
فصل شانزدهم

درمان بدرفتاری و قربانی شدن

 ریچارد داوطلبانه گفت:"حال برای من روشن شده که خودم باید برای قدرتمند شدنم تلش کن��م. عجی��ب ب��ه نظ��ر م��ي

 رسید، وقتي نقش یک قرباني را بازي می کردم. خودم هم با آن کنار آمده بودم؛ انگار تمام عمرم به آن عادت ک��رده

  ض��ربه ه��اي روح��ي و روان��ي ب��وده ام ک��ه م��ونس همیش��گي ام ب��ودهدلیل به وجود آمدنبودم. نمي فهمیدم که خودم،  

است.

 "انگار نشان دادن جراحتهایي که دیده ب��ودم، چق��در قرب��اني ش��ده ب��ودم، برای��م منفع��تی در پ��ی داش��ت؛ زی��را م��ردم ه��م

 تمایلي نداشتند مرا مسئول بدانند. به نظر می رسید این مرا از مجازات بیشتري نجات می داد و مرا در راس کنترل

 دیگران قرار می داد. زماني که من در غفل��ت از خ��ود ب��ودم، دوس��ت داش��تم قرب��اني ه��ر کس��ي باش��م. ح��ال م��ی ت��وانم

بفهمم؛ به هر حال اولین قدم در فرآیند قربانی شدن، انتخاب خودم برای «قربانی بودن» بود.  

اندیشه کلیدي:

 هیچ قربانیانی وجود ندارند، تنها داوطلباني هستند. ما با واقعیاتی که با خود داریم داوطلبانی هستیم.

  او زیر لبی گفت:"همینطور که به این قضیه نگاه مي کنم، می توانم ببینم که عمداW نق��ش ی��ک قرب��اني را ب��ازي ک��رده

 ام تا بقیه نیز همچنان مرا قرباني کنند! چ��ه س��وء اس��تفاده ای؛ از چ��ه راه پیچی��ده اي ب��راي اس��تفاده ک��ردن از دیگ��ران

 استفاده مي کردم."حال که به این قضیه فکر می کنم، خودم انرژی ترس را تش��دید م��ی ک��ردم. ان��رژی ت��رس و خش��م

 را."انگار آنها تنها انتخابهای من بودند. من واقعا اگر بخواهم زیر بناي روابط�م را از ت�رس و خش�م ب��ه عش�ق تغیی��ر

 من گفتم:"این جالب است که بگویم یک روحانی سفسطه گر نمي توان��د مت��وجه دهم، کارهایي براي انجام دادن دارم.

ذهن برهان تراش خود شود.

 او با امیدواري پرسید:"تازه دارم متوجه مي شوم ک��ه عش�ق، قدرتمن��د تری��ن نی��روي روي زمی��ن اس�ت. ای��ن ب��ه نظ�ر،

 یکي از مزایای رها کردن خشم، ناراحتی، سرزنش، گناه و رها شدن از غل و زنجیرهایم و به دست آوردن دوب��اره

قدرتم است. آیا همینطور است؟ آیا این به این معني است که انتخابهایم کلیدهاي موفقیتم هستند؟

من گفتم:"درست است، و انتخابهاي جدید امروز تو دوباره قدرتت را باز می گردانند."

 او با تعجب گفت:"یعني تو مي گویي قدرتي که م�ن در ای�ن ب�ازي قرب�اني ب��ودن از دس�ت داده ام را دوب�اره ب�ه دس�ت

 تفکر در مورد جزء جزء وجودم با عشق، مفهوم جدی��دیمي آورم و مي توانم آگاهانه زندگي ام را از نو ایجاد کنم؟ 

برای من است.

 "بله، و این احتیاج به کار دارد. این اتف�اقي نیس�ت ک��ه در ع�رض ی��ک لحظ��ه اتف�اق بیفت��د، بلک�ه زم�اني ک��ه مس�ئولیت



 ک��ه حقیق��ت وانتخابها و تصمیمات زندگي ات را به عهده مي گیري باید این پروسه را در پیش  بگیري. متوجه باش 

 . حال که تو متوجه الگوهاي رفتاري که هیچ کمکي به تو نمي کردند ش��دي، دردرمان به تو احساس امنیت مي دهند

!این همان قدرتمندی استموقعیتي هستي که بخواهي آنها را تغییر دهي. 

