
 تسلط کامل بر خود

 یدنخست بر خود مسلط شو  یاندیشید ب به تسلط بر جهان هست   ینکهاز ا قبل

 

 سخنان پدر راستی   

توان به موضوع جنگ جهانی دوم یا وضعیت کنونی آمریکا و شوروی در سطح جهانی نیست. موضوع این است که چطور یم

ی درون خود، که یم دیت ادامه داشته باشد، پایان داده و صلح را به وجود آوریم. الزم است تا به اهمیت بسیار تواند برای ابدرگیر

ی شود، همچنان مثل  ید. اگر این امر بواقعیت درنیاید، آنگاه حتی اگر دنیا جایگایه صلح آمیر جدی و مهم درک این موضوع نی بیر

ی شعار من این بود که قبل از اینکه بخوایه بر جهان هستی تسلط جهنم خواهد بود. وقتیکه من کارم را در این راه آغاز کردم، ا ولیر

، نخست باید به تسلط کامل بر خودت نائل شوی. مردیم که نیم توانند بر توانند بر خودشان غلبه کنند، هرگز نیمداشته باشی

 دنیا غلبه کنند. عییس گفت که پادشایه خدا در درون شما، در روح و قلب شما است. 

تواند در روح و قلب شما ساکن شود مگر اینکه با بدن جسیم شما متحد شده باشد، چون پادشایه خدا یک دنیای اما خدا نیم

ی که نهضت هماهنگ بر آن تاکید دارد اتحاد دنیا نیست، قبل از ا ی ینکه دنیا بتواند متحد شود، یک واحد است. بنابراین چیر

کشور باید متحد شود. قبل از اینکه کشور متحد شود مردم، قبیله، و خانواده باید متحد شوند. قبل از اینکه خانواده متحد شود، 

قطۀ فرد باید متحد شود. معنایش این است که الزم است شما در درون خود، متمرکز بر روحتان به اتحاد نائل شوید. روح شما ن

آغازین بنیادین شما است. راه دستیانر به اتحاد ساده است. تمایم تالش شما باید بر اتحاد روح و جسم متمرکز شود. وقتیکه 

 اش ییک شود، در آن خانواده صلح خواهیم داشت. فردی با اتحاد کامل روح و جسم با خانواده

ای که در این مسیر متحد شده است با جامعه ییک شود، اعضای آن خانواده چنان خوشحال خواهند بود که وقتیکه خانواده

ی با  ی مسیر ی یا کیس در جامعه هرگز حسادت نخواهند داشت. وقتیکه یک جامعۀ به اتحاد نائل آمده در چنیر ی نسبت به چیر

بوجود خواهد آورد که هیچکیس در جامعه توانانی انکار آن را نداشته بلکه برعکس همه به آن  کشور ییک شود حوزۀ اتحادی را 

ی کشوری با تمایم مردم دنیا ییک شود، پادشایه  ام خواهند گذاشت. بعالوه وقتیکه چنیر ی تاسیس خواهد شد. احیی  خدا بر روی زمیر

 )چان سانگ گیانگ(

 تبادل نظر

ی در گورستان زی ی آمده است: بر روی سنگ قیر  ر زمیتی در کلیسای وستمینسیی در شهر لندن چنیر

توانم دنیا را تغییر بدهم. همینطور داشتند و من در این رویا بودم که یموقتیکه جوان و آزاد بودم، تصورات من هیچ محدودیتی ن”

تر و عاقل من که سن تصمیم گرفتم تا نقطه نظرم را بنابراین تر شدم، متوجه شدم که دنیا تغییر نخواهد کرد. باال رفت و من پیر

ی  ی نشدنی بنظر یم ،تر نظر دوختهتغییر داده و به سطیح پاییر غروب به نطور که یآمد. همتا کشورم را تغییر بدهم. اما این نیر

به من نزدیک که ام برآمدم، یعتی تغییر در افرادی  آخرین تالش نومیدانه، به جستجوی تغییر در خانوادهام رسیدم، در یک زندگانی 

ی چ ی نبودند، اما افسوس که هیچکدام از آنها نیر ی یر ی ین و به ا . و اکنون من اینجا در بسیی مرگ خود دراز کشیدهرا نپذیرفتند چیر

ت با دلگریم و حمای بعد  تاثیر بگذارم.  ماتوانستم بر خانوادهام که شاید اگر نخست خودم را تغییر داده بودم، آنگاه یمنتیجه رسیده

ی تغییر بدهم. ستم توانیمداند ممکن بود که شورم تاثیر بگذارم و کیس چه یمکتوانستم بر  یم آنها   “دنیا را نیر



ی را بواقعیت درآورد. در پایان،این داستان فردی است که در جوانی  ی وقتیکه دیگر دیر  اش رویانی بزرگ داشت اما نتوانست چیر

وع یمشده بود، متوجه شد که او از اول یم  کرد. بایست با تغییر خودش شی

ان مذهتر بسیاری توصیه یمادر تم ی نخست باید به قلب کیم طول تاری    خ، فیلسوفان و رهیر ردند که برای نیل به شادی راستیر

