
خطا

 ريچارد با تجربه عشق آشنا شده بود، اما بلفاصله دوباره احساسات گذشته اش به سراغ او آم��ده بودن��د. وق��تي ب��راي

 اولين بار به من زنگ زد، داشت براي ش��روع زن��دگي جدي��دي راه��ي وس��ت م��ی ش��د. ح��ال او در جس��تجوي راه ح��ل

 ساده تري بود که ديگر به آن جا نرود. بعد از همه اينها او با صداي بلند فکر کرد،"بع��د از هم��ه اينه��ا"، "اگ��ر کس��ي

برای رها کردن درد من نباشد، زندگي بسيار شيرين مي شود."

 " برای بسياري از مردم، راه حل، دور شدن جغرافيايي است؛ اما اين فقط يک راه حل موقتي اس��ت. مش��کل درم��ان

 جغرافيايی اين است که ما کل ساختار واقعيت را با خودمان همراه مي بري��م در ن��تيجه موقعيته��اي يکس��اني را ج��ذب

 مي کنيم. فرار کردن فايده اي ندارد و راه حل مشکل نيست زيرا شخصی که فرار مي کند واقعي��ت درد آور را هم��ه

  فهميدن و درمان ريشه ساختار واقعيتي است که درد را در ما ب��ه وج��ودراه حل دائمي،تنها جا همراه خود مي برد. 

آورده است. عشق به خود، زمانيکه واقعيت مخفی خود را نشان می دهد نحوه چگونگی درمان ماست."

 " از تو مي خواهم ب��ه خ��ودت عش��ق ب��ورزی و ب��ا ه��م نگ��اهی ب��ه گذش��ته بين��دازيم و معن��ي گن��اه را در آرام��ی دوب��اره

بررسي کنيم، ريچارد. ببين چه مواردی آشکار می شوند و مطلع از واقعياتي که خود را نشان مي دهند شو."

 "بسياري از ما از گناه به عنوان واژه وحشتناک و ترسناکی ياد مي کنيم. مفهومي که به ما آموخته شده بايد با وجود

 آن احساس گناه کنيم و نظر بدي نسبت به آن داريم. گناه از نظر لغوي به معني پاسخ مثبت است. متاس��فانه، بس��ياري

 توسط افرادي "مبلغانی" که مفاهيم بهتري را نمي دانند (يا مي دانند اما انگيزه هاي نهاني دارند) متقاعد شده ان��د ک��ه

 خود را به عنوان «گناهکاراني» بشناسند، که تمايل دارند توانايي تغيير را در خودشان از بي��ن ب��رده و داوطلب��انه ب��ه

اين افراد خدمت کنند ."

  در زبان آرامی، «گناه » است. اي�ن واژه ای اس�ت ک�ه در تيران��دازي اس��تفاده م�ي ش�ود.کلمه خطا،"ترجمه انگليسي 

 زماني که شما به هدف تيراندازي مي کنيد و مرکز هدف را از دست م��ي دهي��د، حس��اب نگه��دار امتيازه��ا فري��اد م��ي

 زند، «خطا»! اين همان معنی «خطا» است. اين به آن معني است که به مرکز نزدي و خطا کردي و اين مربوط ب��ه

 نشانه گيري و هدف تو مي شود نه شخص�يت و م�اهيت ت�و. اگ�ر ب��ه عن�وان ي�ک موج�ود آفرينن��ده قب�ول کن�ي ک��ه گن�اه

 جزئي از ماهيت و شخصيت توست به ج�اي تغيي��ر و اص�لح خ�ودت، بيش��تر گن��اه م��ي کن�ي. در اص�طلح ک�اربردی

 گناه ب��ه معن�ي ان�رژي نادرس�ت ب��دن اس�ت. آن ب�اعث م�ي ش�ود ان�رژي ب��دن ت�و از به��ترين و بيش��ترين مق�دار و ح�الت

 کاهش پيدا کند و در حقيقت تحليل دهنده انرژي بدن است. اين به آن معني نيست ک�ه ش�ما ش�يطان هس��تيد، لعن�ت ش�ده

 ايد و يا شما انسانهای پست و فرومايه اي هستيد که بايد در خاک دست و پا بزنيد. معني ساده آن اين است که ه��دفت

 را تغيير بده، ه�دف ديگ�ري انتخ�اب ک�ن، تي��رت را دقي�ق ت�ر نش�انه بگي��ر؛ کوت�اه بگ�ويم، وق�ت آن رس��يده ک�ه ت�و ک�ار



متفاوتي در زندگيت انجام بدهي!"

 "سيستم ان�رژي انس�ان ب�ر اس�اس عش�ق اس�ت و ب��ه گ�ونه ای خل�ق ش�ده ک�ه از عش�ق و تص�وير آن خرس��ند م�ی ش�ود.

 زماني که انرژي کمتري، کمتر از آن مقداري که مناسب عملکرد سيستم بدنتان است وارد آن مي کني��د، آن را ن��ابود

 مي کنيد و از شکل مي ا ندازيد. و اي�ن در زب�ان آرام�ی معن��ي کلم��ه گن��اه و خط�ا اس�ت. اگ��ر م�ي خواهي��د از خودت��ان

 محافظت کني��د، باي�د بازخورده�اي دقيق�ي از خ�ود ب�ه دس�ت بياوري��د و بداني��د چ�ه زم�اني «مرتک�ب خط�ا ش�ده اي�د» ي�ا

 «اشتباهي کرده ايد» يا به عبارت ديگر قانون را شکسته ايد! تنها درگير انرژيهايی بودن ک��ه از سيس��تم ان��رژی ش��ما

حمايت می کنند، زندگي کردن در هماهنگی با قانون ناميده مي شود."

 "آنهايي که مي خواهند قدرت را براي خود نگه دارند، مي خواهند شما فک��ر کني��د ق��انون هم��ان مق��ررات وض��ع ش��ده

  وج�ود ن��دارد، تم�ام اينه�ا فري�ب اس�ت. ق�انون ن�تيجهانس�ان ق�انون گ�ذاريتوسط مقامات است. اينگونه نيس�ت، و هي�چ 

 نيروهاي ازلي در طبيعت است، ن��ه مق��ررات وض�ع ش��ده توس��ط مقام��ات حکوم��تی و مبلغ��ان دين��ی. انس�انها در تلش

 براي حکومت کردن و کنترل کردن ديگران مقرراتي وضع مي کنند، اما اين مقررات، مصوبه ها و قانون گ��ذاريها

jقوانين ناميده مي شوند."اشتباها 

"مايکل، من نمي فهم اين مسئله چه ربطی به گناه دارد." 