اندیشه کلیدي:

 زماني که انتخاب مي کني، متوجه الگوهای رفتاري که به تو کمک نمي کنند باش. ت��و در م��وقعیت تغیی��ر آنه��ا ق��رار

مي گیري. این همان قدرتمندی است!

 "مثل این که به جز از طریق قربانی شدن، تنها راهي که باعث ب��ه دس�ت آوردن ق��درتت م�ي ش�ده،از طری�ق خش�مت

بوده."ریچارد یکه خورد.

و با شرم گفت:"دقیقاW همینطور فکر می کردم. بدون خشمم، ناتوان بودم." 

  دردشادامه س��رکوب"خشونت یکی از اعتیاد آورترین و مخربترین داروهایی است که وجود دارد. هر کسی برای 

 درگیر آن می شود. آنهایی که از این دارو استفاده می کنند دیگران را تشویق به انجام عم��ل مش�ابهي م�ي کنن��د، چ�را

  سرکوب کرده اند روبرو نشده اند. اغلب، توجیه عقلني که ما در ای�ن م�وردخشمشانکه خودشان با آنچه از طریق 

 داریم این است ک�ه ح�ق را ب�ه خودم��ان م�ي دهی�م ت�ا ب��د رفت�اری ک��ردن و دوا خوران��دن ب�ه خودم�ان را ت�وجیه کنی��م و

 موجه جلوه دهیم. ما باید بخواهیم با آنچه که از خودمان مخفي مي کنی��م م��واجه ش��ویم و اس��تفاده از چنی��ن داروی��ي را

در صورتي که خواستیم درمان شویم متوقف کنیم.

ریچارد پرسید:"منظورت چیست؟"

 او با اشاره سر گفت:"آیا داروها درد را فرو م�ي نش��انند؟"،"اگ��ر ت�و ب��ه شخص�ي ک��ه واقع�ا ح�الت پرخاش��گرانه دارد

 دق��ت کن��ی، همیش��ه مت��وجه خ��واهی ش��د آن ف��رد از ی��ک درد عمی��ق احساس��ي رن��ج م��ي ب��رد و خیل��ي عمی��ق احساس��ش

 م��ي ش��ود ک��ه درد را س��رکوب م��ی کن��د. اس��تفاده ازمواد شیمیایي در بدن جریحه دار شده است. خشونت باعث ایجاد 

 خشونت درست مثل استفاده از هر گونه داروي دیگ��ري اس�ت. اگ�ر ی��ک نف�ر اس��تفاده از چنی��ن م��واد اعتی��اد آوري را

 متوقف کند، در این صورت مواد شیمیایي که به دلیل خشونت در بدنش ظ��اهر م��ی ش��ود ب��اعث م��ی ش��ود درد انک��ار

 شده، خودش را نشان بدهد. نکته همین است که اشتیاق آنها ب��ه اس��تفاده از ای��ن م��واد خیل��ی بیش��تر از قب��ل م��ی ش��ود و

آنها به دنبال راه حل دیگري به سراغ عرضه کننده دیگر می روند. 

 "یکي از بزرگترین مشکلت پیش روی افرادی که به خشونت معت��اد ش��ده ان��د ای��ن اس�ت ک��ه عرض��ه کنن��ده آنه��ا ی��ک

 عامل محرک مکار دروني است که باعث استفاده دوباره آن مي شود. با خشم باید مثل بقیه داروها رفت��ار ک��رد. اگ��ر

. مشکل دیگر، محرک بودن جامعه است.باید مصرف آن را متوقف کندکسي بخواهد بهبود یابد، 

 ریچارد با سرفه گفت:"جامعه به این مسئله  کمک مي کند؟ منظور تو چیست؟ محرک؟ این دیگر یعني چ��ه؟ چگ��ونه



