
فصل هجدهم

واضح شدن عشق

 من و ريچارد دوب��اره بح��ث در م��ورد عش��ق را از س��ر گرف��تيم. م��ن بح��ث در م��ورد اي��ن عقي��ده ک��ه يک��ي از کلي��دهاي

 پروسه درمان روشن کردن مبحث عشق که غل��ط تعري��ف ش��ده، اس��تفاده ش��ده و تحري��ف ش��ده اس��ت را مط��رح ک��ردم.

تصيح تعريف آن در اذهان ما يك كار اساسي و پايه اي محسوب مي شود.

 دو هزار سال پيش، به ما آموخته شده که عشق يکي از مهمترين قانونهاي خلقت بشر است. عشق پيش نياز بين���ش و

 درك اس��ت. آم��وختن عش��ق ام��ري م��ذهبي نيس��ت، آن ک��اربردی تري��ن و کارآم��د تري��ن مس��اله دني��ا اس��ت. يک��ي از

 بزرگترين دامهايي که ممک��ن اس��ت م��ا را گرفت��ار کن��د اي��ن اس��ت ک��ه ب��اعث ش��ويم ه��ر گ��ونه تعليم��اتي در اي��ن م��ورد،

 مذهبي به نظر برسد. بسياري از مردم تعليمات بر مبناي عشق را دور مي اندازند، يا توجه س��طحي ب��ه آن م��ي کنن��د

چرا که فکر مي کنند عشق جزء تعليمات مذهبي است و آنها آموخته اند با زيرکي آنها را نپذيرند.

  اه��داف واقع��ي خ��ود رادي��ن واقع��ي، است به معني محکم بستن. تنه��ا،  religare"ريچارد، ريشه کلمه «دين» کلمه 

 دارد، که آن باز گردان��دن م��ا ب��ه سرش��ت اولي��ه واقع��ی خودم��ان، عش��ق اس��ت. عش��ق تنه��ا ط��بيعت و سرش��ت خ��الق و

"شما تنها مي توانيد عشق را با عشق مقيد کنيد.پروردگار است. 

انديشه کليدی:

 شما تنها می توانيد عشق را با عشق مقيد کنيد. هر چيز ديگری فقط ديوانگی است، يک راهنمايی کور کورانه و بی

بصيرت!

 " ذهن شکل گرفته بر اس�اس ت��رس و دش��مني س��عي م��ي کن��د بفهم��د عش�ق چيس�ت. آن نم��ي توان��د! ي��ک مبل��غ دين��ی ي�ا

 شخص روحانی حتي نمي تواند با عبارات منطقي در مورد عشق صحبت کند. آن قادر نيست، اگر چه هنوز خودش

 را ذيصلح مي داند و سعی می کند قدرتش را حفظ کند. آن با تظاهر و سفسطه سازي، هر کس که از او تبعيت کند

 را فريب می دهد. زيرا که اين ماهيتش است. ماهيت خالق دروغين عشق، ماهيت ذهن شکل گرفته ب��ر اس��اس ت��رس

 و دش��مني، کن��ترل ک��ردن و حمل��ه ک��ردن اس��ت و در ص��ورتي ک��ه موف��ق نش��ود، وي��ران ک��ردن اس��ت. تش��خيص اينک��ه

  و ک�دام اش�تباهي اس�ت بس�يار آس�ان اس�ت. اگ�ر آن س�عي کن��د ش�ما را ب�ه ت�رس ي�ادي��ن حقيق�يبت��وانيم بفهمي�م ک��داميک 

دشمني مقيد و گرفتار کند، هر چه باشد سفسطه است؛ پي مي بريد آنها گرگاني هستند در لباس ميش." 

 همانطور که تنبيه می کند مي گويد:"من فقط اين کار را انجام دادم چون تو را دوست دارم!"هم��انطور ک��ه او تف��تيش

 عقايد می کند، محکوم به رفتن به جهنم می کند، شکنجه می دهد و به قتل می رساند. مي گويد:"من تنها اي��ن ک��ار را

 براي نجات روح شما انجام می ده��م، م��ن فق�ط ت��و را محک�وم م�ي کن��م ک��ه از ت��و مح�افظت کن��م! هم�انطور ک�ه جن��گ



 افروزي مي کند مي گويد:"من فقط براي ايج�اد ص�لح اي��ن ک�ار را انج�ام دادم! او از ص�حبت در م�ورد عش�ق حقيق�ي

 ک�املl قاص�ر اس�ت. آن تنه��ا م�ي توان��د ب�ر اس�اس محتوي�ات ذه��ن خ�ود «فک�ر» کن��د و بن��ابراين از ت�رس و خش�م خ�ود

استفاده کرده تا به نظر ديگران چنين جلوه کند. يک هدف احمقانه، دست نيافتني و غير ممکن!"

 "دشمني و ترس، هرگز باعث هدايت افراد به سمت عشق نمي شوند، زيرا نم��ي توانن��د. آنه��ا اب��زاري ب��راي ت��اريکي

 هستند. دشمني و ترس در حضور عشق از بين مي روند. آنها با بر پا کردن پروسه دين حقيقي قلع و قمع مي شوند!

 تمام ترسها و خشمهاي ريشه داشته در عقايد تعصب آميز، تلش روحانيون براي مقيد کردن ديگران ب��ه خودش��ان و

 ذهن بدون عشقشان همچنان باعث مي شود قربانيان آنها زيرکي و فراست خود را فراموش کنن��د. مه�م نيس�ت از چ�ه

 تعداد کلمه براي مخفي کردن حقيقت استفاده مي کنند، همه سفسطه است؛ جايي که دشمني و ترس است، هيچ عشقي

پيدا نمي شود. آنها، شرايط منحصرا متقابلي هستند و هر فردي بايد انتخاب کند که به چه می خواهد خدمت کند."

 آن عقايد در مورد عشق به نظر ريچارد جالب بود. او متوجه شده بود هر جا که ت��رس و دش��مني هس��ت هي��چ عش��قي

 نيست، اما مي خواست بداند چگونه مي توان کسي را دوس�ت داش�ت ک��ه ب��ا او ب��د رفت��اري ک��رده اس�ت و او را م��ورد

 اذيت و آزار قرار داده است. به نظر مي رسيد گيج ش�ده و ب�ا لح�ن خش�مگينی پرس��يد،"چ�ه کس�ي م�ي توان��د در چني��ن

موقعيتي احساس ديگري جز خشم داشته باشد؟"

 "عشق ورزيدن، تو اول بايد معني دقيق اين کلمه را بفهم�ي. ريچ��ارد، ممک�ن اس�ت پي��ش پ�ا افت��اده ب�ه نظ�ر برس��د ام�ا

 مردمي که مورد تهاجم قرار مي گيرند و مي دانند عشق چيست واقعياتي که خش�م و تنف��ر نامي��ده م�ي ش��ود در وج�ود

آنها جايی ندارد.

ريچارد با لحن معترضانه اي گفت،" اما..."

