
فصل چهاردهم

انتخاب مربيان

 "ريچارد، افراد بسيار زيادي هستند که يکي از حياتي ترين قسمتهاي زن��دگي، يعن��ی معن��ويت را در زن��دگيهاي خ��ود

 نمي پذيرند. من در مشاهداتم متوجه شده ام افرادي معمول اين کار را مي کنن��د ک��ه نص��ايح اشخاص��ی را م��ی پذيرن��د

 که هيچ ادراک عملي معنوي براي زندگي خود ندارن��د و تنه��ا آش��نايي کم��ي ب��ا ک��اربرد کلم��اتي دارن��د ک��ه آموزگ��اران

  زن��دگيهاي م��ا را لم��س ک��رده ان��د از آنه��ا اس��تفاده م��ی کنن��د. س��الها مط��العه و کس��ب دان��شتجرب��ه عش��ق،واقعي که ب��ا 

  معن��ويت را ب��هتجربه واقعیعقلني و ذهني درباره اصول حکميت يا دين الزاماJ به اين معني نيست که هر شخصي 

 دست آورده اس��ت، ي��ا از نظ��ر فيزيول��وژيکی حض��ور فع��ال عش��ق را تجرب��ه ک��رده، هم��ان چي��زي ک��ه معلم��ان واقع��ي

توصيه مي کنند.

 من گفتم:"ترجمه تعليمات آرامی امروزه خيلي تحريف شده اند. اغلب فکر مي کنم آنها را عمداJ تحريف ک��رده ان��د. و

 ازاين بابت بسيار نگران و ناراحت هستم."اين ترجم��ه ه��ا ب��ه ظ��اهر درس��ت هس��تند، ام��ا در واقعي��ت ب��ه ان��دازه ک��افي

 خط��ابه اي پ��ر س��ر براي پوشيده و مخفي کردن مطالب خردمندانه ای که در زبان اصلي آمده است تلش شده اس��ت.

و صدا پر از استدلل در مورد خدا که تجربه اندکي از عشق در آنها به چشم می خورد."

 "تصور کن تو بهترين م��ترجم زب��ان روس��ي ب��ه انگليس��ي و برعک��س هس��تي. شخص��ی ب��ود ک��ه ي��ک روز ب��ه جلس��ات

 روانشناسي م��ن آم��د، کس��ي ک��ه فق��ط م��ي توانس��ت روس��ي ص��حبت کن��د و م��ي خواس��ت ي��ک م��ترجم داش��ته باش��د و ت��و

 موافقت کردی مترجم او باشی - همه از حضور فوق العاده او لذت مي بردند و بعد از ن��ه روز جلس��ه فش��رده، وق��تي

که اين جا را ترک مي کرد من از تو خواستم به او بگويي او واقعا مرد جالبي است.

 تو به سمت او برگشتي و به او گفتي دماي بدن تو بسيار پايين است. اگر چه تو بدون اش��تباه و ب��ي عي��ب کلم��ات م��را

ترجمه کردي، اما آيا توانستی معني آن چه را که به تو گفتم انتقال دهي؟

ريچارد با فرياد گفت: "آيا منظورت اين است که سطح فهم مترجم به زبان يوناني هم تا اين حد بوده؟

 "زبان آرامی پر از اصطلحات است، و تو بايد معني اصطلحات آن را بداني، همانطور که من در مث��ال ب��ال گفت��م

 ميتوانی کلمه اي را معني کني و متوجه معني اصطلحی آن نباشي. معني آدم جالب وجذاب به عنوان يک اصطلح

 هميش��ه از اف��رادی ک�ه تعليم�ات آرام�ی، ترجم�ه ه�ای تعليم��ات، را مط��العههيچ ارتباطي با درجه حرارت بدن ندارد. 

 کرده اند وهيچ علقه اي به معني آنچه که آموخته اند ندارند تعجب می کردم. به خاطر می آورم، پ��انزده س�ال پي��ش،

 در لنسينگ ميشيگان، من به عنوان سخنران، سخنراني مي کردم. مردي آن جا بود که ب�راي پ�انزده س�ال از انجي�ل

 براي مردم موعظه مي کرد. زماني که من در مورد کلمات يوشع به زبان آرام�ی گفت�م، او واقع�ا ب��ه م��ن گف�ت: "م��ن



هيچ توجهي نمي کنم که يوشع چه گفته است." واقعا شوکه شده بودم.

  "بدون دسترسي به معناي واقعي، که تنها از طريق چارچوبهاي فکري يک ذهن آرامی می توان ب��ه آن فه��م رس��يد،

 استفاده از ابزاري که در زبان مادري به آنها آموخته شده است بسيار مشکل است. به نظر اين تعليمات آن گاه ديگر

 قابل دسترس و کاربردی نباشند و تبديل به ابزار زمينی می شوند که نه قابل اس��تفاده ان��د و ن��ه ب��ه دس��ت آوردن��ی. در

 نتيجه، مردم شانس فهميدن منفعت درمان از طريق اين تجربه و آسايشی ک��ه از طري��ق آم��وختن اي��ن تعليم��ات اص��لي

به دست مي آورند را از دست مي دهند.

انديشه کليدي:

  به نظر اين تعليمات آن گاه ديگ�ر قاب�ل دس�ترس و ک�اربردی نباش��ند و تب��ديل ب�ه اب�زار زمين�ی م�ی ش�وند ک�ه ن��ه قاب�ل

 استفاده اند و نه به دست آوردنی. در نتيجه، مردم شانس فهميدن منفعت درمان از طريق اين تجربه و آسايشی که از

طريق آموختن اين تعليمات اصلي به دست مي آورند را از دست مي دهند.

ريچارد پرسيد، "چرا اين تعليمات بايد تحريف شوند؟"

 " سه احتمال در اين مورد وجود دارد. اول اينکه به دليل توان�ايي مح��دود زب�اني ک��ه اي�ن تعليم�ات ب�ه آن ترجم�ه ش�ده

 است، اي�ن عقاي��د ب��ه خ�وبي فهمان��ده نش��ده ان�د. آن موج��ود دو بع��دي را ک��ه قبلJ توض��يح دادم، ک�ه هي��چ کلم��ه ای ب�رای

 توصيف دنياي سه بعدی نداشت را به خاطرمی آوری؟ يک زبان تنها قادر به ابراز آنچه است که کلماتش را دارد."