جامعه وارد این ماجرا می شود؟"

 "در درمان با داروهاي سنتي و الکل درماني، فراهم کننده دارو و الکل به مصرف مواد الکلی و دارویی کمک م��ی

 کن��د و نی��از ش��خص را برط��رف ک��رده و ب��اعث م��ي ش��ود ای��ن اف��راد همچن��ان ع��ادت خ��ود را حف��ظ کنن��د. ب��راي مث��ال

 شوهري که الکلي است و آخر هر هفته خود را با این کار مي گذارند و در فراموشي به س��رمی ب��رد، اگ��ر همس��رش

 به رئیسش زنگ بزند و بهانه اي براي عملکرد ضعیف او بتراشد چیزي از عملک��رد ض��عیفش در ک��ار ب��ه خ��اطرش

 نمي ماند. در صورتي که او با رئیس خود رو برو شود می بایست با عواقب این رفتار اش��تباهش روب��رو ش��ود. اگ��ر

رئیسش مي دانست چه اتفاقي افتاده است ممکن بود حتي او اخراج شود."

 ریچارد اخم کرد و گفت:"اگر همسرش براي کار او بهانه ترشي نمي کرد، دیگر شوهرش حقوقي دریافت نمي کرد

و خانواده او باید از گرسنگي مي مردند."

 "این یک دلیل تراشي بسیار بزرگ است. بسیاری از اف��راد ب��راي جل��وگیري از م��واجه شدنش��ان ب��ا مش��کلت از ای��ن

 روش استفاده مي کنند. آنها رفتار اعتیاد آور خود را تائید م��ي کنن��د و از آنج�ایي ک�ه ب��ه داش��تن افک�اري مث��ل آن نی�از

 دارند آن را تحمل مي کنند. من از تو دعوت مي کنم با خانمي که اینجاست حرف بزني. اگر مي تواني، هزین��ه ه��اي

 رفع مشکلت روحي، جسمي و احساسي او و همچنین خواسته هاي فرزندان او و سایر هزینه هاي او را ک��ه هزین��ه

 های بسیار سرسام آوري هستند را تقبل ک��ن. ن��تیجه عص��بانیت، غی�ر قاب�ل محاس��به اس�ت، ب��ه س�ختي ی��ک حق�وق م��ي

 تواند آن را جبران کند. مردم لیاقت دارند در آرامش، محیط دوستانه، جایي که زندگي در جریان است زن��دگي کنن��د،

 خوشحال باشند و از زندگي لذت ببرند. هر چیزي کمتر از این توهین به روح بشر است. با استفاده از ابزار، داشتن

 است."اجتناب ناپذیرچنین زندگي ممکن مي شود، نه، درحقیقت ایجاد چنین زندگی برای هر فردی 

اندیشه کلیدي:

 مردم لیاقت دارند در آرامش، محیط دوستانه، ج�ایي ک��ه زن�دگي در جری�ان اس�ت زن��دگي کنن��د، خوش�حال باش��ند و از

زندگي لذت ببرند. هر چیزي کمتر از این توهین به روح بشر است.

 "من فهمیدم محرک چیست و همینطور این عقیده که زندگي مي تواند متفاوت باشد. اما نمی فهمم منظ��ور ت��و از ای��ن

که گفتی جامعه مي تواند نقش محرک را داشته باشد چیست؟"

 "هر سیستمي که به گونه ای پایه ری�زی ش�ده ک�ه ب�درفتاری م��ورد تائی���د،مطلوب، ی�ا لزم اس�ت م�ردم راب��ه ادام�ه آن

 رفتارجلب میکنند. مردم اغلب در ج�امعه ب��دون اینک��ه بدانن��د انتخابه��اي دیگ��ري ه��م دارن��د از چنی��ن س��وء رفتاره�ایي

 حمایت مي کنند. آنها عقیدة خود را ابراز نمي کنند، مثل تجربه کودکي تو ک��ه س�عي م�ي ک�ردي رازه�اي خ��انوادگیت

را حفظ کني."