 "اگر بفهمي، قانون نتيجه نيروهاي درونی است و کاملj بی غرضانه عمل کرده، هيچ ربطي ب��ه ه��وا و ه��وس م��ردم

 ب��ه خ�دمت ت�وندارد. به دقت توجه کن آنها چگونه عمل مي کنند و در هارموني با آنها زندگي کن زي�را آنه�ا اينگ��ونه 

در مي آيند."

 "براي مثال، اگر ما از يک صخره ششصد متری بال برويم، قانون جاذبه هيچ توجهي نمي کند که ما ک�ه هس�تيم. م�ا

 خواهي نخواهي بر خلف قانون جاذبه عمل کرده ا يم (نيروه�اي درون�ي و معن��وي) و در ن�تيجه شکس��تن اي�ن ق�انون

 وتخطي، ما خودمان را به درد سر انداخته ايم. قانون حقيقی هيچ گ��اه نق��ض نم��ي ش��ود! اف��رادي ک��ه ص��دمه م��ي بينن��د

 خود ما هستيم، نه قانون غير قابل تغيير و ثابت، و ما به خاطر تخط�ي از آن ب�ه خودم�ان لطم�ه م�ي زني�م. مقام�ات و

 روحانيون اين مجازات کننده ترسناک را ساخته اند که ما را به خ��اطر «گناههايم��ان» مج��ازات م��ي کن��د، و ب��ا چني��ن

 کاری ما با آفريننده عشق دشمني می کنيم. اين به افرادي خدمت مي کند که م��ي خواهن��د ديگ��ران را ب��ا ت��رس کن��ترل

 کنند و آنها خود را قطعاj بهترين متحدان احتمالی خالق و قانون مي دانند. بنابراين با انجام چنين کاری آنهايي که مي

 خواهند حکومت کنند موجودات بي اراده و ترسويي مي سازند که در ترس زندگي م�ي کنن��د. زن�دگي در ت�رس يک�ي

از بزرگترين گناهان است، يکي از بدترين شکلهاي تخطي از قانون که وجود دارد." 

ريچارد گفت:"مايکل، اين طرز فکر مسائل را به گونه اي ديگر تغيير جهت مي دهد."

 "بله، اين هم جالب است که م�ي بيني��م مفه�وم زن�دگي آرام�ی اخي�را در فيزي��ک ه�م ب��ه اثب�ات رس�يده اس�ت. اگ�ر م�ا از



 آلبرت انيشتن در مورد دنيا بپرسيم، آن هم از نظر فيزيکي، او به ما خواهد گفت دنيا بصورت فيزيکي وجود ندارد.

."ظاهر مي شوداو خواهد گفت ماده يک انرژي است که به صورت جامد 

 "در کتيبه ه�اي آرام�ی ه�م نه��ي ش�ده ک��ه ب�ر اس�اس «ظ�اهر» دني��ا قض�اوت کني��د. اگ�ر م��ا فک��ر کني��م دني��ا ب��ه ص�ورت

 حقيقت، آن قضاوت کرده ايم نه براساس ظاهرفيزيکي وجود دارد، آن را بر اساس ظاهرش سنجيده ايم و بر اساس 

 . آيا امکان دارد ک��ه دني�ا از ان�رژي س�اخته ش�ده باش��د خ�الي از ه�ر گ�ونه جس�م جام��د و ي�ا جس�مآن چه که واقعا هست

 شکل گرفته شده اي- با داشتن حتي يک ذهن که همه جا ب��ه دنب��ال ش�کل ظ�اهري و ف�رم م��واد هس�ت؟ اگ�ر هم��ه چي�ز

 انرژي است- جسم ما و بدن ما نيز انرژي است. به خاطر می آوری که انرژي به دو دسته تقس�يم م�ي ش��ود، ان�رژي

 ب��دن و ن�وع دوم آنه�ايي ک�ه ب�ر سيس�تم ان�رژي ه�اي مط�ابق ب�ا ان�رژي خلق�تکه باعث عملک�رد به��تر ب��دن م�ي ش��ود، 

  م��ي ش��وند، انرژيه��ايو ض�عيفتر ش��دن ب��دن مي شوند و يا کار آن را مختل مي کنند و باعث عملکرد ض�عيف تحميل

برخلف قانون که همان گناه هستند."

 ريچارد پوزخندي زد و گفت:"خوب، پس گناه به من به عنوان يک شخص هي��چ ارتب��اطی ن��دارد؟ آن فق��ط اطلع��اتي

  است؟ اگر کسي که موافق با قانون جهان عمل مي کند به من بگويد که مرتک��ب گن��اه ش��ده ام،عکس العملبه عنوان 

به سادگي فقط مرا مطلع مي کند که مرتکب اشتباهي شده ام؟" 

 "بله، در دوران آرامی، اگر فردي متوجه پيچيدگيهاي سيستم انرژي بدن نمي شد، آن فرد براي مشورت کردن پي��ش

 يک متخصص مي رفت. آن متخصص نقض قوانين انرژي سيستم انسان را خطا مي ناميد و به جاي محک��وم ک��ردن

 ، از آنها دعوت مي کرد که براي درمان دردهاي خود اقدام کنن��د. تنه�ا اف�راد ض�عيف هس��تند ک�ه اش�ياييبيماران خود

."قابل کنترل هستند

 "هنوز به نظر مي رسد همان موضوع گناه است که قبل به آن اشاره ک��رده اي�م، ي��ا، مايک�ل ت��و آن را چ�ه م�ي ن��امي؟

واقعيت مربوط به گناه دوباره به ذهن من آمده است؟"

 گناه اختراع بش��ر اس��ت، براس�اس ت��رس عم��ل"ريچارد اگر بخواهيم به درستي و با آگاهی کامل از آن صحبت کنيم، 

 مي کند، و فرضاj براي تغيير رفتار انسانها تعريف شده، و باعث مي ش��ود اف��راد رفتاره�اي خاص��ي را تک��رار کنن��د.