 "يک دقيقه به حرفهاي من گوش کن، به خاطر مي آوري، هدف ما رها کردن اعتقادات قديمي مان و تعليمات دس��ت

 کاري شده اي است که به اندازه و مدت کافي باعث ايجاد سلولهاي جدي��د مغ��زي ش��ده ان��د. اگ��ر، وق��تي ک��ه ح�رف م��ن

تمام شد، آن برايت معني نداشت، به آن اعتنايی نکن و همان راه قديمت را ادامه بده."

 گفتم"در آرامی، عشق به معني همکاري کردن و کمک کردن به کسي که به تو آزار مي رساند نيس��ت. آن ب��ه معن��ي

 قبول کردن ه�ر گ��ونه بيرحم�ي، ب�ا لبخن��د زدن و وانم��ود ک�ردن ب��ه اينک�ه هم�ه چي�ز رو ب�راه اس�ت وق�تي ک�ه رو ب�راه

 نيست، نيست. عشق به اين معني نيست که تو افراد را مس�ئول رفتارش�ان ن��داني. عش�ق ب��ه معن��ي تس�ليم ب��ودن ش��ما و

سرکوب کردن خشمتان تا شما مثل اولياء خدا به نظر بيائيد نيست."

 ريچارد با خوشحالي گفت:"پس وقتي کسي با شما بد رفتاري مي کند و از شما سوء اس��تفاده م��ي کن��د عص��باني ش��دن

طبيعي است؟"

 پاسخ دادم:"واقعيات موجود در ذهنت در حال حاضر به تو اطلعات می دهند، ن��ه کلم��اتی ک��ه م��ن ب��ه ت��و م��ی گ��ويم.



 وقتي تو احساس مي کني هوش و عقلت به خاطر مصالحه با چنين افرادي به خطر افتاده عص��باني م��ی ش�وی و اي��ن

 به خاطر بياور ترس و دشمني، انتخابهايي تضعيف کننده، و دانايي. وقتي چنين انرژيه��ايي در ب��دن م��ا طبيعي است.

فعال هستند، کامل زبان بسته و لل مي شويم.

انديشه کليدی:

  ذهن، بدون عشق و حق انتخاب، ضعيف عمل می کند و هر چيزي را که می فهمد طرح ريزی واقعيات گذشته اش

است.

 ريچارد تقريبا با فرياد گفت:"اين ديگر به چه معنی است؟ به نظر تو داري با من بازي مي کني و م��ن اص��ل اي��ن را

دوست ندارم!"

 در تلش براي سبک کردن جو و آرام کردن او به حالت ش�وخي گفت�م:"ي�ک گفت�ه ق��ديمي اس�ت ک��ه م�ی گوي��د حقيق�ت

باعث آزاد شدن شما مي شود، اما اول بايد تو را خيلي عصباني كند."

 "ريچارد، کلمه عشق در اين فرهنگ بسيار مورد تحريف قرار گرفت�ه اس�ت و معن��ي ص�حيح آن تقريب��اl از بي��ن رفت��ه

 است. صنعت سرگرمي و سينما به بيشترين نحومي خواهد به ما بقبولند که عشق، زور آزمائيهاي جنسي و ارضاء

 شدن است. ديگران از مي خواهند به خود بقب��ولنيم آن انک�ار و قرب�اني ک��ردن خ��ود اس��ت. هن��وز ديگ��ران از م��ا م��ي

 خواهند که ما با ديدن بد رفتاريهاشان آنها را دلسوزانه دوست داشته باشيم. در اين مورد فکر کن. چه کسي با اعتقاد

به اين اصطلحات مهمل از عشق منفعتی عايدش خواهد شد؟"

انديشه های زيادی در مغز ريچارد در جستجوی جواب موج می زدند."مطمئن نيستم منظورت چيست؟" 

 "آيا اگر معتقد باشم عشق، زور آزمائيهاي جنسي به نم��ايش گذاش��ته ش��ده ص��نعت س��ينما اس��ت، ممک��ن اس�ت فيلمه��اي

 بيماري گونه بيشتري را ببينم و همواره دنبال روابط جنسي بيشتری براي ارضای بيشتر باشم؟ آيا ممکن اس�ت فک�ر

 کنم آنچه که در اين فيلمها نمايش داده مي شود طبيعي است و با اعتقاد به چنين واقعيتي زندگي کنم؟ آي�ا ممک��ن اس�ت

 من روزي متوجه شوم که خودم هم مي خواهم در اي�ن ع�ادات ت��وهين آمي��زی ک�ه ص��نعت تفري��ح و س�رگرمی ب��ه اي��ن

دليل مشهور شده است خودم را غرق کنم؟"

 "ريچارد ما بايد به اين تشخيص برسيم که حتي انجام دادن اين سرگرمي هاي وحشتناک هيچ گاه ما را ارض��اء نم��ي

 کند، آن تنها منجر به رفتارهاي نا مأنوس ديگري ني�ز م��ی ش�ود. ت��ا زم�اني ک��ه م�ا اي��ن ک�ار را تک�رار م��ي کني��م، اي��ن

 رفتارها را ادامه خواهيم داد، با تعجب از خودمان مي پرسيم، همه اش همين بود؟ برايم چه اتف��اقي افت��اده اس��ت؟ چ��ه

 مشکلي دارم؟ اگر ما آن واقعيات درد آور را درون ذهنهايمان حفظ کرده باشيم، مهم نيست چقدر از اي��ن پاداش��ها ب��ر



 اساس فهم نادرستمان از زندگي به دست مي آوريم، عليرغم تم��ام اي��ن «پاداش��ها» خوش��حالي هن��وز از م��ا دوري م��ي

 کند. مهم نيست چقدر مايملک و دارايي داشته باشيم، چقدر پول، روابط جنسي، قدرت يا شهرت به دس��ت آورده اي��م،

 ارض�اء خ�ود را ب�ه ش�كلاينها هيچ کدام هي��چ وق�ت م�ا را ارض�اء نم��ي کنن��د چ�ون هم��ه آنه�ا پ�وچ و دروغي��ن هس��تند. 

رضايت مخفي مي كند، اما هنگامي كه تجربه مي شود نمي تواند به ضمانت اغوا آميزش عمل كند.

انديشه کليدی:

.دارائيها نمی توانند جای خوشحالی يا يک ارتباط واقعی را بگيرند

 براي ريچارد داستان مرد سالخورده ای را تعريف کردم که از او علت و راز ش��ادي اش را پرس��يدند و آن م��رد پي��ر

 پاسخ داد:"سالها و سالها دنبال چيزي بودم كه مردم آن را خوشحالي مي دانستند و بعد تصميم گرفتم فقط خ��دمت کن��م

 شادی حالتی از ذهن است، انتخاب خود ما، نه نتيجه دارائيهايمان يا در کن��ترل ديگ��رانو بدون آن خوشبخت باشم." 

 يا شرايط بودن. مردم اغلب از احساس��ی از مايمل��ک و دارائيه��ا ب��ه عن��وان ج�ايگزين ش��ادی ص��حبت م�ی کنن��د، و در

 مورد روابط، آن راهی برای روبرو نشدن با دردهای درونی شده است. عشق ح�التی از بش��ر اس�ت ک��ه ب�اعث ايج�اد

خوشحالی در ذهن می شود و بقيه آن فقط يک احساس است.

