
 

 

 

 

 

 

زندگي و بهره مندي از نعمات زندگي را با مسابقه دادن و پيروز شدن و شكست دادن  چرا اینقدر

عمرمان را در خواب غفلت چرا ؟ پيدا کرده همه چيز برایمان قيمت ته ایم؟ چرا گرفدیگران اشتباه 

مي کنيم؟ از انسانها نيز عبور ، بلكه نه تنها از اصول اخالقي ه موفقيت،به بهانمي کنيم؟ چرا سپري 

 کرده ایمانگار تِرِدميل زندگي را روي دور بسيار تند تنظيم آورده ایم؟ وقت کم  مي کنيمفكر چرا 

 شده ایم. و رویش رها 

اگر خوب فكر کنيم و از طبيعت درس آموزي داشته اند؟ بدجور آلوده شده فكر نمي کنيد که انسانها 

، مي فهميم که همانطوري که سوختن اجتناب طبيعت را نظاره گر باشيم باشيم و مخاطرات غير قابل

اد غذایي وگل والي به باتالق ها جنگل هاي پير الزمه روئيدن درختان جوان و بروز سيل و بردن مو

و جانوران و خاکستر گدازه هاي  وتالب ها و فراهم آوردن محيطي مناسب براي رشد گياهان

 .است ایجاد محيطي مناسب براي رشد گياهان  ،آتشفشان بعد از سرد شدن

 مي توانيمها آمد که یادآوري کند ما آدم آمد که کمي مكث و توقف به ما بياموزد، کرونا به موقع آمد،

آمد که به ما بياموزد چگونه ذهنمان را  ،وصل گردیمداریم و مثل دومينو بهم بیكدیگر را دوست 



دآوري کند که آلودگي ها را بزدائيم،آمد که یا چگونه نگاهمان را ضدعفوني کنيم، شستشو دهيم،

آمد که  خودآگاهمان کند،آمد که  مان پر باشد باز هم به دادمان نميرسد، هرچقدر حساب بانكي

آمد تا لحظه هاي شيرین گذشته برایمان  آمد که بيدارمان کند، انسان بودنمان را بيادمان بياورد،

بدون  خاطره ساز گردد و قدر زمان هاي از دست رفته را بدانيم . بدانيم که چقدر بي استرس و

که آزادي چقدر کند ما یاد آوري  اضطراب اگر چيزي به زمين مي افتاد راحت بر مي داشتيم، آمد به

که بدانيم سالمتي را چقدر ارزان مي فروختيم، سالمتي  کندزیبا و دلنشين بود ، آمد به ما یادآوري 

را به راحتي از دست  بودنشاد که در لحظه بودن، یه فنجان چاي تلخ با عزیزان نوشيدن ، دور هم 

درسمان را یاد گرفته ایم وگرنه معلم کائنات دست بيائيد پيامش را درك کنيم تا مطمئن شود  دادیم.
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