 آن ساخته يک ذهن پر از خشم و دشمني است. درعمل، آنها تنها باعث مي شوند مردم به جاي اينکه خود را از ش��ر

  هميش��ه باي��د انتظ�ار چني��ندش��مني و ت��رس. در ن��تيجه از ي��ک ذه��ن پ��ر از گن��اه نج��ات دهن��د م��دام آنه��ا را تک��رار کنن��د

  از روی به��ترين ني��ت هاس�ت! آي��ا ت�ا کن��ون ب��ه ش�ما گفت��هب��ه نظ�ررفتارهايي را داشته باشيم، حتي وقتی اين نصيحت 

 شده،"من فقط اين کار(ب��د رفت�اري لفظ�ي ي�ا جس�مي ب�ا ش�ما) را م��ي کن�م چ�ون ش��ما را دوس�ت دارم؟ اگ�ر چني��ن ب��وده

 الن مي دانيد من در چه موردي صحبت مي کنم."دقيقاjاست، شما 

انديشه کليدي:



 گناه اختراع بشر بر اساس ترس است و ظاهراj به بهبود رفتار انسان و متوق��ف ک��ردن اف��راد ب��رای انج��ام ي��ک س��ری

 کارها اختصاص داده شده. آن ساخته يک ذهن پر از خصومت و ترس است. در عمل باعث م��ی ش��ود اف��راد هميش��ه

به جای ترک کردن آن رفتارها، آنها را تکرار کنند.

  "متوجه باشيد گناه معمولj بر عمل مقدم است! آن يک انرژي احساسي است ک��ه ب��اعث م��ي ش��ود اي��ن اش��تباه هميش��ه

 مردم هميشه دوست دارند رفتاري را انجام دهند که بيشترين انرژي را به آنها م��يپيش روي ذهن قرار داشته باشد. 

گناه برنامه ريزي شده، در حقيقت، تکرار رفتارهايي است که به نظر «عامل» بروز گناه هستند."  . دهد

 "منظورت اين است که گناه عامل ايجاد رفتار ماست به جای اينکه رفتار ما باعث ايجاد گناه می ش��ود؟ ب��ه نظ��ر، او

با شنيدن اين عقيده شوکه شده بود. آيا منظورت اين است که گناه عمداj برای کنترل مردم القاء شده است؟"

 "شايد. يک «متخصص» دروغي در تعليمات قديمي کشيش"نما"- مبلغ مذهبی يا روحانی ناميده می شود. اين اف��راد

 ب��راي راهنم��ايي اف��رادي آم��ده بودن��د ک��ه هي��چ عقي��ده ای در م��ورد عش��ق و رفت��ار ب��ر اس��اس آن نداش��تند، وکس��اني ک��ه

 خودشان، ذهنشان را به دام يک ذهن خشمگين و يا پر از ترس انداخته اند. تش��خيص دادن چني��ن اف��رادي بسيارآس��ان

است، حتي از کلمات و تن صداي آنها به خوبي می شد آنها را شناخت.

 اگر کلمات يا تن صدايشان به خشم يا ترس متوسل شده است، ديگر بيشتر لزم نيست که بخواهي��د بفهمي��د ک��ه ب��ه چ��ه

 چيز پرداخته ايد. اين ذهن با منطقهاي بسيار پيچيده ممکن است ذهن ش��ما را ب��ه دام بين��دازد، ام��ا هرآنچ��ه او ب��ه ش��ما

 مي گويد بر اساس دروغ است. ه�ر چي�زي ک�ه عص�بانيت هم�راه آن اس�ت ي��ک فرافکن�ی اس�ت. ه�ر چي�زي. آي�ا گفت��ه

 شگفت آور پال را به خاطر مي آوري؟ آگاه باش زمانی که تو کس�ی را ب�ه قض�اوت م�ی گ��ذاری خ�ودت ب��ه انج�ام آن

رفتار عادت داشتی! آنها آشفتگيها و مشکلت دروني خود شماست.

"مايکل، تو چطور با اين همه اطمينان در اين مورد صحبت مي کني؟"

  در سيستم انس�ان نش�ان دهن��ده اي�ن اس�ت ک�ه ذه�ن از اطلع�ات فاس�د ودشمني يا ترس"فهميدن آن بسيار آسان است. 

  نشان مي دهند ذهن راه اشتباهي را در پي��ش گرفت��ه، اي��نخشم و ترسخراب براي ساختن واقعيتهايش استفاده کرده. 

  خود را به ديگري نش��ان م��ي ده��دترس و دشمنيذهن اولين قانون را نقض کرده است. به همين سادگي شخصی که 

 مي خواهد وانمود کند ديگري مسئول محتويات ذهن اوست يا او را مي خواهد کنترل کند. دلي��ل اي��ن رواب��ط وابس��ته

 به يکديگر به همين دليل است؛ در اين روابط آنه�ا در ن�ا خودآگ��اه خ��ود م��ي خواهن��د ديگ��ري را مس��ئول زن��دگي خ��ود

 جلوه دهند. آنه�ا از ط�رف مقاب��ل خ�ود م��ي خواهن��د محتوي��ات ذهني��ات خ�ود را تغيي��ر ده��د، اي��ن ي��ک درخواس�ت غي�ر

معقولنه است!"

 ) اي��ن مبل��غ دين��ی دروغي��ن ک��ه مس��ائل به��تري راترس و دش��مني"در نتيجه احساس قطع رابطه و ناتوانی (با حضور 

 ب��ا عش��ق قط��ع ک��رده، اي��نخ��ود را درک نمي کند و بهتر از آنچه که مي داند را نميتواند درک کند، کس��ی ک��ه ارتب��اط 



 عقيده را ترويج مي دهد که امنيت و بقاي او در گرو کنترل ديگران است. به دليل چنين عقيده اي آنه��ا ب��ا دروغه��ا و

 حيله هاي مختلف کنترل افرادي که با آنها مشورت مي کنند را به دست مي گيرند. اين ذهن که ب��ه دام عقاي��د خ��ودش

 افتاده است به گناه متصل مي شود و به جاي درمان يافتن راه اشتباه را انتخاب مي کند و بر آن اساس رفتار مي کند

 که اين ديوانگي است(تجربه اي بدون همراهي عشق) و براي خدمت گرفتن ديگران به خود از آن اس��تفاده م�ي کن��د،

آن هم به صورت نا خودآگاه ديگران را به بندگي و بردگي مي کشاند.

 گناه، ارتباط بين اشتباه و محکوم کردن خود به دليل آن اشتباه در ذهن است و اين، خودش، يک انرژي گن��اه آل��ود ي��ا

 روح�انيون و مبلغي��ن دين��ی از اي�ن طري�ق ب��راي کن��ترل. غير قانوني است. بي اثر ک��ردن توان�ايي درم��ان ي�افتن اف��راد

 . آن مبلغ مذهبی براي اثبات خير بودن و قانع کردن ديگران به نيت خير خود متوس��لکردن ديگران استفاده می کنند

به ساختن هزاران سفسطه بي پايه و اساس مي شود. تمام استدللهاي او دروغهايي ساختگي و جعلي هستند."

" شنيدم تو چه گفتی، اما نفهميدم که چگونه افرادی را که به دام عقايد خود افتاده اند را توصيف کردی." 