 "احتمال دوم سطح فهم مترجمان است. اگ�ر فرهن�گ آنه��ا ب�ر مبن��ای بح�ث ب��وده (ک��ه از کلم�ات خ�رد ک��ردن و داغ��ان

 کردن) مي آيد، استدللهاي عقلني، يا موعظه های پر از خشم و تهديد، عشق مفهوم بيگانه ای برای آنها بوده اس��ت

 نم��ی کنن��د. اخي��راJ در مک��انی م��ذهبیتجرب��ه و ب��رای رس��يدن ب��ه آن تقل م��ی کنن��د و رفت��ار ب��ر آن اس��اس را هي��چ گ��اه 

Jحضور يافته بودم که مبلغ دينی آن در طول مراسم موعظه با عصبانيت م��دام فري��اد م��ي کش��يد، آنج��ا پس��ري، ح��دودا 

 چهارده ساله بود، که لبه صندلي اش نشسته ب��ود، وحش�ت زده تم�ام اي��ن م�دت ب�ه او نگ�اه م�ي ک�رد. مث�ل اي�ن ب��ود ک�ه

 روحانی خشمگين هر لحظه مي خواست پائين سراغ او برود! او داخل يک «مکان مذهبی» ب��ود ام��ا م��ن مطمئن��م او

هيچ عشقی درون خود احساس نمی کرد.
انديشه کليدي:

 کسي که اندکی يا هيچ تجربه واقعی عشقی را با حضور نيروی دگرگون کننده فعال واقعی عشق تجربه نکرده است

.نمي تواند آن را به ديگران منتقل کند و بنابراين قبل هم نمي توانسته

 کسي که اندکی يا هيچ تجربه واقعی عشقی را با حضورنيروی دگرگون کننده فعال واقعی عشق تجربه نک��رده اس��ت

 نمي تواند آن را به ديگران منتقل کند و بنابراين قبل هم نمي توانس�ته. ب��دون فهمي��دن اي��ن مطل�ب، اف�راد بس��ياری اي��ن

 حکمت کهن قديمي را با ظرفيت محدود خودشان کم رنگ می کنند - آيا تو احتمالJ مي تواني مطلبي را که بيشتر از



"قدرت فهمت است ترجمه کني؟

"مايکل، مطمئن نيستم که چه مي گويي."

 "بيا يک مثال بزنم، آيا از تو می خواهند تا به يک آزمايشگاه شيمي بروي و يک آزمايش پيچي��ده و خطرن�اک را ب�ر

اساس دستور ساخت يک دانشجوي سال اول شيمي که حتي سواد شيمي عالي هم ندارد انجام دهی؟"

 او با تاکيد گفت:"البته که نه- من از يک متخصص ذي صلح که تجربة کاری مرتبط داشته باشد مي خواهم که اي��ن

 کار را برايم انجام دهد. من حداقل به تجربه کسی که قبل اين آزمايش را انجام داده باشد و آن ج��واب داده باش��د ني��از

دارم."

 "آيا عاقلنه است از چنين فردي خواسته مشابهی را براي کمک در امور معنوي داشته باشی، او را انتخ��اب کن��ي و

 با او همراه شوی؟ من هنوز فردي را ملقات نکرده ام ک�ه در اي�ن م��ورد کام�ل باش��د، ام�ا انتخ�اب معلم��ي ک�ه ح�داقل

 قانون اول، قانون عشق را با تجربه معنويت واقعی و توانايی برانگيختن آن در ديگران داشته باشد را می پذيرم. آيا

 همچنين عاقلنه است که فردي که مي خواهد ب�ه ت�و در راه رس��يدن ب��ه ن�تيجه گي�ری اينک�ه آي�ا اص�لJ معن��ويت وج��ود

دارد يا نه کمک کند اين صلحيت را داشته باشد؟ هرگز مهمترين انتخاب تشخيص داده نخواهد شد. 

 "من شخصاJ، کسي را مي خواهم که در فضايي آرام، با حضور عش�ق تعليم��ات دين��ي را ب��ه م��ن بي��اموزد، ن��ه دانش�ي

 ظاهري که خالي از هر عشقي است، نه يک شير خشمناک که به او آموخته شده فرياد کشيدن با خشم نشان مي ده��د

او «آتشي از جانب خداست».

 "صداهايي از روي دش��مني و ت��رس، بيش��تر توس��ط اف��راد خش��مناک در دني��ا فري��اد زده م��ی ش��وند ک��ه زن��دگي معن��وي

 وجود ندارد! تمام مذاهب حقه هستند! آنها معمول افرادی هستند که در اماکن مذهبی، مبلغين دين��ی خش��مگين آنه��ا را

 موعظه کرده اند. "وقتي که مي بينيم تعداد زيادي از مردم بدون تعمق و تفکر توصيه اين اف��راد در م��ورد تجربي��اتي

 که از دين دارند را در پيش مي گيرند، بسيار تعجب مي کنم. متاسفانه، اف�رادي ب�ا خش�م و ت�رس خ�ود از ديگ��ران ب�ه

 نام خالق سوء استفاده مي کنند، در حالی که هيچ ارتباطی با خدا ندارن��د و اي��ن تنه��ا خواس��ته س��وء اس��تفاده کنن��ده گ��ان

است.

 . آي�اباش�د عش�ق را تجرب��ه ک�رده"اگر در اين باره تصميمی گرفته ای حداقل کسي را پيدا کن ک�ه ب�راي کم�ک ب�ه ت��و 

 تاکنون از خود پرسيده ايد ک�ه شخص�ی ب�دون تجرب�ه معن��ويت چگ�ونه م�ی توان��د در اي��ن م��ورد ب�ه ش�ما پن��د ده�د؟ م��ن

 متوجه اين حقيق�ت ش�ده ام، زم�انی ک�ه م�ردم ب��ه حرفه�ای آنه�ا گ�وش م�ی دهن��د ش�وکه م�ی ش�وند زي�را بس�ياری از آن

 روحانيون موعظه کننده به دليل درد فقدان معنويت خود فرياد می کشند که تص��ور ميکنن��د آنه��ا را ن��ا خودآگاه��انه ادا

 می کنند. افراد بسياری تمايل دارن��د ب�ه اي�ن ص�داها فک�ر کنن��د، ب�رای س�الهای متم��ادی، و وق�تی کلم�ات اي�ن اش�خاص

بدون صلحيت در سر آنها انعکاس پيدا می کند، آنها اشتباهاJ فکر می کنند اين همان افکار آنهاست."



  را تجرب��ه ک�رده باش��د آنه�ا را «حق�ه و کل�ک» بنام��د و ي�ا بگوي��دتعليمات ديني واقعي"من هيچ گاه نشنيده ام کسي که 

 معن��ويت واقع��یهيچ زندگي معنوی وجود ندارد! و هزاران فرد محترم، چنين چيزهايی به زبان آورده اند ام��ا وق��تی 

را در زندگي خود تجربه کردند، خيلي سريع ذهنيتهاي خود را تغيير دادند.

  را تجربه کرده باشد آنها را «حق��ه و کل��ک» بنام��دتعليمات ديني واقعيانديشه کليدی: من هيچ گاه نشنيده ام کسي که 

و يا بگويد هيچ زندگي معنوی وجود ندارد! جايی که شما برای اين نصايح می رويد بسيار مهم است! 

