
1 

 

 چکیده کتاب

 آغازی دوباره

 تینـجوئل اوسـنده: نویس

های ورد است که خطبهکلیسای لیکارشد جوئل اوستین کشیش تلویزیونی و واعظ، نویسنده، کشیش 

 اش در هفته بیش از هفت میلیون بار و در ماه بیست میلیون بیننده دارد. تلویزیونی

 اندیش خنده رو را دادهـبه او لقب کش مردم

هتری رتباطی باکند مردم زندگی معرفی کرده است و تالش می هاید متعهد به کمک مردم در همه عرصهخود را یک فرجول 

 با خداوند برقرار کنند. 

 مقدمه: 

 گیردشخصیت جدید تو هر روز صبح شکل می

ار دهید. تان قردگیاز زن ترین نقطهست که، خداوند را در مرکزینیهر انسان در زندگی باید بردارد ا اولین و مهمترین قدمی که

الهام  ی که به شماار ایدههجان دوباره بگیرید تا به های خود را به خداوند وصل تا موفق شوید، قدرتش را دریافت کنید و ریشه

است. او  زرگترارد بوجود د ها، مشکالت و ... که در دنیاشته باشید که خداوند از همه سختیبخشید به نتیجه برسانید. ایمان دا

 کند. د. او شما را دچار تغییر فصلی میکندهد خودش شما را احیا میاگر سختی می

 بخش اوّل 

 هشت کلید متصل ماندن به خداوند  8

 های خداوند باشچشم انتظار موهبت -1

 ات قرار بده خداوند را اولویت زندگی -2

 های منفی را دور بریزد تجربه -3

 خود را پیروز بدان  -4

 از رویای خود صیانت کن  -5

 استفاده کن « من هستم»از قدرت عبارت  -6

 طعام خویش را به دقت انتخاب کن  -7

 تمام موانع کمال را برطرف کن  -8
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 های خداوند باشچشم انتظار موهبت -کلید اول -1

ه . بدانید کشید استخورخواهد کار جدیدی انجام دهد. لطف خداوند مثل گرمای امروز یک روز کاماًل جدید است و خداوند می

شه منتظر شد که همیطرز فکر ما باید طوری باذات پرودگار نیکی محض است. دهد. ری از سر عادت و تصادف انجام نمیاو کا

 ای ناب به ذهنت رسید، خیلی سریع از خداوند تشکر کن. هبت خداوند باشیم. اگر یکهو ایدهمو

ر کن. ن ها افتخاآر و به داوند خسته نشو. دائم نعمتهای خداوند را به زبان بیاوهای خوقت از قدردانی کردن بابت موهبت هیچ

ه، قلبت از تو دادبه  هاییوقتی بیاد بیاوری خداوند چه نعمتبینی های بیشتری میبیشتر به آن ها افتخار کنی، نعمتهرچه 

 شود. ایمان لبریز می

 

 ....کند اگرخداوند لطفش را تکرار می

 هر روز به امید خداوند از خواب بیدار شو.  -1

 های خداوند را بشناس نعمت -2

 همیشه شاکر باش  -3

 

 ا اولویت اول زندگی خود قرار بدهخداوند ر -کلید دوم-2

از من  وبرخیزی  نیازی نیست تا من را پیدا کنی، اگر در جستجوی من باشی، اگر هر روز صبح از خواب ←گویدخداوند می

-می ه بدنت غذاببار  در روز سه تشکر کنی، کالم من را بخوانی و تالش کنی رضایتم را بدست آوری، به تو پاداش خواهم داد.

انت المت جسمسکنی. پس به سالمت معنویت هم مانند ی نمیای یکبار هم به نیازهای معنوی ات رسیدگدهی و حتی هفته

 برس تا سود کالن در زندگی برسی. 

 

 های منفی را دور بریزتجربه -کلید سوم-3

هست و  ینکه خداییفل از ان گذشته و هنوز درگیر چرایی ماجرا هستیم، غابد هستیم و گاهًا زمان زیادی از آاتفاقات  ما درگیر

نترل کدانم که یارم و مددایا من به تو اطمینان را به نفعمان تغییر دهیم و رفتارمان باید چنین باشد. خعلتی. شرایط منفی 

ت هم ست به دسدای همه اتفاقات به نفع من چیز به روش من پیش نرود، تو گفتهشرایط را در دست داری، حتی اگر همه 

 ی ـاین است قانون رهایو برکت است.  دهند. بنابراین باور دارم که آینده من همچنان پر از خیر

را  فاقات بدکمت اتحمن اینجا به خداوند ایمان آوردم، موقعی که  قرار نیست ما از همه چیز سر در بیاوریم.

 رویای دیگری بپروران  بین رفت، در لحظه خوشی فهمیدم. اگر یکی از رویاهات از
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م فرو تا در منجالب شکست و ترح نگذار. عالمت سوالنقطه قرار داده است، در جایی که خداوند، 

 نروی. 