انديشه کليدي:

 گناه، ارتباط بين اشتباه و محک�وم ک��ردن خ��ود ب��ه دلي��ل آن اش��تباه در ذه��ن اس�ت و اي��ن، خ�ودش، ش��ما را درگي��ر ي��ک

 روح��انيون و مبلغي��ن دين��ی از انرژي «گناه آلود» يا غير قانوني می کند. بي اث��ر ک��ردن توان��ايي درم��ان ي��افتن اف��راد،

اين طريق براي کنترل کردن ديگران استفاده می کنند.

 "شخصی که درگير گناه شده (به خاطر بياور آن تنها يک انرژي نادرست است) ک��ه ب��اعث م��ي ش��ود ش��ما در ن��تيجه

 آن انرژي منفي و اشتباهي و مواد شيميايي توليد شده به آن دليل از نظر جسمي و ذهنی ضعيف شويد. آن مبلغ دين��ی

 دغ��ل ب�از، ان��رژي تض��عيف کنن��ده ديگ��ري نيزب�ا آهس��ته آهس��ته الق�اء ک��ردن ت�رس، محک�وميت و تهدي��د ب��ه آن ش�خص

  ح��ال آن؛ آنها در حقيقت تمام انرژيهاي گناه آلود درون خودشان را نيز به آن شخص منتق��ل م��ي کنن��د.اعمال مي کند

 فرد دغل باز و روحانی نمای ضعيف، شخص ضعيفتر را به عنوان طعمه پي��دا م��ي کن��د و او را ش��کار م��ي کن��د. در

 نتيجه قرنه�ا فع�اليت اي��ن گ�ونه اف��راد، آنه�ا در ه�ر رش��ته اي و ن�ه تنه��ا م�ذهبي، ي��ک دام کام�ل و س�اختگي (ک�ه ک�امل

 نادرست است – با مکر و حيله، دروغ را ب�ه ج�اي حقيق�ت جل�وه م�ي دهن��د) م�ي س�ازند. اي�ن ي�ک سيس�تم فريبن��ده ب�ر

 اساس ترس، قرباني کردن، آزار رساندن، طعم�ه ک��ردن، گناهک�ار ک�ردن و محک�وم ک��ردن اس�ت. در تم�ام اينه�ا آنه�ا

 ت��رس و دش��منیوانمود مي کنند به دليل خدا و عشق به او و عشق به حقيقت، اين اعمال را انجام مي دهن��د. حض��ور 

 شواهدي براي دروغ بودن اين ادعاي آنها است. اولين قانون، عشق و هر آنچه آن را همراه�ی م�ی کن��د در ص�ورت

لزوم نقض می شود، و اين يک فريب است."

انديشه کليدي:

حضور ترس و دشمني شواهدي بر از دست رفتن انسانيت هستند.



ريچارد ناگهان از جا پريد و با هيجان گفت:"اما، مايکل، بيشتر جامعه ما را اين افراد تشکيل داده اند!"

 "م��ن ه��م بس��يار خ��وب اي��ن مطل��ب را م��ي دان��م و از آن خ��بر دارم، ب��ه همي��ن دلي��ل باي��د اي��ن کاره��ا را بکن��م و آن را

 داوطلبانه انجام می دهم. چنان ديوانگي در دنيا حکمفرما شده اس�ت ک�ه ره�ايي از آن ب��دون کم�ک واقع�اj غي��ر ممک�ن

 است. در زبان قديمي، اشتباه تفهيم شده، هر ذهني احتياج به «نجات داده شدن» دارد، اما ن��ه از طري��ق دني��اي پ��ر از

 گن��اه و اش��تباه ب��ه آن معن��ي ک��ه ام��روز ش��اهد آن هس��تيم ي��ا از ج��انب ي��ک خ��داي خش��مگين و ذهنه��ايي پ��ر از ت��رس و

  م��ا را از انس��انيتماندش��مني و ت�رسدشمني. «نجات داده شدن» به معني رهايي دادن از زن��دگي اس�ت ک��ه ب��ه وس��يله 

 جدا کرده است! استادان واقعي در هر عصر و دوره اي به ما آموخته اند که چگونه بايد براي يافتن موجوديت خ��ود

 ، در ه��رخشم و ت��رسدوباره به عشق متصل شويم و حتي توانايي بدن خودمان (از نظر فيزيولوژي) را براي توليد 

شرايطي از بين ببريم.

 "استاد زبان آرامی نيامده ما را در اين دنيا «نجات دهد» يا به ما بياموزد چگونه به جهنم نرويم. اينها فرافکنی ه��ای

  به موج�وديت واقع�ي خ�ود ب�ازگرديم، چگ�ونه ب�انشان دهد چگونهذهنهاي پر از ترس و دشمني هستند. او آمده به ما 

  ب�راي آم�وختن ب�هدش��مني و ت�رسآن زن��دگي کني�م، چگ�ونه ب�ر اس�اس عش�ق و محب�ت رفت�ار کني�م. ه�ر ف�ردي ک�ه از 

ديگران استفاده مي کند، تمام تعليماتش دروغ و حيله است.

 "راه ح�ل او آس�ان ب�ود. «مث��ل ي�ک بچ��ه ب�اش» «اولي��ن ق��انون » دس�تيابی ب��ه چني��ن ن��تيجه اي چيس�ت؟ خ�الق خ�ود را

 دوست داشته باش، همسايه ات را، (در زبان آرامی هر کسي که به او فک��ر م��ي کن��ي را دوس��ت ب��دار) و خ��ودت را.

  زندگی کن، آن وقت تو مرده ای بي��شدشمني و يا ترس! با چقدر زيبا، چقدر ساده، با عشق زندگي کن، و زنده باش

نيستی.

انديشه کليدي:

مرده ای بيش نيستی. تو چقدر زيبا، با عشق زندگي کن، و زنده باش! با دشمني و يا ترس زندگی کن، آن وقت

 وسايلي که براي توليد نتيجه استفاده مي شوند، نتيجه اي توليد مي کنند که مثل ابزارهاست. تو بايد به تغيي��ري تب��ديل

شوی که خودت مي خواهي شاهد ديدن آن در دنيا باشي. ماهاتما گاندي.

تو نمي تواني با ذهنی که مشکل را به وجود آورده است مشکل را حل کني. آلبرت انيشتن 

با تغيير ذهن و ذهنيات خود تغيير شکل بده. پال در تارسوس.

 تو بايد ببخشي (پاک کن��ي) از قلب��ت (ن��ا خودآگ��اه)، ب��ديها و اش��تباهاتی را ک��ه در(ذهن��ت از برادران��ت ) فرافکن��ی م�ي

کني. 