 "هوم م م م ، مايکل زماني که در مورد دليل تحريف�ات ص�حبت م�ي ک��ردي س�ومين دليل��ی ک��ه در ذهن��ت داش�تی چ�ه

بود؟"

 "سومين احتمالي که من فهميده ام اي�ن اس�ت ک��ه اي�ن تعليم��ات عم��داJ ب��راي گم��راه ک��ردن و کن��ترل م��ردم تحري��ف ش�ده

اند."

 "حال مي فهمم چرا بين گروه هاي دينی، مبارزه، درگيری و تعارض وجود دارد. به نظر م��ي رس��د ه��ر ک��دام از م��ا

 تک تک بايد مسئوليت قبول اين پروسه ها در خود، پاک کردن ذهن و انتخاب معلم و راهنما را هوشيارانه به عه��ده

 بگيريم."به نظ�ر، اکن�ون ريچ�ارد احس�اس امني��ت بيش�تري ب�رای جس�تجوی معن�ويت در خ�ود احس�اس م�ی ک�رد". ب�ه

 عنوان يک مرد جوان تمام مسائلی که ب�وی معن��ويت م�ی داد را ب�ه دلي��ل تربي�ت م��ذهبی ام از ذهن�م پ�اک ک��رده ب�ودم.

 مبلغ دينی من مثل هم�اني ک��ه ت��و قبل توص�يف ک��ردي ي��ک ظ�الم ب�ي رح�م ب�ود! او وق��تی ک��ه واقع��اJ احس�اس ن��اراحتی

 ميک��رد م��ي خواس��ت ب��ه م��ا از نظ��ر جس��مي ه��م ص��دمه بزن��د. (م��ا آن روزه��ا ب��ه اي��ن ب��ه عن��وان ي��ک آزار فک��ر نم��ي

 کرديم ). حال من مي توانم به چيزهاي فکر کنم که مرا خوشحال مي کند. ح��ال مت��وجه ش��دم ک��ه مه��م نيس��ت در ح��ال

 حاضر مالک چه چيزهايی هستم و يا اصلJ بوده ام. اگر من با آن افک�اری ک�ه در س�رم م�ی گ��ذرد نت�وانم کن�ار بي�ايم،

دارائيهايم باعث رضايت و احساس آرامش من نمی شوند.

 م��ن ب�ا او مواف��ق ب��ودم." م��الکيت بعض��ی چيزه�ا قش��نگ اس�ت. آنه��ا م��ی توانن��د ب��راي م�ا آس�ايش و راح��تي ب��ه هم��راه

 تنها با اس��تفاده از اب�زاري ک�ه ب��ه اي�ن ک�ار اختص�اصبياورند، اما راحتي به معني درمان پيدا کردن نيست. من گفتم: 

."داده شده اند، ما مي توانيم درد درون خودمان را درمان کنيم

 "به نظر مي رسد تلش برای جستجوی ابزار واقعي مهمترين ک��اري اس�ت ک��ه م��ا باي��د انج�ام دهي��م. معن��ويت هميش��ه

 گ��اهي اوق�ات ديگ��ران، تنها جايي است که ابزار درمان هم پيدا می شود. جنبشهای دينی ب�ر اس�اس تجربي��ات معن��وی

 بر اساس اهداف آنها جلو می رود و بيشتر اوقات به دليل من��افع آن اف��راد، در جه�ت عک��س ب��رای کن��ترل ديگ��ران ب�ا

 ج�ايي ک��ه ش�ما ب��راي دري��افتنگه داشتن آنها در ترس و تحميل کردن درد به آنها به جاي درمان آنها عم�ل م��ي کن��د. 

."توصيه هاي معنوي مي رويد بسيار مهم است



 جالب است بدانيم مردمي که تنها توصيه هاي بهترين وکل را مي پذيرند، کل دنيا را در جستجوي بهترين پزشکان"

 هستند، به دنبال بهترين مشاوران مالي هستند، زماني که پاي موضوعات معنوي به ميان می آيد توص��يه ه��ای اف��راد

 با کمترين يا هيچ تجربه اي را مي پذيرند. آيا زمانی که اتخاذ اين تصميمها عواقبی تا پايان عم��ر ب��رای ت��و دارد اي��ن

کارعاقلنه ای است؟" 

 ريچارد موافق بود که مسائل معنوی بسيار گيج کننده شده اند."مايکل من کجا مي توانم ياد بگيرم چگونه بايد در اين

موارد تصميم گيری کنم؟"

 موارد زير به ساختن بعضي از سلولهاي مغزي تو برای آموختن بعضی از تعاليم دينی کمک مي کند. م��ن فک��ر کن��م

اين موارد باعث شود پروسه انتخاب برای تو واضح تر شود.

اينها دو نوع معلم معنويات هستند:

 الف- معلمان واقعي معنوي. همانطور که قبلJ صحبت کرديم، مبلغين مذهبی واقعی، از تعليمات معن��وی اس��تفاده م��ی

  در اي��ن روشکنن��د ت��ا م��ردم را از درد و عادته��اي شخص��ي ش��ان ک��ه ب��اعث ايج��اد درد و آزار م��ي ش��ود آزاد کنن��د.

تعليمات اين افراد با استفاده از مثال به ديگران انگيزه و الهام می دهند. 

 آنها تجربي�ات معن�وي دارن��د و در اي�ن ح�وزه اس��تاد ش�ده ان�د. ثم�ره و ن��تيجه ک�ار اي�ن آموزگ�اران تغيي��ر از دي�وانگي،

  ازخش��ونتهای کوچ��ک در دني��ا م��ي ن�امم ب��ه ص�لح، عش��ق و ت��وانگری اس�ت.دشمني، تنفر و مواردي که م��ن آنه��ا را 

 آنجايی که اي�ن معلم�ان کام�ل نيس��تند، همزم�ان روي خودش�ان ه�م ک�ار م�ي کنن��د. دس�تان آنه�ا هميش�ه ب�راي کم�ک ب�ه

 ديگران باز است. با مهرباني و دلسوزي به کمک آنهايي مي شتابند که به کم��ک آنه��ا ني��از دارن��د و کم��ک ه��ر کس��ي

که بخواهد به آنها کمک کند را مي پذيرند.