انديشه کليدی:

 يک چيز که می دانم "تنها اف�رادی مي��ان ش�ما واقع�ا خوش�حال هس��تند ک�ه فک�ر م�ی کنن��د و م�ی فهمن��د ک��ه چگ�ونه باي��د

خدمت کنند".

 "ارتباط واقعي، با معني فريبنده عشق از بين رفته است. آيا تا به حال احساس کرده اي که به عنوان يک شي جنسی

 مورد استفاده قرار گرفته ای و سپس دور انداخته شده ای؟ اضافه کردم،"هر کس که خريدار معني عش��ق در رس��انه

 هاي جمعي است و آن را باور مي كند تبديل به يک شي، هم در ذهن خودش و هم در ذهن ديگران م��ي ش��ود. البت��ه،

مثل بقيه اشياء بعد از استفاده دور انداخته مي شود."

 ريچارد با غمگيني گفت:"من در هر دو  قسمت اي��ن س��ناريو ب��وده ام. نم��ي فهمي��دم ک��ه چ��را باي��د اي��ن گ��ونه باش��د. م��ن

 دوس��ت دارم ب��ه روش ص��حيح عش��ق ب��ورزم آن ه��م در ي��ک رابط��ه ص��حيح، ص��ادقانه و واقع��ي. ش��ايد ت��ا زم��اني ک��ه

بعضي از واقعيات مخالف يکديگر در ذهن من تصحيح نشود، اين مسئله غير ممکن باشد."

 "فکر کنم حق با توست. ما تمايل داريم بر همان اس�اس ک�ه ب�ه م�ا آم�وخته ش�ده اس�ت زن�دگي کني��م و اگ�ر م��ورد س�وء

 استفاده و استفاده ديگران قرار بگيريم، براي داشتن يک زندگي متفاوت بايد واقعا روي اين مسئله ک�ار کني��م. رواب��ط

 بين انسانها مکان عجيب و شگفت انگيزي براي پرورش پيدا کردن، حمايت يکديگر و درم��ان پي��دا ک��ردن اس��ت؛ در

 صورتي که ما بتوانيم واقعيات مخالف يکديگر و آنچه که به آنها قلب و متص��ل ش��ده اي��م را از ذهنم��ان پ��اک کني��م و

 به وجود و هستي اصلي خودمان برگرديم. تجربه من در مورد افرادی است که نمي توانند يک رابط��ه بلن��د م��دت را



 شکل دهند و يا آن را اصل نمي پذيرند؛ زيرا آنها در فايل مربوط به روابط، دردهاي زيادي ذخي��ره ک��رده ان��د ک��ه ي��ا

 بايد اين اطلعات را پاک کنند يا بايد با آنچه که درون اين فايلها مخفي کرده اند روب�رو ش�وند. ب�راي چني��ن شخص�ي

 تجربه يک زندگي واقع��ي ب��ه دلي��ل آن احساس��ات درد آور و ن��اراحت کنن��ده ای ک��ه در ب��دنش ذخي��ره ش��ده اس��ت، غي��ر

ممکن است. و البته، آنها هميشه فرد ديگري را به اين دليل سرزنش مي کنند."

 ريچ��ارد خيل��ي آرام ب��ا ص��داي م��وزوني گف��ت:"ب��رای م��دت ط��ولني س��عي م��ي ک��ردم از اي��ن مس��ئله ف��رار کن��م"، او

 پرسيد:"حق ب�ا توس�ت، کس�ي ب��وده ام ک��ه هميش�ه آنج�ا حض�ور داش�ته ام. دارم م�ي فه�م ک�ه اي�ن مس�ئله م��ن اس�ت. چ�ه

کساني اين ديوانگي و جنون را ترويج مي دهند؟ چرا دنيا دچار اين همه سراسيمگي و آشوب شده است؟"

 "براي جواب به  چنين سوالي، متوجه باش مزاياي فهم تحريف شده از عشق متوجه چه کسي مي شود. هر کسي که

 حقيقت را براي به دست آوردن منفعتی براي خودش تحريف می کند، در رنج و اندوه خيلي زي��ادی زن��دگي م��ي کن��د

 و در چنان فقر دروني گرفتار می شود که نمي تواند با صداقت زندگي کند. آنها فکر مي کنند که بايد در ه��ر چي��زي

انحراف ايجاد کنند تا آن را برای خودشان به دست آورند. برای بقای خود.

 اضافه کردم:"آيا تا کنون متوجه شده اي که ترويج دهندگان اين عقيده معتقدند که «عشق به معني قرباني كردن خود

 است»، و افرادي که با حم�ايت از اي�ن عقي�ده ک��ه عش�ق مهربان�انه ب��د رفتاريه�اي آنه�ا را م�ی پ��ذيرد ب�اعث م�ي ش�وند

 کساني که بد رفتاري مي کنند به بد رفتاري خود ادامه دهند؟ آنهايي که ترويج مي دهن��د عش��ق داش��تن رواب��ط جنس��ي

 است، اشخاص بيشتری به عنوان شيء هاي جنسي ب��راي به��ره ب�رداري و س�وء اس�تفاده ک��ردن دارن��د. آنه��ايي ک�ه از

 نظر ذهني قرباني هستند، به داشتن مزاياي نقش يک قرباني را ب�ازي ک�ردن، معت��اد ش�ده ان��د و خ�ود را ب��ه اي�ن نق�ش

اختصاص داده اند.

اتی را که ب��ه ذهن��م ه�م�  "نمي توانم هرچه را که مي گويي بفهمم، اما متوجه اهميت آن مي شوم. تصور مي کنم بايد تو�

 راه داده ام پاک کنم، به ذهنم اج�ازه داده ام ت�ا س�لولهاي جدي��د مغ�زي بيش�تري ب�راي پ��ذيرش اي��ن ک�ه عش�ق واقع�ا چ�ه

 است قبل ازاينکه کامل متوجه شوم اختصاص مي دهم. گر چه ت��و دوب�اره ت�وجه م�را ب�ه اي�ن موض�وع جل�ب ک�ردي.

مايکل، يک سوال دارم که تمام عمرم مرا آزار مي داده. عشق چيست؟

جوابی کامل غير مترقبه به ذهنم آمد، "نمي دانم آن چيست."

 "چه؟ اگر تو حتي به من نمي تواني بگويي عشق چيست چرا م��ا داري�م در م��ورد عش�ق بح�ث م�ي کني��م؟ تص�ور م�ی

 کردم در اين زمينه تو متخصصی! ريچارد دوباره آشفته شده بود. سريع به همان حالت اولي��ه اش برگش��ت، اگ�ر چ��ه

بعد از مدتي نفسی کشيد و ازخشمگين شدنش معذرت خواهي کرد.

 "خيلي خوب دوباره به حالت قبليت باز گشتي. متوجه آن سيستم تصميم اتوماتيک وار و ن�ا خودآگ�اه در ذهن��ت ش�دی

که با اندکی نا خشنودی دوباره به همان حالت خشونت آميز برگشت."