 خود را پیروز بدان -کلید چهارم -4

شود. یمکر شروع فدهیم از یک گیریم و کارهایی که انجام میهایی که میز مدیریت ذهنمان است. تمام تصمیمذهن ما مرک

 افکار صحیح در سر بپروران. 

 کلید اینجاست= هیچ وقت یک روز را با حالت خنثی شروع نکن تصمیم بگیر روزت را چطور بگذرانی. 

 اندیشد. شود که میانسان همان می ←گوید خداوند می

 

  از رویای خود صیانت کن -کلید پنجم-5

 از رویای خود محافظت کنید، رویایتان را واقعی تصور کنید. 

 

  اده کناستف« من هستم»عبارت از قدرت   -کلید ششم-6

 من سرشار از نعمت هستم 

 من قوی هستم 

 من سالم هستم 

 من با استعداد هستم 

 من زیبا هستم 

 من الغر هستم 

 کند. تعیین سرنوشت تو بعهده خداوند است. گویند. سرنوشتت را مشخص نمیآنچه دیگران درباره تو می

 

  ب کنانتخاطعام خویش را به دقت  -کلید هفتم-7

کنیم. به ا معاشرت میهدی که دائماً با آن شنویم و افرابینیم و میهای روح ما هستند. آنچه میها دروازهها و چشمگوش

 دهند. خوراک می

 کندنادان از زباله تغذیه می

 نیم. کعقاب پرواز  کنیم که با مرغ ها هم پیاله باشیم یا باما انتخاب میتاب خوب بخوان، ک -ار خوب دنبال کناخب -خوب ببین

 

  تمام موانع کمال را برطرف کن -کلید هشتم-8

 هد که کدامنشان د خواهم قلبم را بررسی کند که آیا در مسیر درست هستم؟ از خدا بخواهید به شماهر روز از خداوند می

 از حد بزرگ نیست.  بیش بخش از زندگیتان را باید بهبود ببخشد. هیچ مانعی
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 تاندارد جدیدی تعیین کن ـاس

 وقتی خداوند به تو فرصت دوباره داد، این چالش را بپذیر و به وادی آزادی قدم بگذار. 

 هایژگییوای .. مجموعه.ها و حس شوخ طبعی و گیریم. چهره، رنگ مو، خندهد را از پدر و مادرمان به ارث میای خوانما دی

ه ها بیر ژنیستند و تأثداده شده فعال نهای انتقال گوید همیشه ژنها میجدید فراژنتیک به معنای ورای ژن بد. علمخوب و 

 نیم. کده را خنثی های منفی به ارث برژنتوانیم تأثیر گردد و ما میهایتان باز میشما در اثر آموزش محیط و تجربه

ای قتی ما کارهو اریم. یرش بعهده ببریم و امضای خود را برای نسل بعدی بجا بگذهای بینظخداوند ما را آفریده تا از نعمت

 دهیم، خداوند کارهای فرا طبیعی را انجام خواهد داد. طبیعی را انجام می

ا اگر . امّشویممیده ناخوان مان هستیم که پذیرای این مهمانیافریده است و این ما یا خانوادهخداوند ما را با شکست و فقدان ن

کارا بلند و آش از استبروزی، جایی متوجه اشتباه خودتان شدید و خواستید دوباره بسازید، بدانید که آغوش خداوند برایتان 

                                              بگو: 

 «تباه به کمک تو نیازمندمـخدایا من برای این اش»

 و برای برطرف کردنش قدم بردار، شفا خواهی یافت. 

 

 ها را تکان بده کوه

 های منفی درونت صحبت کن. دستور بده بروند. با کوه

زندگی  کنی، یکنشوی، اگر این کار را رد مرحله جدیدی از سرنوشت خود می* اگر چرخه رفتارهای تکراری را بشکنی، وا

 رده خواهی داشت*خو

  .ذهنم هوشیار است 

  .قلبم پذیراست 

  .من دیگر مانند سابق نیستم و نخواهم بود 

  .امروز فقط با یاد خداوند قدم بردار 

  .ابتدا و انتهای هر روز شکرگوی خداوند باش 

  .از خداوند بخواه که گامهایت را هدایت کند 

 .کلمات ناسزا و منفی را از دهانت دور کن 

 .دیگران را تحقیر نکنید 

 های خود را به خداوند بسپارید و او تو را تأمین می کند.نگرانی 
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  .هنگام امیدواری مسرور، هنگام مصیبت صبور و هنگام دعا کردن پایدار باشید 

 

 کردن افکار روزمره  تروایاتی برای مدیری

 شود. اندیشید، همان میهرچه در دل می 

  .با تغییر دادن افکار خود دگرگون شو 

  .هرچه را بگویی تجربه خواهی کرد 

 .من سعادتمندم 

 

 

 

 