 ب- "معلمان دروغي. کسی ک�ه حرف�ه اش مبل��غ م�ذهبی و روح�انی ب�ودن اس�ت. از تعليم�ات معن�وي ب��ه مک�ر و حيل�ه

  يا آزاد کردن مردم از دردها و آزارهاي ام�روزي و آين��ده،نجات دادنگرانه استفاده می کنند. آنها زير ماسک وعده 

 . اي��ناز تاکتيکهای ارع�اب و تهدي��د ب��راي بيش��تر کش��يدن اف��راد ب�ه س��مت آس��يبهای روح��ي و روان�ي اس��تفاده م�ي کنن��د

 معلمان در مورد عشق به خالق با کلمات خودشان ص�حبت م��ي کنن��د، ام�ا عش�ق و محب�ت از قل��ب آنه�ا فاص�له بس��يار

 دارد. در اين تعليمات تسلسل وار، رنج بردن و آسيب ديدن ترويج داده مي شود. اغلب اوقات رنج کشيدن ب��ه عن��وان

 روشی که خوب و لزم است ترويج داده می شود و قول آزادی به نحوی به زندگی بعد از دنيا تعلق دارد که ن��ه م��ی

 توان آن را پذيرفت و نه رد کرد. اين «مربيان» همچنين گروه هايی را با خودشان و يا سازمانهای ديگر تشکيل می

 دهند و از بعضی از اشکال تاکتيکهای تهديد و ترس برای کنترل کردن افراد استفاده می کنن��د. آنه�ا ه��زار گ�اهي ه�م

کارهاي خوبي مي کنند اما کلمات و تن صدايشان الهام دهنده ترس و وحشت است، نه عشق."  

 مبلغان مذهبی دروغين (کشيشان يا روحانيون مذاهب ديگر) افرادي هستند که مردم را به انجام جنگ هاي مقدس با



 اين استدلل متقاع��د م�ي کنن��د و ب�ه ن��ام خ��دا اف�راد را ب��ه قت�ل م��ي رس��انند. اي��ن ب�راي آن دس��ته از اف�رادی ک��ه خ�ود را

 مذهبيون خوبي مي دانند يک شوک بزرگ است. ام�ا کش��تن و فرس��تادن جوان��ان، م�ردان و زن�ان ج�وان ج�امعه خ��ود

 براي کشتن «دشمن» بزرگترين سفسطه است. آن هم در حاليکه عقيده کسي را اعلن می کنند که علنا اظهار داش��ته

 "آن کس که از شما متنفراست را دوست بداريد، به افرادي که از شما سوء استفاده کرده اند خ��وبي کني��د." هم��انطور

که او آنها را پيش بيني کرده است: "آنها با زبان مرا تصديق مي کنند اما قلبهايشان بسيار از من فاصله دارد." 

 "وبا سفسطه هايي که آنها براي پوشش فريب ها و حيله هاي خود استفاده مي کنند به راحتي به هر ک��س ک��ه درک و

 فهم کمي داشته باشد حمله مي کنند! من واقعا مردي بودم که تصور مي کردم يک ش��خص ک��املJ «م��ذهبی» هس��تم و

 يک مسيحي واقعي. کسی که می گفت برای انجام تعليمات استاد دروغی اش دنيا بسيار "آشفته و هرج ومرج شده".

اين زندگی بر اساس آموخته های استادی است که ادعای استادی می کند.

 حضور نيروی دگرگون کنن��ده  فع�ال واقع�ی عش�ق را تجرب��ه نک�رده اس�ت. هن�وز ني��اموخته عش�ق واقع�ي "اين ذهن،

 چيست. (تنها از کلماتی استفاده می کنند که بخواهند خود را به شما نزديک نشان دهند، در حاليکه قلبهاي آنها بسيار

 فاصله دارد.) عشق واقعي بسيار قويتر و نيرومندتر از ترس و تنفر است. براي همي��ن اس��ت ک��ه بي��ن ان��رژي تنف��ر و

عشق، عشق هميشه انرژي حکمفرما بوده است و باعث تغيير شکل و درمان مي شده است."

 "معلم��ان دروغ��ي از اي��ن ب��راي کس��ب من��افع سياس��ي، م��الي و کن��ترل رفت��اري م��ردم اس��تفاده م��ي کنن��د. انگي��زه اف��راد

 ضعيف و نامطمئن براي تبعيت از چنين دستورات مذهبي و پيوستن به فرقه هاي اين معلمان دروغين بسيار واض��ح

 است. تقسيم نامتناسب دارائيها، قدرت، لذات جنس��ي و پ��ولي ک��ه ص��احبان ق��درتي ک��ه آنه��ا را کن��ترل م��ي کنن��د، ب��راي

افزايش قدرت کنترل کردن و مديريت خود به آنها مي دهند.

انديشه کليدي:

ارتعاشی که به عنوان عشق شناخته می شود بسيار قدرتمند تر از تنفر است. 

 ريچارد با لحن سرزنش آميزی گفت:"مايکل تو به سختي آنها را محکوم مي کني. من تصور ميکردم تو فکر مثب��تی

داری. نمی دانم می خواهم به شنيدن اين بحث ادامه بدهم يا نه." 

 "ريچارد، مي دانم چه مي خواهي بگويي. من از مطالبي ص�حبت م�ي کن��م ک�ه ب��راي ي��ک انتخ�اب ص�حيح و آگاه��انه

 لزم است، ريچارد. اينها وقايعي است که در دنياي ما اتفاق مي افتد و اين تصميم ماست که آيا اين سفسطه ه��ايي را

 ک��ه ب��ه اس��م معن��ويت م��دام ب��ه خ��ورد م��ا م��ي دهن��د را ب��اور کني��م ي��ا ن��ه. آي��ا اگ��ر ت��و در ي��ک زن��دان ب��ودی، آن را نم��ي

 شناختي؟ نبايد براي پيدا کردن راهي براي بيرون آم��دن از آن ب��ه س��اختار آن پ��ي م��ی ب��ردي؟ اگ��ر ت��و در زن��دان بي��ن

 ديوار اتاقها محبوس شده بودی، به من می گفتی: مايكل من مثبت فکر مي کنم؟! بلکه می گفتی، ب��ه م��ن نگ��و م��ن در

 زندان هستم يا چگونه وارد آن شده ام، فقط راه خروج را به من نشان بده. آيا احمقانه نيست م��ن ت�و را ب��ه س�مت بلن��د



ترين ديوار هدايت کنم، با علم به اينکه تو بدون نردبان آنجا گير مي افتي يک نردبان براي تو نگذارم؟!

 " اگر به من اجازه دهی در يک فرصت در مورد بلند ترين ديواري که پيش روي داري به تو اطلع��ات ب��دهم و ت��و

 را از آن مطلع کنم، تو از قبل نردبان را از زير زمين براي خ��ودت پي��دا م��ي ک��ردی. دانس��تن آنچ��ه ک��ه م��ا درگي��ر آن

 هستيم ما را براي آنچه که پيش روي داريم آماده مي کند و به ما کمک مي کن��د. برن��امه ري��زي از قب��ل و آم��اده ش��دن

 براي آنچه که ما با آن مواجه خواهيم شد گاهي اوقات بسيار مهمتر از مثبت انديش��ي اس�ت ک�ه هم�ه دني��ا ت�و را ب�ه آن

توصيه می کنند.