 "مثل زني که بد رفتاري هاي شوهر الکلی اش را قبول مي کرد تا بتواند زندگي خودش را آرام ادام��ه داده و ک��انون

 خانوادگي اش را حفظ کند، جامعه ه�م دلی�ل تراش�ي م�ي کن��د ک��ه رفت�ار اعتی�اد آور ب�ه خش�ونت و دش�مني ب�راي حف�ظ

 خودش لزم است. سوال،"آیا ما براي حفظ تعادل در ج�امعه خ�ود ب��ه رفتاره�اي خش�ونت آمی�ز نی�از داری�م؟" س�والی

 . سوالت واقع�ي ک�ه بای�د پرس��یده ش�وند اینه�ا هس��تند،"آی�ا م�اما شده استاشتباه است. خشونت جزء ل ینفک فرهنگ 

 باید از این جنب�ه ه�اي «تم��دن» ک�ه ب�اعث دائم�ي ک��ردن و همیش�گي ش��دن خش�ونت م�ي ش��وند حم�ایت کنی�م؟ آی�ا ح�تي

  بچه هاي عزیز ما ب�ا ای�ن ان�رژي دی�وانگي نیس�ت و زب�انی ک��ه آن�را همراه�ی م�ی کن��د، ح�تی در دنی��ایروبرو کردن

«فانتزی» تفریحات؟"

"چگونه جامعه نقش محرک افراد خشن را دارد؟"

 "ریچارد، به عملکرد فرهنگ ما فكر کن که چگونه خش�ونت را ب��ه عن��وان ام��ري ط��بیعي و رفت��اري قاب��ل قب��ول م��ي

داند و از آن حمایت مي کند؛ جایي که کسي تحمل گردن کلفتي را ندارد اما خوشایند همه است.

 بوروکراسیهاي زیادي با خشونت تغذیه مي شوند؛ بیشتر از شصت درصد بودجه کشور ص�رف س�رمایه گ��ذاري در

 قابلیتهاي جنگ سازي ما مي شود. تو تصور مي کني چقدر از این فعالیته��ا ب��ه دلی��ل الگ��و ب��رداري کودک��ان و گم��راه

کردن کودکان از کودکي به آنها آموخته شده است؟"

تقریبا اکثر آنها. ریچارد پرسید،"چگونه الگوها به افراد آموخته مي شوند؟"

 "بسیاري از کودکان در خانواده هایي زندگي مي کنند که چه به صورت لفظي با آنها بد رفتاري م��ي ش��ده، جس��ماني

 و یا احساسي و این یک امر طبیعي بوده است. آنها تصور مي کردند بد رفتاري جزئي از زندگي است. آنها معم��ول

 از بد رفتاري و کساني که با آنها بد رفتاري مي کردند متنفر بودند. اما مردم تمایل دارند شخص��یتي پی��دا کنن��د ک��ه از

 آن بیشترین تنفر را دارند. آنها سپس از آن جایی ک�ه چنی��ن الگوه�ایي را از ک��ودکي آم��وخته ان�د، ب�ا ج�امعه همک�اري

 کرده و درعوض جامعه ب�ه آنه�ا م�ي آم��وزد ک�ه چگ�ونه م�ي توانن��د ب�ا س�وء اس��تفاده از دیگ�ران و ب��د رفت�اري ب�ا آنه�ا

 حقوق آنها را ضایع و از این طریق نق�ش خ�ود را ب�ه عن�وان ی�ک مح�رک بس�یار خ�وب عم�ل م�ي کن�د. بن�ابراین ای��ن

 الگوها براي بچه ها حفظ مي شوند. شخص مورد بد رفتاری ق�رار گرفت��ه ای، ک��ه ح�ال خ�ودش تح�ت کن��ترل ج��امعه

 است، در آینده تبدیل به فردی مي شود که با دیگران بد رفتاري مي کند. شخص بد رفتار، دیوانه به نظر نمی رس��د،

زیرا که این رفتار عادی شده، مورد قبول و طبیعی است.