 "اين نوع پاسخگويی در نتيجه خواسته بچه گانه اي است که هر لحظه دني��ا باي��د در براب��ر اراده او س��ر تعظي��م ف��رود

بياورد. آن همان ذهن متخاصم و ترسو است که باعث مي شود وجود ما از عشق پاک شود."

 ريچارد فقط لبخند زد و با تکان دادن سرش تصديق کرد،"فهمي��دم. اي�ن پاس�خ م�ن اس�ت ک�ه ه�ر مس�ئله زيب�ايي را ک��ه

 نزديک من مي شود را نابود مي کند. مي خواهم اين مسئله را حل کنم. حال ک��ه نشس��ته ام و ب��ه خ��وبي ب��ه رفتاره��ايم

فکر می کنم، می بينم که چقدر جالب است. اين واقعاl راه ديوانه کننده اي براي زندگي کردن است!"

 من از مشاهده تغييرات او بسيار خوشحال بودم، در حقيقت او از اين مسئله بسيار خوشحال ب��ود. ج��رج برن��ارد ش��او

 در جايي بسيار خوب اين مسئله را مط�رح ک�رده اس�ت و عاش�ق روش او هس�تم. او گفت��ه: ب�ه ج�اي اينک�ه ي��ک کل��وخ

 بيق�رار و خودخ�واه کوچ�ک از بيماريه�اي مزم��ن و ش��کايتهاي م��داوم باش�ي و م�دام ش�کايت کن�ي ک��ه دني�ا خ�ود را ب�ه

 خوشحال کردن من اختصاص نداده است، يک نيروي واقعي بر اساس ذات و طبيعت خود باش." ريچارد و من ه��ر

دو به بلند به زيرکي شاو خنديديم."

 "به موضوع عشق بر مي گرديم. ريچارد، من نگفتم هي��چ نظ�ري در اي��ن م��ورد ک�ه عش�ق چيس�ت ن�دارم، فق�ط تردي��د

دارم که چنين معني عظيمي را تا حد کلمات کاهش دهم زيرا کلمات قاصر از بيان آن هستند.

 در آرامی، عشق همان وجود ماست؛ بدون آن، ما يک انسان نيستيم، همچنين درج��ه متع��الي خودم��ان را از ح��د ي��ک

 انسان به يک موجود پست تر از حيوان تقليل مي دهيم. در تعليمات آرامی، به ما گفته شده ما با عشق ب��ه پروردگ��ار

خود آفريده شده ايم و اين پروردگار عشق است.

انديشه کليدي:

فرزند يک فيل، فيل است؛ فرزند يک سگ، سگ است و فرزند و نتيجه عشق چيست؟

 "آيا زماني که يك بچه بودي را به خاطر مي آوري؟ اطرافت را نگاه مي كردي كه ببيني دني��ا چگ��ونه ک�ار م�ي کن��د،

تو قلباl مي داني اتفاقي که ماوراي کشمکشهاي جهاني است در حال افتادن است."

 "به چشمهاي يک کودک نگ�اه ک�ن. چن��د مرتب�ه. باي��د ب�ا ي�ک ک��ودک ب��د رفت�اري کن�ي و ان�رژي او را ک�اهش ده��ي ت�ا

 باعث ايجاد تنفر در او شوي؟ چقدر تبليغات لزم است که آن کودک تبديل به شخصی شود ک��ه بتوان��د ديگ��ران را ب��ه

 قتل برساند؟ و به يک انسان بقبولنيم که دنيا محل ترسناکي است، زندگي همان فلکت و بيچارگي اس��ت، ارتباط��ات

بين افراد منجر به جهنم رفتن آنها مي شود و سکس مسئله اي کثيف است؟

 چ��ه مس��ئله اي ب��اعث م��ي ش��ود اف��راد معتق��د باش��ند گناهک�ار هس��تند و پروردگ��اري ک��ه عش��ق نامي��ده م��ي ش��ود آنه��ا را

 محکوم به سرزنش مي کند آن هم با تصوري که آن افراد از خدا ساخته اند؟ چرا چنين سردرگمي و ابه��امي در دني��ا

 ب��ه وج��ود آم��ده اس��ت؟ اگ��ر م��ي خ��واهي ج��واب را ب��داني خ��وب دق��ت ک��ن و ب��بين چ��ه کس��اني از اي��ن بيهوش��ي و ع��دم

هوشياري منفعت مي برند؟



 ريچارد معترضانه گفت:"مطمئن نيستم منظورت دقيقاl همين باشد. اما من مي توانم دوباره به همان کودک نگ��اه کن��م

 و ببينم که اين منافقين چگونه با يکديگر مي جنگند و يکديگر را تحقي��ر م��ي کنن��د و م��ن م��ي دان��م اي��ن هم��ان رفت��اري

 نيست که ما بايد در پيش بگيريم و از آن تبعيت کنيم. حال مي بينم چگونه به اشخاصی که با من ب��د رفت��اري ک��رده و

 از من سوء استفاده کرده اند اعتماد کرده ام و تم�ام عش�ق وج�ودي ام از بي�ن ر فت�ه اس�ت. م�ن ک�امل شکس�ت خ�ورده

ام!" همانطور که لبهاي او از حرکت متوقف شده بود اشکهايش به پائين می غلتيدند.

پرسيدم:"پس تو هم رفتار آنها را در پيش گرفتي؟"

او با اعتراض گفت:"چه؟ من هرگز اين کار را نکرده ام!"

گفتم:"آيا مطمئن هستي؟"

"من هيچ وقت از کسي سوء استفاده نکرده ام، هرگز در زندگي ام به کسي ضربه نزده ام." 

 "توهيچ وقت براي استفاده خودت عشق را زير پا نگذاشتي، از آن صرف نظر نکردي، توهيچ گاه از خشم، پ��ول ي��ا

 موارد ديگر براي گم�راه ک�ردن ديگ��ران و مجب��ورکردن آنه�ا ب��ه انج�ام رفت�اري ب��ه منفع�ت خ�ود اق�دام نک��رده اي؟ آي�ا

زماني پيش آمده است که تو خودت را دوست نداشته باشي؟"

"خوب، بله، اين که سوء استفاده وبد رفتاري کردن نيست."

 من با توجه به ظاهر شدن بعضي از احساسات لطيف او خيلي آرام گفتم:"به عقب برگرد و فک��ر ک��ن بچ��ه اي هس��تي

 که آنهايي را هم که با او بد رفتاري م�ي کنن��د را دوس�ت دارد، او فق�ط ي�ک چي�ز م�ي خواه��د، م�ي خواه�د ک�ه دوس�ت

 داشته شود. وقتي که عشق خود را از او دريغ کرده اي و او را ب�ا پ�ول، تهدي��د و تحقي�ر فري�ب داده اي چ�ه احساس�ي

پيدا می کنی؟

 او به آرامي پاسخ داد: سوء استفاده شده و تنها. من احس��اس ک��ردم اش�کهاي او ک��ه م��دت ط��ولني خ��ود را نش��ان نم��ي

دادند به زودي خود را نشان داده و ظاهر مي شوند.