 هيچ کس را از عشق و محبتت مستثني نکن (موجوديت خ�ود را هم�ه ج�ا هم�راه ب�بر) در غي�ر اي��ن ص�ورت ت��و ي�ک

جای تيره و تار را در ذهنت مخفي کرده ای.



  به عش��ق ب��ه عن��وان راه ح��ل نگ��اهدشمني و ترس،مردگان، مردگان را در ديوانگيشان دفن مي کنند. ذهنهاي پر از "

 مبل�غام�ا آنه�ا ح�تي مت�وجه موض�وع نم�ي ش�وند! مي کنند و سعی مي کنند تغييرات��ي در خودش�ان ب�ه وج�ود بياورن��د، 

 دروغين به جاي اينکه تو را در درمان همراهي و کمک کند، سرزنش مي کند؛ زيرا که خودش هم غل��ط رفت��ار م��ي

 ببينن��د! اي��ن در ص�ورتي اس�ت ک�هنتوانن��د ! چش�مهايي داش��ته باش�ي ک�ه نتوانن��د بش��نوندکند. گوشهايي داش�ته باش�ي ک�ه 

 کوري راهنماي کور دگر شود. آن تنها باعث ايجاد تحريف مي شود. او حتي نمي تواند ي��ک کلم��ه درس��ت در م��ورد

 هستي و بازگشت به عشق بگويد. ذهنهايي که بر اساس دشمني و ترس شکل گرفته اند غير ممکن است بتوانند ذهن

 خود يا ديگري را به عشق متصل کنند. ترس، ما را به سرش��تمان ب�از نم�ي گردان��د، زي�را وس�يله اي ک�ه ب��راي تولي��د

"نتيجه اي استفاده مي شود نتيجه اي نظير همان ابزار را توليد مي کند.

  اين پروسه هيچ کمکي نخواهد کرد؟ من فهميدم هر کس شخص��اjدر مورد"بنابراين مطالعه و جمع آوري اطلعات  

 خودش بايد روي بازگشت به عش�ق ک�ار کن��د، ح�تي قب�ل از اينک��ه بتوانن��د در م�ورد آن ص�حبت کنن��د. تم�ام اطلع�ات

  ديوانگي است؟ نصايح و اطلعات او به دليل سفسطه بودنشان درست به نظر ميخشونت و ترس،ذهن ايجاد کننده 

رسند؟ واي! "ريچارد به سطح ديگري از بينش رسيده بود و کاملj هيجان زده شده بود".

 "بله، مطلب جالب توجه اين است که بدانی سفسطه بازها حداقل زماني که زبان بازي و مغلطه را ت��دريس م��ی کنن��د

 صادق هستند. اگر تو به کلمه دانشجوي سال دوم نگاه کني متوجه مي شوی معني آن به سيستم تحص��يلي و آموزش�ی

 بر مي گردد و ريشه آن کلم��ه (سفس�طه اس�ت). دانش�جوي س�ال س�وم و آخ�ر در ح�ال آم��وختن مراح�ل ديگ�ر آم�وزش

  ساله3سفسطه هستند. به تاريخچه مدارس نگاه کن آن وقت متوجه خواهی شد دانشجوي سال سوم که تحت تعليمات 

قرار گرفته يک دانشجوی سال سومي سفسطه گر شده و در سال چهارم او ارشد اين رشته شده است.

 "تحص�يل ک��ردن ب��ه معن��ي «وارد ک�ردن» اطلع�ات نيس��ت، آن ب��ه معن��ي «بي�رون کش��يدن» اطلع�ات اس�ت. در ه�ر

 سيستم آموزشي صحيح آنها به بيرون کشيدن و پي بردن به خداوند عشق افتخار مي کنن��د. آي��ا ان��رژي ي��ک ن��وزاد را

 ت�رس و عص�بانيت،به خ�اطر م�ي آوري؟ آن را پ�رورش ب��ده و آن گ�اه ت�و او را تربي��ت ک�رده ای. اگ�ر ب�ه ف�ردي ک��ه 

 جزئي از او شده کمي فشار بياوري و او را در چنين موقعيتي ق�رار ده��ي، او مس��لماj عص�باني خواه��د ش��د، از ش�دت

 عصبانيت آب دهان خود را به بيرون پرتاب خواهد کرد و بعد ديگر هيچ کنترلی روي رفت��ار فيزيک��ي خ��ود نخواه��د

  سرچش�مهت�رس و خش�مداشت، تا حدي که نياز به دستشويي رفتن پيدا می کند. تمام نصايحی که از يک ذه�ن پ�ر از 

 مي گيرند منجر به جنجال، ضربه روحي و جنگهای بيشتر مي شوند. فقط ک��افي اس��ت نگ��اهي ب��ه آنچ��ه در دني��اي م��ا

حکمفرما است بيندازي.

انديشه کليدي:



  سرچش�مه م�ي گيرن��د منج�ر ب�ه جنج�ال، ض�ربه روح�ي روان�ي وت�رس و خش�متمام نصايحی که از ي�ک ذه�ن پ�ر از 

 .جنگهای بيشتر مي شوند

"مايکل، تمام اينهايي که گفتي تقريبا بيشتر از قدرت فهم من است."

 "بسيار خوب، يک راه حل هست! متخصص، کس�ي ک��ه ب��ه کم��ال رس��يده باش��د (کس�ي ک��ه ب��ه عش�ق پ��ي ب��رده باش��د و

  ب�راي او هي�چ معن��يخش�م و ت�رسديگ��ران را ه�م در اي�ن راه  حم�ايت کن�د) تنه�ا او م�ي توان�د مبل��غ م�ذهبی باش�د ک��ه 

 ندارند، تنها او مي داند چگونه بايد اين موارد را درمان کند. چنين شخصی از گناه اس��تفاده م�ي کن��د ت�ا ب��ه ف��رد نش�ان

 دهد چگونه بايد او خود را ببخشد و خودش را از آن خطاها يا گناه ها رها کند، در اين صورت آن فرد قدرتمن��د م��ي

 شود و نه آن مبلغ مذهبی. ذهنهاي ضعيفي که مورد توجه مبلغان مذهبی که قبل حرفش��ان را زدي��م ق��رار م��ي گيرن��د،

دوست ندارند با حقيقت مواجه شوند."