 اندیشه کلیدي:

مردم تمایل دارند شخصیتي پیدا کنند که از آن بیشترین تنفر را دارند.

او با لحن تهاجمی گفت:"خوب، تو هم لزم است حمله متقابل کنی و از خودت محافظت کني."

 "همین تصدیق طرز فكر است ک�ه ب�اعث م�ی ش�ود خش�ونت در فرهن�گ م�ا ام�ری ط��بیعی ش�ود. اف�راد ب�ه ک�اري ک�ه



انجام مي دهند عادت می کنند و متوجه دیوانگي و جنون خود نمي شوند.

 متقاعد کردن افراد به «گناهکار» بودن و ترس همیشگی از خالق خود با داش�تن فرهنگ�ي پ�ر از گن�اه، محک�ومیت و

 ترس، بسیار منطقي به نظر مي رسد. در فرهنگي که پر از گناه، محکومیت و ترس شده است افراد خود را متقاع��د

 مي کنند که شخصیت و هویت گناهکاري دارند و همواره در ترس از خالق خود هستند. دلیل: زماني که هوش��یارانه

 اگ��ر ت�ن ص��دا ی�اهر تصمیمی که برای انجام دادن می گی�ری متقاع��د ک�رد.حکومت نشود، می توان افراد را به انجام 

 نظ��ر اعم��ال ش��ده ی��ک ف�رد ب��الغ را ی��ک ک��ودک نتوان��د بپ��ذیرد آن ب�اعث ایج�اد خش�ونتهای مش�ابهی در بزرگس�الی آن

 به ما آموخته شده ک��ه حساس��یت و معق�ول ب��ودن خ�ود را نادی��ده بگیری��م و مبلغی��ن دین��ی و سفس�طه کودک خواهد شد. 

گران این را«اجتماعي شدن» مي دانند.

 مطمئن باش در جامعه اي که خدایان آتشین بر آن حکومت مي کنند، قرب��انی ک��ردن دوش��یزگان چ��ه در گذش��ته و چ��ه

 در زم��ان ح��ال اص��ل عجی��ب ی��ا غی��ر ع��ادي نیس��ت. ش��کنجه دادن و س��وزاندن م��ردم ب��ا بس��تن ب��ه چ��وبه م��رگ توس��ط

 روحانیون و مامور تفتیش عقاید، با این عقدیده ای که در سیستم بود، عجی��ب نب��ود. آن عم��ل «منطق��ي» و «م��ذهبی»

براي نجات دادن روح افراد بود.

 "ما در دنیایي زندگي مي کنیم که قتل، جنگ و خشونت توجیه شده اند و از آنها چشم پوشي مي شود. ب��د رفتاریه��اي

 » اس�تاندارد تص�ور م�ي ش�ود.م�ذهبيکلمي، احساسي و جسماني در بسیاري از روابط، خ�انواده ه�ا و سیس�تمهاي «

 والدین با خشونت، کودکان خود را کتک می زنند یا او را به باد انتق��اد م��ي گیرن��د. آموزگ��اران تص��ور م��ي کنن��د ای��ن

 منطقي است که به اسم «مقررات و دیسپلین» ش�فاهي ب��ا ک��ودک ب��د رفت�اري کنن��د، ب��ه او حمل��ه کنن��د، و ب��اعث تحقی��ر

 کردن کودکي شوند که به او آموزش مي دهند. بن��ابراین اگ�ر آن ک��ودک ه�م مرتک�ب قت��ل ش�ود ای��ن دیگ��ر ی�ک مس��ئله

عجیب و غیر متداول نیست.

 "در رسانه ها مرتبا تص�اویر «خش��ونت آمی��ز کوچ�ک» نم��ایش داده م��ي ش�ود، در ح�الیکه قاب�ل قب��ول اس�ت. اعض�اء

 خانواده سر هم فریاد مي کشند، به یکدیگر حمله مي کنند، یکدیگر را سرزنش و تحقیر مي کنند در حالیکه تمام ای��ن

 رفتارها تعبیر به شوخ طبیعي شده و رفتارهای متقابلW طبیعي نامیده مي شوند. آی��ا ت��اکنون مت��وجه ن��رخ ب��الي طلق

نشده اي؟ به ندرت دیگر شاهد روابط  سالم و جدي در رسانه ها و دنیای اطراف خودمان هستیم.