 خود مبدل کنیم.  یۀخود دست پیدا کرده، ریشه و پا
ی

ی را به یک اصل در زندگ  خودمان را تشخیص داده و براساس آن زیسیی

این عبارت به پند و اندرزی قابل اعتماد “ خودت را بشناس! ”گوید: ت که یمدر معبد آپولو در یونان یک عبارت خطایط شده اس

 کنند. ه برای دریافت پاسخ به سواالتشان به آن معبد مراجعه یمبرای کسانی مبدل شده است ک

 “ خانواده، بر کشور و پادشایه حکومت کند و ادارۀ خود،با بهسازی فرد باید ”این ایده که 
ی

ق ین روشنگری بنیادین شی مهمیی

 در خانواده، حکومت بر کشور یا صلح در جهانشود. قبل از اینکه به فکر ایجامحسوب یم
ی

، شما نخست باید باشید  د هماهنیک

ها یکباره به انجام ن ی  شما نقطۀ آغازین یمبه خودتان نگاه کنید. این چیر
ی

رسند. ساختاری وجود دارد که براساس آن بهسازی اخالق

ی دلیل کیس که  بدست آوردن حاکمیت در قلمرو  باید تا زماناین بهسازی آن است و این البته  پادشایه تداوم داشته باشد. به همیر

ی برا  خود بزند، هیچ سودی نیر
ی

سیستم شت. بعالوه هدف ای خانواده، کشور و دنیا نخواهد دنتواند دست به بهسازی اخالق

ق، آموزش و پرورش شخصیت  شی آموز  وع یماست که با این هم در شی شخصیتی در خود شود. بعبارنی دیگر الزم است تا ما شی

ورانیم.   مناسب را بیی

در اکیر کشورهای دنیا به جای اینکه بر شکوفانی شخصیت افراد تمرکز کرده باشد، بر هوش،  و پرورش بدبختانه امروزه آموزش

 هارت تمرکز کرده است. تکنولوژی از طریق کسب دانش و م

فتهای ،تمرکز بر قلب عشق راست یکه به جا  یادر خانواده یجهرقابتها مد نظر است. در نت یقاز طر  ییلتحص پیشی ی بر رقابت  یر

عشق و قلب امکان  عشق نبوده و رشد و شکوفانی  یافتخانواده قادر به آموزش و پرورش متمرکز بر داد و در  یدارد، اعضا ید تاک

شدن  باشد، به چگونه انسانی  شدن متمرکز بر رشد قلتر  نشانگر چگونه انسانی  آموزشی  رنامۀب ینکها ینخواهد بود. به جا یر پذ

ونی ب یهامتمرکز بر جنبه  .دارد ید تاک یعملکرد یر

 :تسلط کامل بر خود 

  ینبه ا نخست
ی

  معنا است که روح و جسم شما با هم متحد بوده و شما در هماهنیک
ی

 یتان،هاشما بر اشت یکه. وقتکنید یم زندگ

ل دار   یشهبه قدرت، صیر پ یلو م یدنمثل خواب تانجسیم یالام تان،جنیس یازهاین  یدا دست پ یآنگاه به استاندارد ید،کردن، کنیی

  .یدو بر کشور حکومت کن ید جامعه را اداره کن ید،را اداره کن ادهخانو  توانید یمکه   ید اکرده

ی. چید مواظبت کن یگراناز د د یتمرکز بر سود و منفعت خودتان، با یبجا دوم ی است که شما چگونه به  ینکه مهم است ا  یر

ک جهانی  یاتکاء و رفاه متقابل و ارزشها یتا رشد کرده و به استانداردها کنید کمک یم  یگراند  .نائل شوند مشیی

های مختلف در  ی ی به ما گفتند: قبل از اینکه در نی تسلط بر چیر ی دلیل والدین راستیر اطرافتان در جهان هستی باشید، به همیر

 تاکید داشته
ی

اند که در آن شما متمرکز بر قلبتان، نخست تسلط کامل بر خودتان را بوجود آورید. بر این اساس آنها بر روش زندگ

 امیال
ی

ل نماید، شما باید قلب خدا  تانبر چگونیک ل داشته باشید. برای برخورداری از قلتر قوی که بتواند امیالتان را کنیی گایه و کنیی آ

 کنیم. از طری
ی

ی بطور عمیل زندگ ی روش را تجربه نموده و نخست به قلب والدین بیاندیشید. به این معنا که با عشق راستیر ق چنیر

 
ی

ی را در خود پرور  ،و شیوۀ زندگ شناسید، به شخصیتی تزلزل ناپذیر با بقتیکه بطور واضح خودتان را و  و انده شما شخصیتی راستیر



ل نفس در موقعیتها شادی و خوشحایل نهانی را تجربه قادر خواهید بود تا واقیع دست پیدا خواهید کرد. اینجا است که  یکنیی

 کنید. 

 برای تعمقنکات 

 بر خود به چه معنا است؟ برای شما تسلط کامل •

برای شما چه مشکیل برای تسلط بر خود وجود دارد؟ در مورد موانیع اندیشیده و سخن بگویئد که راه شما را سد  •

 اند. کرده

 