 "نشان دادن ديوار بدون يک نردبان، زندگي کردن به سخت ترين و دشوار ترين روش ممکن اس�ت. در اي��ن ح�الت،

 اطلع��ات ص��حيح، اگ��ر چ�ه ممک��ن اس��ت ب��ه نظ��ر «زيب��ا» نياي��د مث��ل هم��ان نردب��انی اس�ت ک��ه ت��و ب��رای م��واجه ش��دن

 موفقيت آميز با مشکلتت به آن نياز داري. من اينجا هستم تا به تو در آسوده زندگي کردن و داش��تن ي��ک زن��دگي پ��ر

 از لذت و خوشي کمک کنم. با مشکلت مواجه شو و از ابزارهاي عملي و سودمند و دانشی ک��ه ب��ه آن ب��راي داش��تن

 چنين زندگي نياز داري استفاده کن. من از تو در رويارويی با موانع و مشکلت زندگی ب�ا نردب��ان در دس�ت حم�ايت

می کنم. همينگونه است زندگی کردن، زندگی از موضع قدرتمندی."

 ريچار با اطمينان گفت:"من هم به حمايت تو و داشتن يک زندگي آسوده تر نياز دارم. فقط نمي فهمم اين چ��ه ربط��ي

به مثبت انديشي دارد. هميشه به من گفته شده که بايد بيشتر مثبت باشم و من هميشه روي ا ين مسئله کار مي کردم. 

 من گفتم:"اين جلسه ربطي به مثبت انديشی ندارد، مثب��ت انديش��ي در اي��ن م��ورد ب�اعث ايج�اد مش�کلت بس�يار زي�ادی

مي شود!"

 "مايکل، تو در چه م�وردي ص�حبت م�ي کن�ي؟! دوس�تم، کس�ی ک��ه اص�رار داش�ت ب�ا ت�و تم�اس بگي�رم، گف�ت تم�ام آن

کاري که تو مي کني بسط دادن مثبت انديشيدن در همه ابعاد زندگي است!"

 "ريچارد، اين کار در مورد صداقت داشتن و فکر کردن به روش صحيح است. اختللی است ک��ه م��ن آن را «مثب��ت

 انديشي زود رس» مي نامم. اگر زير بناي تو بر اس��اس م��وارد منف��ي ش�کل گرفت��ه باش��د و ت��و نخ��واهي ب�ا آن روب��رو

 شوي، مثب�ت انديش�ي بس�يار ج�ذاب اس�ت ام�ا ب�از ه�م راه ديگ��ري ب�راي ندي��دن واقعي�ات اس�ت. ي�ک منفع�ت در مثب��ت

انديشيدن است، آن بهبود زندگي است.

انديشه کليدی:

  اين کار در مورد صداقت داشتن و فکر کردن به روش ص��حيح اس��ت. اختلل��ی اس��ت ک��ه م��ن آن را «مثب��ت انديش��ي

 زود رس» مي نامم. اگ�ر پ�ي و زي�ر بن�اي ت�و ب�ر اس�اس م��وارد منف�ي ش�کل گرفت�ه باش��د و ت�و نخ�واهي ب�ا آن روب�رو

شوي، مثبت انديشي بسيار جذاب است اما باز هم راه ديگري براي نديدن واقعيات است.

 " تا آن جايی که من متوجه شده ام، مشکل اين است که مثبت انديش زود رس بايد هميشه همه چيز را تحت کن��ترل 



 اگر بخواهيم با نگرش مثبت موارد منفي زندگيمان را نادي��ده بگيري�م ح��تي ي��ک دقيق��ه ه�م آس�ايشخودش داشته باشد. 

  خواهن��دAنخواهيم داشت. افرادي که طرز تفکرشان مثبت انديشي زود رس اس�ت نهايت��اJ اف�رادي ب�ا تي��پ شخص��يتي 

 شد. آن نهايتاJ خسته و ناتوان خواهند شد و چنانچه شما براي يک لحظ�ه اج�ازه ن��دهی مثب��ت فک�ر کن��د، تم�ام زن��دگيش

 در هم خواه��د شکس��ت، ديگ�ر مزاي��ا ناپدي��د م�ي ش��وند و ش�ما باي��د دوب�اره هم��ه چي��ز را از ابت��دا ش�روع کني��د. اي��ن راه

"مشکلي براي زندگي کردن است.

 مثبت انديشي زود رس همچنين باعث بروز نا آراميهايي مي شود. هر چيزي را که ما از خودمان پنهان کنيم، يک"

. خودمان مخفي کرده ايم درونمحرک آزار دهنده محسوب مي شود چرا که ما آن را

 فکر کردن صحيح و صادقانه هدف نهايي ماس�ت. تنه��ا درم�ان و تنه�ا پروس�ه ه�اي اع�اده کنن��ده م�ا آنه�ايي هس��تند ک�ه

 تم��ام انرژيه��اي متخل��ف اجازه مي دهند فکرهاي منفي ظاهر شده، با عشق مواجه گشته و مورد بخشش قرار گيرن��د.

 عش�ق نم�ی توان��د در  از ب��دن ش��ما ح��ذف ش��وند.تجرب��ه عش��قبايد هنگام درمان براي وق��وع و آم�اده ش��دن ش�ما ب�راي 

 فردی که مملو از خاطرات دردناک است خود را کاملJ نشان دهد و يا کنترل آن را به دست بگي��رد. معن��ويت، عه��ده

 دار کارهاي دروني است. قلبي که هنوز آماده نش��ده، نم�ي توان��د معن��ويت را تجرب��ه کن��د. کس�ي ک��ه کاره�اي مق��دماتي

لزمه دروني را انجام نداده باشد، آن را تجربه نخواهد کرد!

 انديشه کليدی: عشق نمی تواند در فردی که مملو از خاطرات دردناک است، خود راکاملJ نشان ده��د و ي��ا کن��ترل آن

را در دست بگيرد.

 "بيا بحث در مورد ساختن چهار چوب مثبت انديشي روي پايه و اساس منفي را رها کنيم. همينطور که ت��و ظرفيت��ت

 را با زندگی طبيعی و خوشايند بر اساس افک�ار مثب��ت افزاي��ش م�ی ده��ی، اب�زار لزم را ب�ه دس��ت بي�اور و ب�ا م��وارد

 منفی روبرو شو. در اي�ن سيس�تم، هي�چ استرس�ی ب��ه دلي�ل «تلش» ب�راي م�واجه ک�ردن اش�تباهات وج�ود ن�دارد. هي�چ

 تفکري بر اساس ادعا نيست چرا که هر فکري به جز فکر مثبت خود را نشان داده، بخشيده شده و درمان مي ش��ود.