 او گفت:"من همه عمرم کجا بوده ام؟ و م�ن م�ن کن�ان گف�ت:"هی��چ وق�ت فک�ر نم�ي ک�ردم چق�در واقعی�ات نس�ل قب�ل ی�ا

 رسانه ها مي تواند روي ما تاثیر بگذارد. من هرگز فکر نمي کردم دنیا جور دیگري هم مي توان��د باش��د و م�ي توان��د

 متفاوت باشد. فکرمی کردم این همان گونه اي است که باید باشد. من هرگز متقاعد نشده بودم که خش��ونت در وج��ود

من با جریان آن در دنیا همراهی کرده و آن را حمایت می کند."

 "نگاهي به اطراف خودت بینداز، ریچارد، تو تنها نیس��تي، ای��ن خش��ونتهاي ان��دک ب��ه ن��درت ب��اعث جریح��ه دار ش��دن



 احساس کسي مي شود که چنین آموزشهایی دیده باشد. او فکر می کن��د ک�ه ای�ن اش�کال، اه�انت ب�ه انس�ان مض�حک و

 قابل قبول هستند. به دلیل خشونتهاي بزرگ و شگفت آوري که در دنیا مي گذرد و دنی��اي م��ا ب�ه آن طری�ق اداره م�ي

 شود، این «خشونتهاي کوچک» بي معني به نظر مي رسند. من معتقدم آنها رودهاي فرعي هستند ک��ه ب�ه ه��م متص�ل

 مي شوند و باعث ایجاد رودخانه اي ویرانگر و مخرب از خشونت مي شوند و در فرهنگ دنیاي ما به راحتي رایج

و مرسوم مي شوند. 

اندیشه کلیدي:

من هرگز متقاعد نشده بودم که خشونت در وجود من با جریان آن در دنیا همراهی کرده و آن را حمایت می کند.

 "در تجربه من، دلیل قب�ول ای��ن خش�ونت زی�اد در فرهنگم�ان ای��ن ب�وده ک�ه مفه�وم خش�ونت مرتب�ا ب�راي م��ن تجرب��ه و

 . اینه�اتکرار مي شده است- خش�ونت در فک���ر،کلمه و عم�ل و نگ�رش ب�ه دنی��ا و نهایت�ا آن ب�راي م�ا ط�بیعي م�ي ش�ود

 ! کسي در خانواده به ت��اثیر مض�ر و م��اهیت مخ�رب آن ت��ا ح��د زی�ادي ت��وجه نم��يپاسخهاي از قبل آموخته شده هستند

کند، گر چه آن نقطه شروع همه مشکلت، طلق، قتل و جنگ است.

 نه بچه ها و نه بزرگترها معني آنچه که واقعا درست و منطقي است را نمي فهمند، آنها گیج شده اند. در حقیقت آنه��ا

 زمانی که با دیگران بد رفتاري مي کنند، مورد سوء استفاده قرار مي گیرن��د و ی�ا ب�ا خودش�ان ب��د رفت�اري م�ي ش�ود،

 اغلب نمی فهمند. زماني این دیوانگي و جنون در س�یاره زمی�ن ب�ه پای�ان م�ي رس�د ک�ه ه�ر ک�دام از م�ا اب�زار لزم را

 براي درمان خودمان و دیگران به دست آورده و استفاده کنیم. آرامش، هدف اص��لي نیس��ت؛ آن راه��ي ب��راي رس��یدن

به عقلنیت و درمان است.

اندیشه کلیدي:

.ابزاري که براي تولید نتیجه اي استفاده مي شوند، همیشه نتیجه اي شبیه آن ابزار به وجود مي آورند

 "مایکل، قرنها است که ترس و خشونت در این تاریخ ما را همراهي کرده است. من م��ي خ��واهم در آرام��ش زن��دگي

 کنم؛ مثل افرادي که در دورانهاي بعدي زندگي مي کنند، اما تو صادقانه فکر مي کني استفاده از این ابزار باعث از

بین بردن دیوانگي و جنون در دنیا مي شود؟ این یک آرزوي غیر ممکن به نظر مي رسد."

