
 عقاب و گردباد

  صعود؛ موفقيت؛ ارتقاء؛ تعالي؛ نيروي مخالف؛ استفاده از تهديد به عنوان فرصت: ها كليدواژه

  

  متن حكايت

ي يـك صـخره، بـه انتظـار يـك اتفـاق               خواهد به ارتفاع باالتري صعود كند، در لبه         عقاب وقتي مي  

آمدن گردبـاد     كه    عقاب به محض اين    !رو بيايد   به  دانيد اتفاق چيست؟ گردبادي كه از رو        مي !نشيند  مي

  . باد، او را با خود بلند كند دهد  گشايد و اجازه مي هاي خود را مي كرد، بال را حس

سـوي     پرواز، سر خود را به      ي بلند    كه طوفان قصد سرنگوني عقاب را كرد، اين پرنده          به محض اين  

. شـود  مـي  ي توپي، به سمت باال پرتاب  لهايستد و مانند گلو كند و عمود بر طوفان مي آسمان بلند مي 

گيرد تا به ارتفاع موردنظر برسد و آنگاه با چـرخش خـود بـه                 مي  او آنقدر با كمك باد مخالف، اوج        

  . گزيند ي كوهستان، مأوا مي ي موردنظر، در باالترين نقطه سوي قله 

اي كـه بـراي       ، حادثـه  مانـد   او منتظـر حادثـه مـي      . ي عقاب براي باالرفتن دقت كنيـد        خوب به شيوه  

نشيند تا از انرژي پنهـان در گردبـاد، بـه             او منتظر طوفان مي   . هاي زميني، يك مصيبت و بالست       مرغ

  . نفع خود استفاده كند



گرفتن، جشن    ها پناه   گرفتن و در كنج سنگ      جاي زانوي غم بغل     رسد، عقاب به    وقتي طوفان از راه مي    

هاي گردبـاد     ترين ضربه   جا، سنگين   رساند و از آن     زش باد مي  ي و   گيرد و خود را به باالترين نقطه        مي

  .كند گيرد؛ عقاب از نيروي مهاجم، به نفع خويش استفاده مي كار مي را به نفع خود به

داند اين انرژي پنهان       چرا كه مي    نشيند  هراسد، بلكه منتظر آن نيز مي        تنها از نيروي مخالف نمي      او نه 

  . تواند او را به فضاي باالتر پرتاب كند در نيروي مخالف است كه مي

  

  شرح حكايت

طور اساسي در قانون بقـاي طبيعـت، تقـالي بقـاي              به. شود  انرژي اوج، به رايگان به كسي داده نمي       

تر از جريان موافق      كند كه تعداد نيروهاي مخالف در زندگي، هميشه بيش          نيروهاي منفي، ايجاب مي   

پس اگر قرار است نيروي كمكي براي صعود شما حاصل گردد، قاعدتاً بايد اين نيـرو از                 . شما باشد 

جـاي    دهـد، بـه     مـي     بنـابراين وقتـي اتفـاقي خـالف ميـل شـما رخ              سوي مخالفان شما تأمين شـود     

گونه جشن بگيريد و ايـن رخـداد          درنگ عقاب   نشيني و سرخوردگي و واگذار كردن ميدان، بي         عقب

ي به ظاهر نـامطلوب، خواسـته و          الي اين حادثه    در البه   كنيد    فال نيك گرفته و سعي    ناخوشايند را به    

ي خويش نزديك     طلب موردنظر خود را پيدا كنيد و با استفاده از نيروي مخالف، خود را به خواسته               

  . سازيد



يـن نيـرو     موقع، از ا     صبر و تدبير به    ، آمادگي ،اين شما هستيد كه بايد منتظر فرصت باشيد و با تأمل          

  . ده كنيد  گرفتن استفا رفتن و اوج براي باال

منـد    خود گله ...  كار و تحصيل و    ،پس هرگز از وجود سختي و زحمت و نيروي مخالف در زندگي           

تـان    ها مخازن انرژي پرواز شما هستند و اگر نباشند، شـايد هرگـز صـعودي در زنـدگي                  اين. نباشيد

  . حاصل نگردد

كردن، كمي چشم دل خود         ها گله   ها و مخالفت    ن و از وجود مشكل    جاي دست روي دست گذاشت      به

خـالق هـستي بـا هـيچ        . هاي زندگي بينديشيد    ها و سختي    را باز كنيد و به حكمت پنهان در مصيبت        

دهـد كـه بـه ظـاهر،          موجودي حتي بدترين مخلوقات عالم هم دشمني ندارد و اگر اتفـاقي رخ مـي              

زنـد، خيـر و بركـت و سـعادت             چه رقم مي    يد كه او در هر    آزاردهنده و ناخوشايند است، شك نكن     

هـاي مخـالف را داشـته باشـيم و در        اين ما هستيم كه بايد شجاعت رويارويي با جريان        . پنهان است 

  .د خود به سمت باال را تجربه كنيمهاي خود را بگشاييم و چرخش صعو وقت مناسب، بال

  

  

 


