها تاخ  ش آن هوشمندانه کِ

 د. اگر بوذرهای مفیود در  دهدر هر صورت، این باغ محصول می

نشیند و به در آن به بار می های هرزآن کاشته نشود، بذر علف

 دهد.  تولید مثل ادامه می

خوود نگروداری   گونه که یوک باغبوان از بواغ    درت  همان

کنود و در آن گول و   آن را وجوین موی   های هورز کند، علفمی

بواغ  توانود از  کارد، انسان هوم موی  های دلخواه خود را میمیوه

فایوده و نادرتو  را   نهن خود نگرداری کند، افکوار غلوط، بوی   

کن کند و افکوار صوحیح، مفیود و توالم را جوایگزین آن      ریشه
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یابود کوه   کند. انسان با پیگیری این رونود، دیور یوا زود درموی    

ی زندگی خوویش اتو . همچنوین، بوا     باغبان جان و گرداننده

ن حقیقو   شناتایی افکار مخدوش و معیوب خود به کشف ایو 

شود که نیروی فکر و اندیشه چگونه شخصی ، شرایط نائل می

 دهد.  و ترنوش  او را شکل می

گونه که شخصوی   اندیشه و شخصی  یکی هستند و همان

شوود،  یابود و آشوکار موی   ی محیط و شرایط نمود میبه واتطه

شرایط محیط زندگی انسان هوم هموواره بوا احووال درونوی او      

نیسو    ته این مطلب به ایون معنوا   . البهماهنگ و مرتبط ات

خاص نشوانگر شخصوی     که شرایط انسان در هر مقط  زمانیِ

  کلی او ات ، بلکه به این معنات  که آن شرایط چنان ارتبوا 

ی او دارنود کوه در   تنگاتنگی با برخی از عناصر اتاتی اندیشوه 

 آن مقط  زمانی برای رشد او واجب و اروری هستند.

گاهی قرار دارد که قانون هسوتی او حکوم   در جای هر آدمی

کنودا افکواری کوه شخصوی  او را شوکل داده او را بوه آن       می

اند. بخ  و اقبال هیچ نقشی در جایگواه زنودگی   جایگاه رتانده

او ندارند، بلکه موقعی  زندگی او تاب  قانونی ات  کوه خطوا و   
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اشتباهی در آن راه ندارد. این مطلب، هم در مورد اشخاصی که 

ی کنود و هوم دربواره   از موقعی  خود ناراای هستند صد  می

 آنان که نسب  به آن راای  دارند.

انسووان در مقووام موجووودی در حووال رشوود و تکاموول در    

توانود  گیرد تا مگر این نکته را دریابد که موی جایگاهی قرار می

رشد کندا و به محض ایون کوه در، معنووی موجوود در هور      

موقعی  جوای خوود را بوه مووقعیتی      موقعی  را یاد بگیرد، آن

 جدید خواهد داد.   

ی شرایط بیرونی بداند اتویر  انسان مادامی که خود را بنده

 ودت  روزگار خواهد بود، اما وقتی دریابد که نیرویوی خود    

تواند به خاک و بذرهای نرانی وجوودش کوه   تازنده ات  و می

کم برحوق  زند فرمان دهد، اربواب و حوا  شرایط از آن جوانه می

 شود.  زندگی خودش می

نفوس را  یداری و تزکیوه هر انسوانی کوه مودتی خویشوتن    

داند که شرایط محصوول اندیشوه اتو ، زیورا     آزموده باشد می

متوجه این نکته شده ات  که تغییر شرایط نسبتی مستقیم با 