 "آیا تو معتقدي ترس در ما انسانها طبیعي است؟ ریچ�ارد ب��ا اش�اره س�ر تص��دیق ک��رد بل��ه. م��ن فک�ر م�ي کن��م م�ا ی��ک

 من معتقدم زمان آن فرا رسیده که با آن دروغ و با خودم��ان روب��رو ش��ویم. زم��اندروغ را به راحتي قبول کرده ایم. 

 آن فرا رسیده که ساختارهایي که از نظر ذهني، احساسي، معنوي، کلمي و جسماني باعث حمایت ما از بد رفتاري

 می شوند را اصلح و درمان کنیم. دشمني و خشونت در هر شکلي، درون خانواده ها، جوامع و ملتها بای��د ب��ه پای��ان

 پ�ذیرش مس�ئولیت وبرسد، اگر م�ا انس�انها بخ�واهیم ک�ه در آرام�ش زن�دگي کنی��م و از م�رگ بیه��وده نج�ات پی��دا کنی��م. 



 نپ��ذیرفتن «رفتارخش��ونت آمی��ز» ه��ر ب��ارکه ذه��ن اتوماتی��ک وار و ن��ا خودآگ��اه آن را پیش��نهاد م��ی کن��د، یک��ي از راه

 حلهاي درمان شدن، زندگي و بازگشت به عشق است؛ بازگشت به هم��ان ح��التي ک��ه در ابت��دا آفری��ده ش��ده ای��م و پ��ا ب��ه

خلقت و زمین گذاشتیم."

 "یک اعتقاد تکان دهنده که بسیاري از مردم به آن معتقد هستند این است که دستیابي به آرامش نه ممکن و ن��ه دس��ت

 یافتني است و خشونت نه تنها طبیعي، بلکه لزم است! این را ذهني مي گوید ک�ه نم�ي خواه�د مس�ئولیت افک�ارش را

 قبول کند و با نا آرامیها و محدودیتهاي خود روبرو شود. بن��ابراین آن نم�ي توان��د ب�ه تروی�ج ن��دادن چنی��ن دیوانگیه�ا و

 عقاید بدوی کمک کند. اینکه صلح دست نیافتنی است، منطقی استفاده شده برای خشونت توسط افرادي است که نمي

 توانند یا نمي خواهند افکار، کلمات یا اعمال خود را کنترل کنند. من به یاد مي آورم پسرم مایکل چي که هشت ساله

 است از من پرسید چرا مردم کشته مي شوند تا نشان دهند کشتن م��ردم اش��تباه اس��ت؟ ی��ک ک��ودک ه�م ب��ه س�ادگي ای��ن

مسئله را فهمیده بود!"

اندیشه کلیدی:

 انیشتین گفته است ش��ما نم��ی توانی��د ب�ا ذهن��ی ک��ه مش�کل را ب��ه وج��ود آورده آن�را ح�ل کنی��د. ی�ک ذه��ن پ�ر از خش�ونت

 مشکلتش را حل کند. آنها تنها با نگرش عشق حل می شوند.نمی توانددیوانه است و 

 بی��ا ای��ن ش��جاعت را پی��دا کنی��م و زن��دگی هایم��ان را ب��از س��ازی کنی��م و آن کاره��ایی را انج��ام دهی��م ک��ه از نظ��ر ذه��ن

تحریف شده، باور نکردنی است. هر چیزی را مورد سوال قرار دهید، آنچه که خالی از عشق است را نپذیرید.

 ریچارد و من تصمیم گرفتیم قدری کنار دریاچه پیاده روی کنیم. پیاده روی تند و بال رفتن از تپه هر دوی م��ا را ب��ه

نفس نفس انداخت اما هوای تازه و تمیز ازارک، ما را شاداب کرد. 