 "ريچارد، من فکر کنم ممکن است غمگيني، غم و غصه، اشکهايي که بايد به اين دليل مي ريختي به زودي خود را

به تو نشان دهند."

انديشه کليدي:

 تمام استثمارها خواسته يا نا خواسته به دليل همکاري با فرد استثمار کننده است. اگ��ر چ��ه بس��ياري از پ��ذيرفتن چني��ن

 مساله اي متنفريم. اين حقيقت دارد که اگ�ر م�ردم از س�و ء اس�تفاده کنن��ده اط�اعت نکنن��د ي�ا او را پ�س زنن��د و نپذيرن��د

ديگر هيچ بهره کشي از افراد وجود نخواهد داشت. 

ماهاتما گاندي- هند آرزوهاي من

 همينطور که او سعي می کرد غم و غص�ه خ�ود را مخف�ي کن��د و ص�دايش م�ي لرزي��د گف�ت:"ب�ه م��ن آم�وخته ش�ده ک��ه



گريه کردن اشتباه است."

  "اين يکي ديگر از واقعياتي است که ما با آن شستشوي مغزي شده ايم. رفتار مردانه اي که به تو آموخته شده اينجا

 اگر ما به دقت نتوانيم احساسات خود را احساس کنيم، ارتب��اط خ��ود را ب��ا مه��ترين سيس��تم ه��دايتيمانجواب نمي دهد. 

 اگ��ر م�ن احس�اس درد و. ريچارد، به ياد بياور يک اصل قابل اس��تفاده در اينج�ا اس��تفاده م��ي ش�ود،"از دست مي دهيم

 به تو هشدار مي دهد که مشكلي وجود دارد.بدن." درد يک قسمت از رنج دارم، افکارم اشتباه هستند

 خاطر نشان کردم،"يادت باشد تو وقتي آن رفتارهايي كه ب��ا ديگ��ران و خ��ودت انج��ام م��ي دادي را در ك��ودكي تجرب��ه

كرده بودي، احساس می کردی مورد سوء استفاده قرار گرفته ای."

 "منظورت اين است که من يک فرد سوء استفاده کننده هستم؟ هرگز اين گونه در م��ورد خ��ودم فک��ر نک��رده ب��ودم. او

 اضافه کرد،"هميشه فکر مي کردم آدم خيل�ي خ�وبي هس�تم. م�ن فک�ر م�ي ک�ردم ه�ر چ�ه ک�ه انج�ام م�ي ده�م ط�بيعي و

رفتاري نرمال است."

 بله ،ريچارد، اين در فرهنگ ما طبيعي است. اينها رفتارهايي است که ب��ه م�ا ي��اد داده ش�ده و تع��داد کم�ي از آم�وختن

 آنها فرار مي کنند. اين تقريبا يک پديده جهاني است. شانسي ب��راي درم��ان ک��ه تقريب��اl ه�ر ک��دام از م��ا آن را ب��ه دس�ت

 مي آورد. متاسفانه بد رفتاري و بهره کشي براي بسياري از مردم بسيار نرمال و طبيعي اس��ت، ام��ا اي��ن ب��اعث نم��ي

 ش�ود آن ط�بيعي جل�وه کن�د. ب�ه خ�اطر م�ي آوري وق�تي ک�ودکی ب��ودي م�ي دانس�تي ک�ه زن�دگي در موردعش�ق اس�ت و

 مفهوم بد رفتاری برايت کاملl نامأنوس بود؟ دنياي ما ديوانگي و آشفتگي را براي ما مدل کرده و ما آن را ب��ه به��اي

فروختن احساسات خريداري مي کنيم.

 "شخصي که درگير اين خواسته و نگرش به دنيا مي شود، خواه معلم، والدين، سياستمدار ي��ا وزي��ر از طري��ق انک��ار

 احساسات عاشقانه و پر از محبت و استفاده از ب��د رفت��اري، کم��ک م�ي کن��د واقعي��ات تحري��ف ش�ده اي در ذه��ن اف�راد

 ساخته شود. سپس اينها از واقعيات تحريف شده براي کنترل کردن و بهره کشي از افراد استفاده می کنن��د. واقعي��اتي

 به جز عشق که ما خود انتخاب مي کنيم ب�اعث م�ي ش�وند م�ا مس�يري ر ا در زن��دگي ب�ه ج�ز ط��بيعت و سرش�ت خ�ود

 انتخاب کنيم و موجوديت خود را قرباني زندگي کردن در اين راه کنيم. هر بد رفت�اري ب�اعث ايج�اد «ان��دکي م�رگ»

در فرد بد رفتار و سوء استفاده کننده مي شود.

انديشه کليدي:

 ذهني که به صورت تحت اللفظي اطلعات را از خودش مخفي مي کند، نمي تواند بر خلف آنچه که معتقد است آن

 اطلعات را بفهمد. اين وض��عيت بل��وکه ک��ردن حقيق��ت نامي��ده ميش��ود، يک�ي از ناراحتيه��ا و ن��ا آراميه��ای اص�لی ذه��ن

بشر.

 ريچارد وقتی که سخن مي گفت تقريبا مثل ي�ک بچ�ه ب��ه نظ�ر م�ي رس��يد، "دارم م�واقعی را ب�ه ي�اد م�ی آورم ک�ه م�ی



 دانستم نبايد با مردم رفتاری بکنم که می کردم. من هميشه دوست داشتم براي مردم دوس�ت داش��تني باش�م، ام�ا بيش�تر

 اوقات آسيب مي ديدم و حدس مي زنم به دليل تاثير رفتارهايم کمي سخت دل شده ام و با مردم با گردن کلفتي رفت��ار

مي کنم.

 کس�ي ک��ه ب��د رفت�اري م�ي کن��د وه��م کس��ي ک�ه ازما در مورد عقيده بد رفتاري صحبت کرديم و به اين ن��تيجه رس��يديم 

 . از بح��ثي ک�ه در م�ورد س�اختار واقعي�ت درابزار عشق و محبت خود مض�ايقه م��ي کن��د، اي��ن پاس�خها را آم�وخته ان��د

 ذهن بيشتر افراد داشتم به اين نتيجه رسيدم که ذهن بيشتر آنها و رفتارشان بر اساس تجربيات تحريف ش��ده اي اس��ت

که آموخته اند. هر تجربه تحريف شده اي در نتيجة ترکيب واقعيات دروني با تاثيرات محيطي است.

 واقعياتي که عام�ل محرک��ه م�ا در رفتارهايم�ان هس��تند آنه�ايی هس��تند ک�ه ب��ه منظ�ور ک�اهش استرس�های خودآگ�اه و ن�ا

 خودآگاه خود و افرادی که مورد توجهمان هس��تند ب��ه آنه��ا ت��وجه م��ی کني��م، واقعيته��ايی ک��ه تع��بير ذه��ن م�ا از م��وفقيت

هستند."