 "يک «مبلغ مذهبی» ضعيف، شفاهی و احساسی شخصيت افرادي که براي حقيقت ايستادگي مي کنند را از بين م��ي

 برد و آنها را ترور شخصيتي مي کند. آنها از کلمات بديعی ک��ه ب�ار احساس��ی ب��اليی داش��ته و الف��اظ ک�م ارزش کنن��ده

 اف��راد مقابلش��ان ب��رای گي��ج ک��ردن آنه��ا و درگي��ر بح��ث کردنش��ان اس��تفاده م��ی کنن��د. گ��اهي اوق��ات تاکتيکش��ان قت��ل

مخالفانشان است. حقيقت، خود به اندازه کافي قوي هست که هيچ احتياجي به آن تاکتيکها نداشته باشد."

  دارن��د ب�هدش��مني و ت�رس"در ط�ول قرنه�ا چق�در «ب�ه ن�ام خ�دا» عناص�ر حکوم�تی و روح�انيونی ک�ه ذهنه��اي پ�ر از 

 ميليونها نفر بی احترامی لفظی کرده اند، ميليونها انسان را به قت��ل رس��انده ان��د؟ آنه��ا اذه��ان ن��اظران را ب��ا اس��تفاده از

 سفس��طه متقاع��د ک��رده ان��د، ت��ا ب��ه آنه��ا بقبولنن��د آنچ��ه ک��ه آنه��ا انج��ام دادن��د لزم و ص��حيح ب��وده و در م��وارد ديگ��ر ب��ا

 ترساندن يا دستکاري فريبکارانه، کنترل افراد را به دست گرفته اند! اين فرد تنها به اين دليل که افراد ذهن خ��ود را

  انباشته کرده اند، مي توان��د آنه��ا را ب��ه اي��ن اعم�ال متقاع��د کن��د. از آن ج�ا ک��ه آن اف��راد بس��يار ض��عيفترس و خشمبا 

 هستند، مقامات و مبلغين دروغين به بهترين نحو مي توانند خشم و ترس را به آنها القاء کنن��د، ب��ه ط��وري ک��ه کن��ترل

 آنها را به دست بگيرند و براي خود متحدين زي��ادي جم��ع کنن��د. اي��ن مبل��غ م��ذهبی ي��ک ب��ازيگر واقع��ي اس��ت، در ه�ر

رشته اي که بتواند فعاليت می کند."

 "آنهايي که راه حلهاي درست را ارائه ميدهند افراد مقدس ناميده مي شوند. ذهنهاي پ��ر از دش��مني و ت��رس، کپ��ي ک��م

 ارزش ذهنهای اين افراد مقدس هستند و اين همان "ريا و زهد فروش�ی" اس�ت. ص��حيحتر اس��ت ک��ه بگ��وئيم ش�کلهاي

سازنده انرژي که ريشه در کلمه کل دارد مقدس است و باعث ساختن و حمايت ازسيستم بدن انسان می شود.

 انرژي هاي منفي هم انرژيهاي «شيطاني» هستند که در زبان آرام�ی ش�يطانی نامي��ده م�ي ش�وند و آن ي�ک اص�طلح

 ديگر تيراندازي است. خط�ا در واق�ع نش�انه اش�تباه در تيران�دازي اس�ت و ش�يطان ب��ه معن�ي غي�ر ص�حيح اس�ت. ذه�ن



 متخاصم و بيمناک هميشه اشتباه نشانه مي گيرد زيرا که منبع اطلعاتش معيوب است؛ آن هيچ جواب درستي ب��رای

سوالت شما ندارد.

انديشه کليدي:

 جوابهای درست را ندارند.دشمني و ترس

 "زندگي شيطاني در آرامی زن��دگي اس��ت ک�ه ي��ک نف�ر م��دام درگي��ر انرژيه��اي منف�ي اس�ت، بن��ابراين آنچ�ه خ��دا در او

 آفريده است را آلوده مي کند و شکل اوليه آن را از بين مي برد، باعث ايجاد نا آرامي و بيماري و از بين رفتن خ��ود

 »، اي��ن فک�ر، ک��امل ب�ر اس�اساز «شخص شيطاني دور ش��ويدمي شود. در آرامی هيچ دستورالعملي وجود ندارد که 

 مصلحت گرايي ساخته شده است. افرادي که درگير اين انرژيهاي منفي شده ان��د، نيروه��اي مخ��رب انس��اني و اعم��ال

 نادرستشان به زودي براي شما عادي مي شوند. اولين قدم، ترغيب کردن ديگران ب�ه رفت�ار مش�ابه و ب��ه نظ�ر ع�ادي

رساندن آن رفتار است."

 ريچارد به نظر آرام شده بود."وقتي که يک بچه بودم آنها هميشه به دليل گناهي ک��ه ک��رده ب��ودم م��را تهدي��د ب��ه م��رگ

مي کردند، پس کتاب آسمانی چه مي شود؟"

 "دليل سخنان ارعاب آور و تهديد کننده ای که به ت��و در م�ورد گن��اه گفت�ه م��ی ش�ده هم��ان فرافکن�ی ذهنه��ای آنه��ا ب��وده

 ابره�اي ت�رس،است. آنهايي ک�ه چني��ن تفس�يرهايي را تروي�ج م�ي دهن��د در ذهنه�اي هراس�ناک خ�ود گرفت�ار ش�ده ان�د. 

 ذهنها و جسمهاي افرادي که درگير آن مي شوند را نابود مي کنند. به همين دلي��ل در کت��اب مق��دس آرام��ی ق��انون اول

 . در فهم و ادراک آرامی، قانون و پيامبرانش به عشق در ذهن متکي شده اند نه به ترس نه ب��هعشق ناميده شده است

 خشم و دشمني که نا خودآگاه باعث توليد خطا و اشتباه مي شوند و چنانچه عشق وجود نداشته باشد اي��ن ش��رايط م��دام

 ادامه دارد و ذهن جستجوگر، خطاها و اشتباهات خود را مدام مرور مي کند و هر کس که با آن روبرو مي ش��ود را

آن گونه مي بيند و از اطلعات قديمي خود در اين موقعيتها استفاده مي کند.

 "تنها ذهني که متصل به عشق باشد محتويات خود را با آن درمان کرده و مي توان�د ي��ک دي��د درس�ت معن��وي واقع�ي

در مورد زندگي داشته باشد، تنها ذهني که توانايي فهميدن اين قانون و پيامبرانش را داشته باشد."