 آنچه که به تو پيش��نهاد م��ی کن�م، در ي�ک م��دت کوت��اه، احتي��اج ب��ه ک�ار زي��اد و تعه��د دارد، ام�ا در نه��ايت آن منج�ر ب��ه

زندگي بسيار راحت تر از قبل خواهد شد."

 "با استفاده از اين ابزار، بدن، از شر آن بارهاي اضافي رها مي شود و مي تواند از آن قدرتهاي بهبودي بخش خود

 . سلمتي، حالت طبيعي بدن ماست و زماني که ت��داخل رف��عنا آرامي، طبيعي نيستبراي احيای قدرتش استفاده کند. 

 شود شما هميشه بدن سالمی خواهيد داشت. سالم بودن واقع��ي ب�ا وج�ود ن��ا هم�اهنگي غي�ر ممک��ن اس�ت، وق�تي ک��ه م�ا

 موضوعاتي را از خودمان مخفي مي کنيم، خواه از طريق مثبت انديشي يا فقط انکارساده. پي ب��ردن ب�ه اي�ن مطل�ب،

 اساس درمان صحيح و س��لمتي ه�ر سيس�تمي اس�ت. ب��دون اي��ن درک عمي��ق، درم�ان ه�ر سيس��تمي مح��دود ب��ه سيس��تم



«مراقبت از آن بيماري» مي شود که نهايتا باعث از بين بردن آسايش و سعادت ما به نحو چشمگيري مي شود."

 ريچارد همين طور که صحبت مي کرد به من مات و مبهوت نگاه مي کرد،" اي��ن را م��ن فهمي��دم، در م��ورد م��ن اي��ن

 مسئله مصداق دارد. اما هنوز مطمئن نيستم! دوست داشتن افراد و محکوم نکردن آنها مثبت انديشي نيس�ت. ب��ه نظ�ر

 من تو مي گويي اينگونه فکر نکنم - اما اگر من اين کار را نکنم، افکار منفي دوب��اره ب��ه س�راغم م��ي آين��د، خش��مگين

مي شوم و ديگران را سرزنش مي  کنم."

 "بيا دوباره به مثال زندان برگرديم تا من نکته خودم را در مورد سرزنش کردن و محکوميت شفاف کنم. براي آگ��اه

 کردن تو از ساختار زندان، لزم نيست من زندان را سرزنش يا محکوم کنم يا بگويم:"اينجا گودالهايي است و جايی

 که نگهبانان هستند، و پائين ترين قس��مت حف�اظ همي��ن جاس�ت. ب��راي م��واجه ش��دن ب�ا چني��ن موقعي��تي ت��و تنه��ا ب��ه ي��ک

نردبان، کمي اعتماد به نفس و آنچه كه با آن روبرو شوي نياز داري تا بتواني به خوبي از پس آن بر آيي.

 "من مي توانم نقش سازنده داشته باشم و بگ��ويم، مراق��ب ب��اش؛ ويژگيه��ای معلمي��ن و اس��اتيد دروغي��ن اينه��ا هس��تند. و

 خصوصيات آنها را بشناس". من مي توانم رفتارهايي را براي��ت توض��يح ده��م ک��ه ب�اعث م�ي ش�ود ت��و ب��ه ب��الترين و

 را ب��ه زب�اناي��ن م�وارد بهترين مرتبه نرسي. من مي توانم به ت�و هش�دار ده��م، "مراق�ب ب�اش اگ�ر خ�ودت ي��ا ديگ�ري 

 آورديد و خواس��تيد آن رفتاره�ا را تص�حيح کني��د م�ي تواني��د ب��دون محک�وم ک��ردن، اي�ن ک�ار را انج�ام دهي��د. ح�تي اگ�ر

 مکالمه هاي دروني تو، تو را به دليل س�رزنش ک�ردن محک�وم کن��د، ش�ايد ت��و باي��د آن م�واردي ک�ه گ�وش م�ي کن�ي را

 درمان کني و خود را از شر آن چيزه�اي ن�ا خوش��ايندي ک��ه در زن��دگيت ج�واب نم��ي ده��د خلص کن�ي. در ص�ورتي

امنيت و درمان را تجربه مي کني که همه چيز را ببيني."

 . اگ��ريک��ي محک��وم ک��ردن و ديگ��ري تش��خيص دادن اس��ت. اينج��ا دو موض��وع ک��امل متف��اوت وج��ود دارد"ريچ��ارد، 

 نتواني هرگز بين اين دو، تمايز و تشخيصی قائل شوي، ممکن است به راحتي با هر کدام از آنها درگيري پيدا کن�ی،

 يا با حقه هاي معلمان دروغي��ن و ي�ا سفس�طه گ�ران (روح�انيون و مبلغ�ان دين��ی) گم�راه ش�وي و در هنگ�ام درگي�ري،

 زماني که از رفتاري مخرب در دنيا حمايت مي کنيم، خ��ودتوان خود را براي رويارويي با اينها از دست مي دهي. 

 را درگير انرژيهاي ويران کننده مي کنيم، عليرغم راه منطقي که مي توانيم انتخاب کنيم. و يا ص��احبان ق��درت س��عي

."مي کنند دليل تراشي خود را که نيازي براي رفتارهايشان است به ما بفروشند

 "آموزگاران دروغين در دين، تجارت، دولت، رسانه ها، تحصيلت (تعلي��م وتربي��ت) و خ��انواده ه�ا نظ�رات خ��ود را

 اعمال مي کنند. آنها مي توانند هر جا حضور پيدا کنند. همانطور که ما سلولهاي مغزي خودمان را ب�ا اي��ن آموزش�ها

 آماده مي کنيم، آنها به ما هشدار مي دهند که چه تاکتيکهايي مورد استفاده قرار مي گيرن��د و آن هنگ��ام م��ا م��ي ت��وانيم

 متوجه دليل رفتار آنها بشويم.  اگر مسئوليت آن محک��وميت را قب��ول کني��م، آن را درم��ان کني��م و معلم��ان دروغي��ن را

 متوجه اشتباهشان کرده و باعث درمان آنها شويم، آن زمان، ديگر همکاري با آنها و حم��ايت از اس��تادان دروغ��ی را



 متوقف می کنيم؛ کسانی که عامل بيشترين رنج و آزار ما در دنيا هس��تند. راه ح��ل ديگ��ر نپ��ذيرفتن واقعي��تي اس��ت ک��ه

 اتفاق افتاده و پی نبردن به اينکه چرا ناراحت هستيم، خشمگين م��ي ش�ويم و ي��ا آزار م��ي بيني��م. م�ا ح��تي ممک��ن اس�ت

اين دروغ را بپذيريم که زندگي همين است، اگر ما آن را قبول کنيم، سفسطه گران ما را فريب داده اند." 