 "در آرامی، ناديده گرفتن رفتارهاي بد به دليل عشق يا احساسات ديگر، «سخت شدن قلب» ناميده مي شود. توضيح

 دادم ه��ر قل��بي ک��ه س��خت ش��ده اس��ت متقاع��د ش��ده ک��ه رفت��ار ب��ر اس��اس آن س��اختار واقعي��ت تعري��ف ش��ده اش ن��ه تنه��ا

 «طبيعي» است بلکه لزم است. زماني که ما نتوانيم احساس کنيم، مي توانيم متقاعد به انج�ام ه�ر عم�ل غي�ر منطق�ي

 و احمقانه ای در حق خودمان و ديگران شويم و فکر کنيم اين قابل قب�ول اس�ت."م�ا از تجربي��ات خودم��ان فهيم��ده اي�م

 شخصی که قلبش س�خت ش�ده زم�اني ک�ه ک�اري را انج�ام م�ي ده��د معتق��د اس�ت ک��ه رفت�ارش ص�حيح اس�ت. ح�تي اگ�ر

 ديگران بگويند کارهاي او احمقانه است، او مي گويد ديگران احمق هستند چرا که خودشان ه�م دقيق�اl اي�ن رفتاره�ای

مشابهی را انجام می دهند."

 بل���وکه ک���ردنريچ��ارد فه��م خ���ود را از آنچ��ه ک���ه آن را ويژگ��ي و رفت��ار فري��ب آمي���ز ذهن���ش نامي���د تص���ريح ک��رد. 

 حقيقت،"ذهنی که اطلعات حقيقی را از خودش مخفي مي کند آن نمي تواند اطلع��ات و اتفاق��اتي ک��ه افت��اده اس��ت را

بر خلف آنچه که به آن معتقد است قبول کند."

 من تاييد کردم،"به نظر مي رسد همين گونه است. اگر ما از نظر احساسي هدف و منظور خود را براي خود م�وجه

 جلوه دهيم، ذهن تمام شواهدي که ما را قادر به ديدن حقيقت مي کند از ما مخف�ي م��ي کن��د. تنه��ا چي�ز موج��ود، اش��تباه

 است. به افرادي فکر کن که بد رفتاري مي کنند اما آن را نمي پذيرند. آنها رفتاره��اي ديگ��ران را دوب��اره تفس��ير م��ي

 کنند تا آنرا توجيه کنند يا حقيقت را از ذهن خود پاک کنند بنابراين آنها م�ي توانن��د ب�ه اي�ن فک�ر ک�ه «درس�ت» رفت�ار

 مي کنند ادامه دهند. حقيقت رفتار اشتباهي ک��ه انج�ام م�ي دهن��د ب�راي آنه�ا ن�امرئي اس�ت. اي�ن ش�رايطي اس�ت ک�ه م�ي

 تواند با دوست داشتن حقيق�ت و پ��ذيرفتن آن تص��حيح ش�ود. نش��انه ه�اي اص�لي بل�وکه ک��ردن حقيق�ت حض�ور ت�رس ي�ا

دشمني است.



 "آيا تا به حال، ناگهان بدون هيچ دليلي، از زن��دگي کس�ي بي��رون ان��داخته ش�ده اي��د ي��ا ش�ايد، ف��ردي را از زن��دگي خ�ود

بيرون انداخته ايد و متعجب شده ايد که چرا اين اتفاق افتاده است؟"

 ريچارد پاسخ داد:"حقيقت امر اين است که فکر مي کردم يک رابطه ظاهراl نزديک و صميمي در نتيج��ة ي��ک بح��ث

 غير منطقي خاتمه پيدا مي کند. او مرا براي مسئله اي سرزنش مي کرد که من هيچ اطلعي در آن مورد نداش��تم، و

 هيچ راهي براي متقاعد کردن او که به گونه اي ديگر فکر کند نبود؛ هيچ راهي نبود ک��ه دوب��اره در ه��ر م��وردي ک��ه

 من گفته ام تجديد نظر کند. هميشه تعجب مي کردم که چرا اين اتفاق اغلب براي من می افتد، اما فکر مي کنم همي��ن

 الن تو آن را توضيح دادي. براي اولين بار متوجه شدم که چه اتفاقي افتاده است. ذهنش فقط شواهدي ب��ه او م��ي داد

 که او لزم داشت مرا مقصر جلوه کند و به جاي اينکه مسئوليت رفتار خود را قب��ول کن��د م��را مقص��ر جل��وه م��ی داد.

 بلوکه کردن اطلعات مربوط به من، راهي براي محافظت او از خودش بود. قل�ب او، ب�راي پ��ذيرفتن حقيق�ت س�خت

شده بود. به نظر مي رسيد ريچارد همينطور که صحبت مي کرد غرق در تفکر شده بود.
انديشة کليدي:

ذهن ديوانه و بي عقل ذهنی تعريف مي شود که فاقد عشق باشد. 

 "اگرمي خواهی تجربه جالبي انجام دهي، به آنها تجربه اي ازحقيقت نشان بده که نمي خواهند ببينند. فقط زم��اني ک��ه

آنها واقعا عشق واقعی راعميقا تجربه کرده باشند، مرتکب چنين رفتارهايی نمی شوند:

 - به تو مي گويند ديوانه اي يا اين مسائل را تصور مي کني، اينها تصورات توست، يا حتي اتف��اقي را ک��ه ت��ا کن��ون1

افتاده است را «فراموش» مي کنند.

 - با آوردن عذر و بهانه تو را چه جسمي و چه ذهني ترک مي کنند، يا ذهن تو را به مسئله و موض�وع ديگ��ري ب�ه2

جز موضوع بحث منحرف مي کنند و متقاعد به داشتن هيچ گفتگويی با تو در اين مورد نمی شوند.

 - با بعضي حالت فريبکاري و معمول با خشم تو را تحريک مي کنند تا تو را از ارائه اطلعات منصرف کنند ي��ا3

 به تو مي قبولنند که تو هم عيب مشابهي داری از زماني مي گويند که تو هم کار مشابهي در حق آنها انجام داده اي

و سعي مي کنند رفتار خود را توجيه کنند.

 - با تند خوئي به تو حمله مي کنند، آن هم به نحوي که اصل ربط��ي ب��ه موض��وع بح�ث ن��دارد. ش��ما تعج��ب خواهي��د4

کرد که چرا چنين اتفاقي افتاد، شانسهايي که تو مي تواني وارد زندگي او کنی مورد استقبال او قرار نمي گيرند.

 "و اگر تو به ارائه کردن شواهد ادامه دهي آنها همچنان به تکذيب خود ادام��ه م��ي دهن��د، آم��ادگي م��واجه ب�ا خط�ر را

 داش��ته ب��اش، ممك��ن اس��ت آنه��ا س��ر ت��و را زي��ر آب كنن��د. م��ن ب��ا ح��الت طن��ز آمي��زي گفت��م:"چ��را ک��ه دي��وانگي زي��ادي

درجامعه ما وجود دارد."