  افتاده اند عقيده اين کتاب هاي مقدس و هر چي��ز ديگ��ري را تحري��ف ک��رده ودشمني و ترس"تمام ذهنهايي که به دام 

 دردهاي قديمي خود، ترسها، تنفرها و خشمهای خود را وارد اي��ن عقاي��د م��ي کنن��د و ب��ه اينگ��ونه آنه��ا را تحري��ف م��ي

 کنند. اين باعث ايجاد ذهن ديوانه و بيماري مي شود که مي تواند به مجازات کردن، شکنجه دادن و ب��ه قت��ل رس��اندن

 ديگران به نام خدا به عنوان يک عمل منطقي مقدس متقاع��د ش�ود و چني��ن اعم�الي را ب��ه آس�اني انج�ام ده��د. متأس��فانه

 چنين ذهني اغلب در حال پيدا کردن راه هايي ب�راي شکس�ت دادن ديگ�ر ره��بران در جنگه��ا و ديکت��ه ک��ردن خ�ودش

 براي به دست آوردن رهبري است. «رهبراني» ک��ه از جن�گ اس��تفاده م�ي کنن��د ره�بر نيس��تند. ق��درت و حقيق�ت هي��چ



 احتياجي به حمله به ديگران ندارند. آنهايي که چنين رفتاری مي کنند افراد ضعيفي هستند که م��ي خواهن��د ب��ا ماس��ک

قدرت وارد شوند و کنترل دنيا را به دست گيرند."

 "ريچارد، قبل من جايي گفته بودم اج�رت گن�اه م�رگ اس�ت، همي��ن ط�ور ج�ايي مث�ال عمل�ي آوردم ک�ه چگ�ونه فه�م و

 درک آرامی به طور کامل باعث از بين رفتن تهديد و ارعاب مي شود و شما مي توانيد به معن��ی آن گفت��ه پ�ي ببري��د.

 اين عقيده فقط يک مفهوم مذهبي ندارد. اين يک جمله ساده يک دکترعمومی است که مراق��ب باش��يد درگي��ر چ��ه ن��وع

 انرژيهايي مي شويد. زماني که شما روي انرژيهايي که براي سلمتي شما ضرر دارند متمرکز م��ي ش��ويد، م��وفقيت

 و کل مواردي که زندگي شما را مي سازند را تحت تاثير ق�رار م�ي دهي��د و ش�ما ب�ه خط�ا م�ي روي��د ک�ه البت��ه در اي�ن

 مورد قبل صحبت کرديم. با آوردن انرژيهايي منفي درون سيستم بدنمان، آن، سلمت خود را از دست خواه��د داد و

خواهد مرد. در نتيجه خودمان، خودمان را نابود کرده ايم."

 "در آرامی انرژيهاي تنفر، ت�رس، خش�م، عص��بانيت، گن��اه، حس��ادت، محک�وم ک��ردن ديگ��ران، س�خن چين�ي، ب��دگويي

 ک��ردن همگ�ي انرژيه�اي منف�ي ش��ناخته ش��ده ان�د. اگ�ر درگي��ر آنه�ا ش�وي ه��دف خ�ود را اش��تباه گرفت��ه اي؛ چ�را ک�ه ب��ا

 حضور ساده آنها در ب��دن، ب��دن ش�ما ک�ارايي خ��ود را از دس�ت م�ي ده��د. ش�ما خ�ود ق�انون را نق�ض ک��رده اي��د، ق�انون

 بالخره فردي که درگير آنه�ا ش�ده از بي��ن رفت�ه و توس�ط آنه�ا کش��ته م�یمتحدالشکل بودن کل انرژي هاي بدن را؛ و 

 ش�ما اگر شما چنين انرژيهاي را در ذهن خود قبول کرده ايد مهم نيست چگونه حضور آنها را توجيح مي کني��د شود.

 تنها کسي هستيد که انرژي هاي مخرب را وارد بدن خود م��ي کني��د و سرچش��مه اي��ن انرژيه��اي منف��ي ش��ده اي��د و اي��ن

 بدن شماست که از مواد شيميايي مخرب ويرانگ�ر ک��ه توس�ط آن تولي��د ش��ده از بي��ن م��ي رود. ب��ه همي��ن دلي��ل کتابه�اي

مقدس، همه سعي مي کنند اين تعليمات را به شما آموزش دهند.

انديشه کليدي:

منبعي که در آن منفي بودن ذخيره شده است هميشه صدمه بيشتري مي بيند تا شيي که حامل اين ماده منفي است.

 من گفتم:"دنيا هنوز اين موضوع را درک نکرده است. با اين روشي که ترس در رس�انه ه�ا در ک�ل دني��ا تروي�ج داده

 مي شود به نظر مي رسد همه آن را پرستش مي کنند، بيست و چهار ساعت در روز- هفت روز هفته، ما مي توانيم

 به سيستم اطلعاتي دسترسي پيدا کنيم که ب�ه م��ا جزئي��ات وحش��تناکترين رفتاره�ا ب�ا انس�انها را اطلع م��ي دهن��د و از

 هر جايي در دنيا به ما مدام هشدار و اخطار مي دهند که آنه�ا مس�ير حرک�ت و زن�دگي م�ا را مش�خص م�ی کنن��د. م�ن

 معتقدم ترس در بسياري از رسانه ها و بسياري از اماکن مذهبی "کليساها و مساجد" عملj به م��ردم منتق��ل م��ي ش��ود

 تا مردم را همچنان گيج نگ�ه دارن��د و آنه�ا را ب�ا اي�ن مس�ائل مس�تغرق در انديش��ه کنن��د ت�ا بتوانن��د ب��ه راح�تي ب�ر م�ردم

کنترل داشته باشند.



 ريچارد حسابي غرق در فکر شده بود. اين تقريبا مثل اين است که من خودم را در زندان با زن��دگي ک��ردن در چني��ن

  و انحراف از واقعيت جعلي را ب��ه م��ن تلقي��ن کنن��د.ترس، دشمنیغفلتي زنداني کرده ام و به خودم اجازه داده ام آنها 

 به نظر حال من هوشيار ش��ده ام و فهمي��ده ام ک��ه م��ن ه�م ي�ک تحري�ف کنن��ده واقعي��ت ب��وده ام و عم��داj از اي�ن تاکيت��ک

 براي القاء کردن ترس در مردمي که با آنها زن��دگي ک�رده ام اس��تفاده ک�رده ام. ح�ال ک�ه ب�ه آن فک�ر م�ي کن��م م�ي بين��م

تأثير اين احساسات در بدن من منزجر کننده است. چه روش ناپسندی براي زندگي!"

 "حال فهميدم چرا فهميدن اين موضوعات بسيار مه��م اس��ت و اينک��ه چ�را ب��راي هم��ه م��ردم تش�خيص دادن انرژيه��اي

 مثبت و منفي سودمند است. من تازه دارم مي فهم که ما مسئول چيدمان زندگيمان هستيم. به نظر م��ي رس��يد ريچ��ارد

از فهميدن اين موضوعات بسيار خوشحال شده بود و حال داشت از اين موضوع لذت مي برد."