 "اين باعث حيرت ماست که مي بينيم چه تعدادي از مردم مدام عصباني هس��تند. ت��ومي دان��ي آن دس��ته از اف�رادي ک��ه

 در را با شدت به هم مي کوبند، به گربه لگد مي زنند، کودکان خ�ود را کت��ک م�ي زنن��د، دلي�ل خشمش�ان را تش�خيص

 نمي دهند. خشم بيشتر آنها ناشی از بيچارگي اشان است. آنها در چنگ معلم�ان دروغي��ن گي��ر افت��اده ان��د و نم�ي دانن��د

 . امتناع از آم��وختن و زن��دگي ک��ردن در ه��ارموني ب��ا حقيق��ت، منج��ر ب��هچگونه بايد قدرت را به خودشان باز گردانند

 افراد گمراه شده، منح��رف کنن��دگاني م��ي ش��وند ک��ه ض��عيفان را گم��راه م��ي. رفتارهاي ويرانگرانه و مخرب مي شود

 کنند و به دليل نداشتن تسلط روي زندگي خود، قدرتشان را به آن سفسطه گران منتقل کرده و به خ��دمت آنه��ا در م��ي

آيند. اين جريمه اي است براي احساس عدم امنيتشان و ماسک قدرتي که به جاي ضعفشان به چهره دارند.

انديشه کليدی: 

 امتناع از آموختن و زندگي کردن در هارموني با حقيقت، منجر به رفتارهاي ويرانگرانه و مخ��رب م��ي ش��ود. اف��راد

 گمراه شده، منحرف کنندگاني مي شوند که ضعيفان را گم��راه م��ي کنن��د و ب��ه دلي��ل نداش��تن تس�لط روي زن��دگي خ��ود،

 قدرتشان را به آن سفسطه گران منتقل کرده و ب�ه خ��دمت آنه�ا در م��ي آين��د. اي��ن جريم��ه اي اس�ت ب��راي احس�اس ع��دم

امنيتشان و ماسک قدرتي که به جاي ضعفشان به چهره دارند.

 ، من بيشتر عمرم را احساس درماندگي و بيچارگي کرده ام. احساس مي کنم هميشه ترس در طول اين سالهامايکل"

مرا کنترل مي کرده، و من هميشه با خشم جواب آن را مي دادم. احساس مي كنم به من انر ژي دادي." 

 "ريچارد، اين تقريباJ داستانی جهانی است. چنين مواردي احتمال در مورد نود درصد مردم دنيا ص�ادق اس�ت. ت�رس

 باعث سکوت و مخالفت مي شود و ذهنهاي خالي از عشق مسلط ب��ر اف��راد م��ي ش��وند. در چني��ن اوض��اعي دش��مني و

 ترس بين افراد حکمفرما مي شود. ترس ترويج داده می شود و مبلغان مذهبی که روحانيت و سفسطه بازی شغلشان

است، به دليل اينکه تنها اين مسئله به ادامه داد وستد آنها کمک مي کند آن را همه جا رواج مي دهند."

 "بسياري از انسانها معم��ول ب�راي دس�تيابي ب��ه احس�اس امني��ت، اينگ��ونه ب�ا س�اختار واقعي�ت آش�نا م�ي ش��وند( ب��ه دي��ل

 ترسي که دارند آن را اينگونه تعبير مي کنند)، درگير آن مي شوند، حمايتش مي کنند؛ و ي��ا رفتاره��اي گم��راه کنن��ده،

 کنترل آنها را به دست مي گيرند و آنها نا آگاهانه طراوت و سر زن��دگي خ�ود را ب�ه اي��ن دلي��ل از دس�ت م�ي دهن��د. ب�ا

 آگاهي به آنچه که ما را هدايت مي کند و ابزاري که باعث درمان ما م��ي ش��ود، م��ي ت��وانيم خ��ود را از اي��ن جوابه��اي



 الگ��و ش��ده ره��ا کني��م. اي��ن مه��م اس��ت ک��ه ش��ما تش��خيص بدهي��د ه��وش، س��رمايه و زم��ان خ��ود را ب��رای کم��ک ب��ه چ��ه

  به اين معني است که شما عملي براي حم��ايت از انرژيه��اي منف��ي در دني��ازندگي صحيحاشخاصی صرف می کنيد. 

 انجام ندهيد و زمان، هوش، پول و انرژي خود را تنها صرف حمايت از هوشياري، زندگي و ب��ه عب��ارت کل��ي زن��ده

بودن و زندگي کردن بکنيد!"

 "صحبت در مورد آن نوزاد را به خاطر مي آوری؟ هر انسانی موافق است که وجود يک بچ��ه، پ��ر از عش��ق اس��ت.

 چه چيز باعث مي شود آن تبديل به فردی بالغ و خشمگين شود که فکر مي کند هر چيزي را که بخواهد مي تواند ب��ا

 ترساندن افراد، خشم خود، به قتل رساندن، کشتن يا شکنجه دادن خود و ديگ��ران ب��راي تفري��ح و س�رگرمي ب��ه دس��ت

آورد؟"

 "نياز به سرزنش رفتارهاي منفي يا افرادي که مرتکب آن شده اند نيزمی تواند درمان شود. اين بايد خواس��ته واقع��ی

 خود فرد باشد. دانش، قدرت است. غفلت، منجر به درمان نيافتن نمي شود. آن باعث مي شود پشت ديوارهاي ذهنت

 باقي بماني، رنج بکشي و وانمود کن�ي ک�ه هي��چ راه�ي ب�ه بي�رون ن��داري. نم��ونه ي�ک قرب�انی ک�ه خ�ود را در س�کوت

ديوانگی فاحشش تدفين کرده است. درمان، نيازمند شجاعت است."

 "با اطلعات، فهميدن و فداکاري، اين امکان پيش مي آيد که ه�ر ک�س ک��ه درگي��ر رفتاره�اي منف�ي اس�ت درم�ان پي��دا

 کند. اين شامل خودمان و هر کسی که از ديگري استفاده مي برد نيزمي شود. با فهميدن اين مطالب ما همينطور مي

 کمک کنيم که خود را به دست ديگران سپرده اند و گمراه شده اند. هر کدام از بازيکنان اي��نافرادي توانيم به درمان 

 موقعيت، براي بوجود آمدن تغيير کلي بايد درمان شوند. درمان شدن همچنين به اين معني است که هر ف��ردي ک��ه ن��ا

 خودآگاه و اتوماتيک وار درگير اين پروسه مي شود، به تجربه زنده بودن و آگاهی از هدف واقعی خلقت��ش نزديک��تر

می شود و راحت تر در مسير کمالش هدايت می شود."