 او پرسيد:"من چنين تجربه اي را مشاهده کرده ام و اين گونه م��ورد هج��وم ق��رار گرفت��ه ام، دقيق��اl هم�انطوري ک��ه ت��و



توضيح دادي، اما آيا تو واقعاl فکر مي کني بسياري از مردم ديوانه هستند؟

 . در اي��ن ک��ار و"من در مورد مريض بودن ذه��ن و احمق��انه رفت��ار ک��ردن ص�حبت م��ي کن��م ن��ه زوال عقل��ي، ريچ��ارد

 تجربه يک ذهن بيم��ار و دي��وانه، ذهن��ي ب��دون عش�ق تعري��ف ش�ده اس�ت ک��ه نم�ي توان��د تجربي��ات واقع��ي داش��ته باش��د،

بنابراين «ديوانه» است."

 "در افکار آرامی همه مي دانند که ب��دون عش�ق ب�ه راح�تي م�ي ت�وان از انس�انها س�وء اس�تفاده ک�رد. آنه�ا فق�ط گوش�ت

 هستند و بسيار آسيب پذير. عشق يک راه حل اصلي است.چرا که آن با ذهن آغشته مي ش��ود و در براب��ر رفتاره��اي

 ديوانه وار افراد پر از خشونت که فکر مي کنند طبيعي است مي ايستد و ايستادگي مي کند. ب��ه همي��ن دلي��ل اس��ت ک��ه

 دستور العمل ديوانگي است. قانون ناميده مي شود. فقدان آگاهي از اينقانون اولآن 

 او حرف مرا قطع کرد،"من دوباره بحث را از دست دادم. تازه داشتم مي فهيمدم که دوباره حساسترين قسمت را از

 دست دادم و نفهميدم، نفهميدم چرا آنرا از دس��ت دادم و مطمئن��ا زم�اني ک�ه مت��وجه اي��ن قس��مت ش�وم دوب��اره ن��ا امي��دي

سراغ من خواهد آمد. منظور تو را فهميدم، اما من حال افکار مغشوش و متعارضی دارم!"

 واقعي��اتي ک��ه در ذه��ن"زماني که سلولهاي مغزی در حال شکل پيدا کردن و ساخته شدن هستند، اين اتفاق م��ي افت��د. 

 تو حضور پيدا مي کنند در ذهنهايي ساخته می شوند که تازه سلولهاي مغزشان ش�کل گرفت�ه و پ�رورش پي��دا ک�رده و

 . ب�هبنابراين سلولهاي مغزي شکننده هستند، به آساني تحريف شده يا واقعيات متضاد گذش�ته ج�اي آنه�ا را م�ي گيرن��د

 همين دليل من از افراد مي خواهم که تحقيق کنند و به خاطر خودشان به اين عقايد فکر کنند و حتي ب�ه ي�ک کلم�ه از

 حرفهاي من اعتقاد پيدا نکنند. انجام اين تحقيقات باعث مي شود شما توانايي ذهنتان را براي ايجاد واقعيات ص��حيح،

يکپارچه کنيد وافزايش دهيد."

 او با طعنه و ريشخند گفت:"اوه، بس است مايکل. بديهي است تو کارهايي را که انجام داده اي بيان کردي، بنابراين

مردم به آن اعتقاد پيدا مي کنند". فک او محکم به هم چسبده بود.

 "ريچارد، واقعا نه، من به ديگران مي آم�وزم ک��ه چه�ار چ�وب فک�ري جدي��دي ب��راي خ��ود بس��ازند و ب��ه آنه��ا اب��زاري

 معرفي مي کن�م ک�ه ب�ا آنه�ا زن�دگي جدي��دي را تجرب�ه کنن��د. ي�ک سيس�تم فک�ري ک�ه ب�ر اس�اس تجرب�ه ش�خص ديگ��ري

ساخته مي شود تنها يک سيستم اعتقادي است. آن تحت فشار آن خرد و بي معني مي شود."

 "براي مثال، تو کم��ي قبل�تر در م��ورد معن��ي اص�طلح عش�ق ازم��ن پرس��يدي و م��ن هي��چ ج�وابي ب�راي آن نداش��تم ام�ا

راهي را براي تجربه کردن آن بلدم و اينکه چه علمتهايي به شما مي گويند که عشق وجود دارد."

او پرسيد:"علمتهايي که به تو مي گويند عشق وجود دارد چه هستند؟"

 اول، ذهني که عشق را با خود هم�راه دارد. در آرام�ی که�ن عش�ق کام�ل در هم�ه ش�رايط آرام و ص�بور رفت�ار م�ي"

 کن��د. آن نم�ي توان��د واقعي��تي ب�ر اس�اس ت�رس ايج�اد کن��د، اي�ن ذه��ن مس�ئوليت ه�ر ن�اراحتي ک�ه دارد را قب�ول م�ي کن��د



 بنابراين خيلي سريع خود را درم��ان م��ي کن��د و فض�ايي ب��راي درم��ان ديگ��ران ب��ه وج��ود م�ي آورد. آن عاش��ق حقيق��ی

 . ج�الب ت��وجه اي��ناست. ميوه و ثمره ديگري که يک ذهن حامل عشق دارد دلس�وزي، ش�فقت، رح�م و مليم��ت اس��ت

 است که ذهنی که مردانگي به او آموخته ش��ده اس�ت فاق��د اي��ن م��وارد اس��ت. بيش��تر م��ردان اجناس��ي را ب��ه ف�روش م��ي

 رسانند که باعث مرگ آنها مي شود، به طور ميانگين ده سال زود تر از زنها و آن م��ردان فک��ر م�ي کنن��د ک��ه بس�يار

باهوش هستند!

انديشة کليدي:

 بيشتر مردان اجناسي را به فروش مي رسانند که باعث مرگ آنها مي شود، به طور ميانگين ده سال زودتر از زنها

و آن مردان فکر مي کنند که بسيار باهوش هستند!

 "ذهني که به طور آشکار مجازاتها و تهديدهاي ترس��ناک خ��ود را ب��ه ن��ام عش�ق اعلم م��ي کن��د و هم��ه ج�ا اعلن م��ي

"ابداl از عشق انتظار نمي رود. است. چنين نتيجه اي يک ذهن فريب خورده يا حال فريب دادن استکند، يا در 

 "اين باعث مي شود شما توانايي فکر کردنتان را از دست بدهيد و بي فکريهاي زيادي دامنگي��ر ش��ما ش��ود، م��ن دي��ده

ام. ريچارد آهي کشيد و گفت:"وقتي گفتي تو راهي براي تجربه عشق داري منظورت چه بود؟

  را تجرب��ه ک��ردي و اس��تفادهحقيق��ی"ما مي توانيم اين را يک اصطلح تجربی بدانيم. درست بعد از اينکه تو بخش��ش 

 حال، اگر من اين را به تو بگويم و تو به آن اعتق��اد پي��دا کن��ي م�ا ي��ک سيس��تم عقي��ده کردي، عشق را تجربه مي کني.

اي ديگر در دنيا پيدا خواهيم کرد، يک سيستم عقيده اي  ديگر که بايد براي آن مبارزه کني و از آن حمايت کني.

