
 کتاب معجزه گر خاموشخالصه 

 پرواز

 و با من پرواز کن ایب

 

 میاموزی( را ب یپرواز ) ازاد میتوان ی. ممینیهوشمند با مهارت و برتر بب یخود را موجودات میتوان ی. ممیجهالت گام بگذار یبه فراسو میتوان یم

 .خورد یآن را نم یافسوس بها اموزدیکه پرواز را ب یبها دارد و کس یآموختن پرواز آزاد

 

 شود یم دایپ یانگشت شمار یلیها انسان تعداد خ ونیلیم انیم از

 

 یو مسرت بخش یپندارها از ذهن عمر طوالن نیانداختن ا رونیعمر ماست. با ب یکوتاه لیترس و خشم دل ؛یکنواختی. دیراه پرواز را بجو که

 .زد میخود رقم خواه یبرا

 

 .…میدار شیرا در پ یچه جهان میهم نداد یتیو اهم میاز کجا آمده ا میبرد ادیو از  میآن رفت هیشب گرید یبه جهان یما از جهان شتریب

 

 یهدف ایدر دن افتنیقدرت  ایو  دنیخوردن؛ جنگ ستن؛یکه جز ز میبرس شهیاند نیبار به ا نینخست یاز آنکه برا شیپ یتصور کن یتوان یم

 !را..؟ یزندگ هزار …را ی؟! صد زندگ میرا پشت سر گذاشته ا ید؛ چند زندگباالتر وجود دار

 

آن  افتنی یکه هدف از زندگ میبرس نیتا به ا گرید یبه نام کمال ) پرواز( وجود دارد و باز هم صد زندگ یزیچ میتا بفهم گریصد سال د آنگاه

 میاموزین یزی. اگر چمیکن یانتخاب م میآموز یجهان م نیرا بر اساس آنچه در ا گریاست جهان د یهیکردن آن است. پس بد یکمال و متجل

 .ها و مشکالت تیجهان خواهد بود؛ با همان محدود نیمانند هم زین یدجهان بع

 

مرحله  نیتا به ا میکن ینباشد هزاران بار زندگ یازیآموخت که ن میآنقدر خواه کبارهیبه  م؛ی( قدم برداریاگر به سمت کمال )پرواز و آزاد اما

 .میبرس

 

  

 

 



 بیالغ اتیمعجزه گر خاموش رضا ح کتاب

 

 …دارد یوا م شیکه ما را به شناخت خو ییناشناخته ها یانتهاست به سو یب یسفر همچنان

 

 …اوست یبه سو یپرواز هر از فراتر که آنجا …است  زیچ چیو ه زیکه همه چ آنجا

 

 …امن و تو در آنج یدوباره  دارید دیام به

 

 

 یشخص افسانه

 کشد یدارد که انتظار او را م یگنج نیزم یکس رو هر

 

 میرا که دار یزیچ میترس ی. ما فقط ماوردیخواهد به دست ب یرا که م یزیقادر است هر چ یترسد چون هر کس یکس از ناشناخته ها نم چیه

 نیدست نوشته است، ترسمان از ب کیرا  ایسرنوشت ما و سرگذشت دن میکه بفهم ی. اما موقعمانیها ییو چه دارا ی. چه زندگمیاز دست ده

 .رود یم

 

 .دیتواند آن را تحقق ببخش ینم ایو  ستیکند سزاوارش ن یم الیرا تحقق ببخشد چون خ شیایرو نیترسد که بزرگتر یم قلب

 

 یکه م یی. از ترس فکر کردن به لحظه هارندیم یشوند؛ م یم یابد ییکه منجر به جدا یاز ترس فکر کردن به عشق ها یما حت یها قلب

باشد  نگونهیشنها مدفون ماندند. چون اگر ا ریتوانستند کشف شدند و در ز یکه م یباشند و نبودند. از ترس فکر کردن به گنج ها بایتوانستند ز

 .میبر یرنج م یلیخ

 

 !از رنج از خود رنج بدتر است ترس

 .باشد شیها ایرو یکه در جستجو یتا زمان یقلب چیه نکهیا و

 .است تیبرد چون هر لحظه جستجو: لحظه مالقات با خداوند و ابد یوقت رنج نم چیه

  

 



 .کشد یدارد که انتظار او را م یگنج نیزم یاست. هرکس رو تیبرد چون هرلحظه جستجو؛ لحظه مالقات با خداوند و ابد یوقت رنج نم چیه

 

 .میکن دایآن ها را پ میخواه ینم گریچون ما د ندیگنج ها به ما بگو نیاز اما آنقدر عادت ندارن  یقلبها

 

هر کدامشان را به  یگذارند زندگ یکنند. سپس م یباشد با بچه ها صحبت م یهر فرد م یاهایها فقط درباره گنج ها )منظور از گنج رو قلب

که  یشده است )همان راه نییتع شانیکه برا رندیگ یم شیرا پ یراه یکم یلیخ یکند؛ اما افسوس انسان ها تیطرف سرنوشت خودشان هدا

 .(دیگو یقلب م یندا

 

 .دیدر کنار خود داشته باش شهیآن را هم دیبا رای. زدینده هیو هد دیو آن را نبخش دیکتاب فوق العاده معجزه گر خاموش را بخوان

 

 .دینیاز وجودتان شود تا معجزه آن را بب یجزئ دیکتاب با نیا

 

 .دیهرگز کتاب خود را به آنها نبخش ی. ولدیده هیو به دوستان خود هد دیینما هیکتاب را ته نیا دیتوان یم

 

 .دارد ازیکتاب ن نیجلد از ا کیبه  یخانواده ا هر