 "دقيقاj، ريچارد، در زبان آرامی کساني که فهميده اند نه ترس را ترويج مي دهن��د ن��ه آن را پرس��تش م��ي کنن��د. آن را

 ره��ا ک��رده و از آن دوري م��ي کنن��د، آن ي��ک ان��رژي اس��ت ک��ه باي��د م��ورد بخش��ش ق��رار گي��رد. تأکي��د روي س��رزنش

 ديگران، بد رفتاري کردن و خرد کردن افراد با ترس به جاي تشويق کردن افراد به عشق ورزي��دن و بخش��ش ت��رس

 يک خطاست، يک گناه است. آن يک موج است که فردي که تعليمات آرامی را نفهميده است و ت��أثير رفت��ار خاص��ي

 روي بدن او برايش معني ندارد، خود را درگير آن مي کند. او واقع��اj نم��ي دان��د تمرک��ز روي انرژيه��اي منف��ي ت��ا چ��ه

 شود.بدنشاندازه مي تواند باعث بروز نا آرامي و بيماري در 

 "ترس، خشم، تهديد، گناه، دس��تکاري ک��ردن واقعي��ات، گيج�ي و دس��ت پ��اچه ب��ودن، دره��م شکس��تن، غ��رق در انديش��ه

 به دليل وقفه زم��اني ک��ه درگي��ر رفتاره��ايبودن همه انرژيهاي منفي هستند که ريشه تمام بيماريها شناخته مي شوند. 

 مخرب و نا آرامي که خود ما عامل به وجود آورنده آن هستيم، ارتباط علت و معل��ولي بي��ن اي��ن دو از بي��ن م��ي رود.

 آسان است که علت بيماريهاي خود را عوامل بيرون�ي مانن��د ب�اکتري، وي�روس و امث�ال اينه�ا ب��دانيم و اي�ن عوام�ل را

 سرزنش کنيم و هر چه بيشتر از قبل، افکار و سرزنشهاي گذشته خود را تص��وير س�ازي کني��م و بع��د آنه��ا را برون��ی

 بپنداريم! افراد بسيار زيادي هستند ک�ه اي��ن تئوري اش�تباه را ب��ه نظ�ر ب�راي انگي�زه ه�اي م�الي ک�ه دارن��د حم�ايت م�ي

 کنند، اما در آخ�ر ح��تي ل��وييز پاس��تور ه�م ک�ه تئوري ميک��روب را ارائه ک��رده اس�ت گفت��ه خ��ود را پ��س گرفت��ه و گفت��ه

ميکروب بي معني است و عوامل وجودي خودمان عامل بوجود آورنده بيماريها هستند!

انديشه کليدي:

  که مسئول شرايط سلولهاي بدن توست. ن��تيجه گيريه�ايي ل�وييز پاس�تور ه�م در م�ورد بيم��اريتوستاين انرژي ذهن 

!ميکروب هيچ معني ندارد و شرايط بدني ما همه چيز استاين بوده که: 

 "البته من خودم هم چنين دليلهايي براي بيماريهايم مي آورم، م��ن مبتل ب��ه جدي��دترين وي��روس ش��ده ام، در اي��ن م��ورد



 احتمال هيچ کاري از دست من بر نمي آيد. ريچارد غرق در انديشه بود، گويي زب�انش از حرک�ت متوق��ف ش�ده ب�ود.

حس شوخ طبعي اش هم به او بازگشته بود.  

 "جداj، من واقعاj تازه حال دارم معني حرفهاي تو را مي فه�م" او اي�ن را گف�ت و دوب�اره ب��ه فک�ر ف�رو رف�ت ت�ا راه�ي

 براي بيان کردن آنچه که فهميده بود را پيدا کند،"حال مي فهم گذشتگاني که تو از آنه��ا ص�حبت ک��ردي چ�را ب��ه دلي��ل

 نداشتن دانش کافي زندگي خود را نابود کرده اند". ببين من درست قضيه را فهميده ام يا نه. من تنها کس��ي هس��تم ک��ه

 زماني که خشم، ترس يا گناه را تجربه کرده ام آنجا بوده ام. من تنها چيزهايي را احساس مي کنم که انرژي آنه��ا در

 بدن من وجود دارد، و اگر آنها آنجا هستند آنها بارهايي روي سلولهاي بدن من هستند، بارهاي سنگينی که روي ک��ل

 سيستم بدن من سنگيني مي کنند. ريچارد همينطور که اينها را به زب��ان م��ي آورد دس��تها و ص��ورتش را ني��ز از ف��رط

تعجب تکان مي داد.

 مردي که کنار من نشسته بود حال به نظر آرامتر و آسوده تر از کسي به نظر مي آمد ک��ه چن��د س�اعت قب�ل پي�ش م��ن

 آمده بود.– او با هيجان گفت:"اينگونه که تو تعليمات ديني را به من توضيح دادي، مايکل، آنها را براي من ساده تر

 کردي، اکنون من آنها را بهتر فهميده ام و عمل کردن به آنها براي من راحتر ش��ده اس�ت. ب��ه نظ��ر م�ي رس��د فهمي��دن

 آن براي زندگي کردن لزم است، من قبل هيچگاه فک��ر نم��ي ک��ردم معنوي��ات، ارک�ان و پ��ايه ه��اي زن��دگي اس��ت. م��ن

معنويت و دين را به دليل تلخيهايي که در دوران کودکي ام چشيدم هميشه رد مي کردم.

 "به نظر مي رسد من بايد بار سنگين اين تکذيب دين را تا ابد تحمل کنم. هيچ تعجبي نيست که هيچ انرژي براي من

 نمانده است و من کامل از پا در آمده ام. سالها بدون اين دانش که درد زيادي را حمل مي کنم زن��دگي ک��رده ام و اي��ن

 مسئله را از خودم مخفي مي ک�رده و ب��ه خ�ودم ه�م ان��گ گناهک�ار ب��ودن م��ي زدم. ب�ه نظ��ر م�ي رس��د ح�ال ن��وبت م��ن

 رسيده است که واقعيات تحريف شده درون خودم را ببخشم. صداقت و صميميت صداي ريچارد به من نش�ان داد ک�ه

او تغيير ژرف و عميقي کرده که شايد مهمترين تغيير تمام زندگيش بوده است.

انديشه کليدي:

حقيقت هميشه اطمينان بخش و بي خطر است، نه گاهي اوقات، نه بيشتر اوقات، بلکه هميشه.