  "پي بردن به اين فعاليت درمان دروني، بسيار گرانبها و ب�ا ارزش اس�ت چ�را ک��ه م�ا ق�درت انتخ�اب را ب��رای انج�ام

 آنچه که بايد انجام بدهيم يا ندهيم را به دس�ت م��ی آوري�م. فه��م اي�ن مطل�ب ب��ه ت��و اي��ن اج�ازه را نم��ی ده��د ک��ه اف�راد را

 برای انجام آنچه انجام داده اند يا بايد انجام می دادند مورد ارزيابی ق��رار ده��ی؛ اي��ن ب��ه خ�ود آن ش�خص مرب��وط م�ی

 شود، نه به ما. گ�ر چ�ه، اگ�ر مت��وجه ش�وي رفت�اري ک��ه انج�ام م�ي ده�ي اش�تباه اس�ت، م�ي ت�واني درون خ�ودت ب�ا آن

 روبرو شوي، بدون قضاوت يا محکوم کردن و فقط آن رفتار را متوقف کني. البته داشتن يک دانش و فهم عمي��ق ب��ه

ما کمک مي کند زماني که درگير «انرژيهاي اشتباهي و گناه » مي شويم جوابگو و مسئول خود باشيم ."

 "اين ما را متوجه عقيده ديگري که توسط مبلغين دروغين ترويج داده ميشود مي کند که مي گوين��د:«چن��انچه در اي��ن

 بازي که من به راه انداخته ام مرا بگيري و ي��ا س�عي کن��ي م��را مس��ئول نش�ان ده��ي، ت��و ش�خص ب��دی هس��تي و اش��تباه

 کرده اي». مردمي هستند که از روی درد و رنج خود عمل مي کنند، افرادي هستند که به دلي��ل ن��اراحتی خ��ود، ش��ما



 را گمراه کرده و درگير اعمالي می کنند که شما مي خواهيد از انجام آنها خود داري کني��د. اعم��ال آنه��ا و داس��تانهايي

 که مي سازند بسيار ماهرانه و زيرکانه اس��ت. بعض��ي از آنه��ا ح��تي تم��ام زن��دگي خ��ود را ص�رف س�اختن مخفيگ��اهي

براي انحراف و گمراهيشان کرده اند".

 "اين بسيار مهم است. خصوصا از آن جا که بيشتر ما در دنياي گمراه کننده به دنيا آمده اي��م، مث��ل م��اهي ک��ه ب��ه دلي��ل

 نزديک بودن آب نمي تواند آب را ببيند، ما هم نمي توانيم متوجه حيله گريهای اين تحريفات شويم. بعضي از اشکال

 رفتارهاي منحرف کننده عجين جامعه شده اند و تغيير آنها بسيار سخت است. آنها نامرئي هس��تند. م��ن اغل��ب دي��ده ام

شخصی که گمراه شده فکر مي کند رفتار او طبيعي است و سر زدن چنين عملي از جانب او بسيار طبيعي است."

  اس�ت روب��رو م��ي ش�وي، پاس��خ آنه��ا معم��ول اي��ن اس��ت: اي��ن ب��د رفت��اري نيس��ت،بد زبان و فح��اش"وقتي با فردي که 

 رفتاری صحيح است. ريچارد آيا آن پيشخدمت را به خ�اطر م��ي آوري؟ ت��و تش��خيص دادي ک��ه او خرابک��ار اس�ت آن

 هم به دليل داشتن سلولهاي مغ�زي ک��ه آن گ��ونه ک��ه م�ي خواس�ت آن را تع��بير م��ي ک�رد. ت�و فک�ر م��ي ک�ردي رفت�ارت

 . آن «حف�اظت» از خ�ود، منح�رف؟ ت�و فق�ط از خ�ودت مح�افظت م�ي ک�رديدرست ب�وده اس�ت. ب��ه خ�اطر م�ي آوري

 کردن خود است. چرا که ماهرانه خود را فري�ب داده اي و ب�اعث ش�ده اي فک�ر کن�ي رفت�ار ص�حيحي انج�ام داده اي.

 توانايي تشخيص رفتار به همان دليلي که انجام شده است، براي قطع کردن چرخ��ه تک��رار اتوماتي��ک وار آن رفت��ار،

.بسيار مهم است

 "زماني که با اشخاصی مواجه می شوی که روزانه فردی باي��د ب��ه نح��وي از آنه�ا س�وء اس��تفاده کن��د و ب�ه حق�وق آنه�ا

 تجاوز کند، جوابي که معمول از آنها مي شنوي بسيار برايت آشنا است،"من فکر مي کردم بايد اينگونه باشد."وق��تي

 که اين افراد با فرد گمراه کننده مواجه مي شوند، بسيار فکر مي کنند که بايد احساس گناه کنند- کسي که ب��راي م��دت

 طولني توانسته ديگران را گمراه کند، آنها را شستشوي مغزي داده و به آنها م�ي قبولن��د ک�ه آنه�ا لي�اقت ب�د رفت�اري

را دارند و در صورتي که با مقامات ارشد خود بد رفتاري کنند، افراد بد و گناهکاري هستند."

 ريچارد به دقت گوش مي کرد و به نظر مي رسيد به شدت ج��ذب اي��ن عقاي��د ش��ده اس��ت."اي��ن اطلع��ات بس��يار تک��ان

 دهنده است. آن قسمتي که من به سختي مي توانم آن را ب�اور کن�م اي�ن اس�ت ک��ه چگ�ونه م��ن تم�ام عم�رم اي�ن هم�ه ب�ي

 توجه بوده ام. فکر کنم تو مي تواني بگويي من درست مثل شخصي هستم که در زندان بوده و فکر مي کرده زندگي

همين است."

 "همه ما تا حدي در اين دنيا با ترس آموزش داده شده ايم. هر کدام از ما، تا حدي درگير رفتارهاي گمراه کننده ش��ده

 ايم، گمراه شده و فريفته شده ايم. شايد به همين دليل بيشتر مردم ن��ه حرف�ي از ترس��اندن ديگ�ران م��ي زنن��د، و ن��ه اي��ن

 مسئله را تصديق مي کنند. همينطور که تو الن از مواجه شدن با خودت وحشت زده هستي، آنها هم از مواجه ش��دن

با خودشان وحشت زده مي شوند."



 احساسات ريچارد در حال ظاهر ش��دن بودن��د، ام�ا ن��ه ک�املJ. هم��انطور ک��ه نگ��اه پ��ر از درد او را احس��اس م��ی ک��ردم

 اضافه کردم:"جرات و تمايل تو را براي شنيدن اطلعات جديد تحسين مي کنم. خصوصا زماني که ما به اش��تباهات

 خود و آنهايي که دوستشان داريم پی می بريم، اين مسئله می تواند مشکل باشد؛ و حتي زماني سخت تر مي شود ک�ه

بايد آن قسمتهايی از ما که نياز به درمان شدن و درمان يافتن دارد را در خود از بين ببريم. 