انديشة کليدي:

 تجربه مي کنيد.بخشش حقيقیيک اصطلح تجربه از عشق: آنچه که شما درست بعد از 

 زماني که شما يک تجربه شخصي داريد که خود شخصاl آن را تجربه کرده ايد، آيا چيزي براي جنگيدن داريد؟ تنه��ا

  خ��ود م�دام مب��ارزه کن��د. تنه��اسيس��تم اعتق�اديفرد نامطمئن که نم��ي دان��د عش��ق چيس�ت مجب��ور اس�ت بجنگن��د و ب��راي 

 فردي که احساس امنيت نمي کند و امنيت ندارد نيازمند اي�ن اس�ت ک��ه ه�ر ک�س ديگ�ري ني�ز اعتق�اداتي مث�ل او داش�ته

 باشد و کارهاي مشابهي بر اس�اس آن اعتق�ادات انج�ام ده��د، بن�ابراين اعتق�ادات آنه�ا هي��چ وق�ت ب��ه چ�الش کش��يده نم�ي

شود. تنها چنين ذهني مي تواند به نام عشق ديگران را به قتل برساند.

 "ريچارد، هر کدام از ما هستي مان ب��ا عش��ق ش�کل گرفت��ه اس�ت و م�ا لي��ق هس��تيم ک��ه اي��ن تجرب��ه را بيس��ت و چه�ار

 ساعت در روز و هفت روز هفته تجربه  کنيم. اگر آن را تجربه نکنيم، چيزي سر ج��ايش ق��رار نگرفت��ه اس��ت. وق��تي

 ب��ه خ��اطرکه ما از عشق ورزيدن به ديگري دريغ مي کنيم، ما کسي هستيم که از دريغ کردن عشق رنج م��ي بري��م.  

  تو به عنوان يک کودک تصور مي کردي دنيا چگونه اداره مي شود؟ يک ذهن خش��مگين ي��ا ترس��و س��ريعمي آوري

 به همي��ن دلي��ل يکپ��ارچه آن را از خاطر تو بيرون مي برد و تو را از فکر کردن يا به خاطر آوردن آن منع مي کند!



کردن فهمی که از آن صحبت کرديم واقعاl احتياج به کار دارد. 

انديشة کليدي:

ماهاتما گاندی ،رامانامابزرگترين کمکي که تو مي تواني به من بکني دور کردن ترس از قلبت است. 

 "کار من در دنيا اين است ک��ه اب�زار را ب��ه اف��راد تحوي��ل ده�م و ب��ه آنه��ا ن��تيجه اي را نش�ان ده�م ک��ه آنه�ا در ص�ورت

 استفاده از اين ابزار به آنها خواهند رسيد. ه��دف م��ن تش�ويق ت��و ب�ه اس�تفاده از اي�ن اب��زار و رس��يدن ب��ه اه��داف م��ورد

 نظرت در زندگي است. البته، با توجه به شواهد موجود در اين کار و تحقيق که به خوبي، خودش را ثابت م��ي کن��د،

  ني��از دارد. تنه��ا تجرب�ه عش�ق اس�ت ک��ه م�ي توان��دتجرب��ه عش�قدنيا به يک سيس��تم اعتق�ادي ديگ��ر ني��از ن��دارد، آن ب��ه 

 ديوانگيهايی که ما با زندگی بدون عشقمان آموخته ايم يا تحت شرايط خاصی، دنيا ما را به انجام آن هدايت ک��رده را

تغيير بدهد."

 "در آرامی، عشق، حالتي است که ذهن هر کدام از افراد مسئول نگهداري و حمايت از آن است. اين هم��ان س��وختي

."است که ذهن بشر را براي عملکرد صحيح قدرتمند مي کند

 "بدون عشق، ذهن غيرعادي عمل مي کند و ما مرتکب اعمال غير طبيعي و ديوانه وارم��ي ش��ويم. م��ن پرس��يدم:"ب��ه

 من بگو ريچارد، از نظر هوش تو در چه هنگام در ب�الترين س�طح رفت�ار م�ي کن�ي؟ وق�تي ک�ه بيش��ترين انعط�اف را

 داري، انتخابهاي وسيعي داري و بالترين قدرت خلقيت را در خود هم��راه داري ؟ ي��ا زم��اني ک��ه عص��باني هس��تي؟

مي ترسي؟ و يا خشمگين هستي؟"

 "بديهي است بيشترين کارهايي که از انجام آنها تاسف خورده ام را زماني انجام داده ام ک��ه خش��مگين ب��وده ام ي��ا م��ي

 ترسيدم. او گفت:"بيا در اين مورد واضح صحبت کنيم، فکرکنم بالخره متوجه منظور تو شدم. حضور فعال عشق،

دليل اصلي نه تنهاهوش، بلکه سلمتي نيز است؟!"

 من تاکي��د ک�ردم،"ه�وش ب��ه معن�ي توان�ايي انتخ�اب ک�ردن اس�ت، بل�ه. مت�وجه ب�اش زم�اني ک�ه ت�و تص�ميمي ب�ر اس�اس

 نگراني يا خشم مي گيري در شرايطي که با رضايت و محبت آن را قبول نداري، اين اصلl ي��ک انتخ��اب نيس��ت. م��ا

 به سادگي تحت تاثير واقعي��ات ع��اطفي ک��ه از گذش��ته هم��راه داري��م ق�رار م��ي گيري��م و ح��تي ب��ر خلف اراده خودم��ان

 کارهايي را انجام مي دهيم و انتخاب مي کنيم. اين تنه��ا در ذهن��ی اتف�اق م��ي افت��د ک��ه فاق��د عش��ق و محب��ت اس�ت و در

شرايط نا آرامي و بيماري به سر مي برد."

 "اين فقدان عشق، با هوش مصالحه مي کند، منجر می شود مسائل بشريت و انسانيت پايبند به م��ذهب و سيس��تم ه��اي

 سياسي مبتني بر ترس قرار بگيرند. لزم است ما بفهميم ک��ه چگ��ونه باي��د ترس��هايمان را ببخش��يم ي��ا هم��انطور ک��ه در

 تعليم��ات آرام��ی گفت��ه ش��ده ت��رس ش��يطاني را دور بين��دازيم. اگ��ر چني��ن ک��اري نکني��م مت��وجه م��ي ش��ويم ن��ا خواس��ته ب��ا



 کارهايمان شيطان را حمايت مي کنيم. يک ذهن بدون عشق در هر موقعيتي ترس را ترويج مي دهد و آن را تق��ويت

 مي کند. هيچ معلم واقعي روحاني که متوجه طرز کار ذهن باشد، از ترس براي تش�ويق ک��ردن اف��راد و انگي��زه دادن

به آنها استفاده نمي کند زيرا ترس تنها نتيجه اي درست مثل خودش مي تواند ايجاد کند."

ريچارد حرف مرا قطع کرد و گفت:"من ديده ام که ترس در بعضی افراد انگيزه انجام کارهاي صحيح شده است"!

 "در يک مدت کوتاه بله، من موافق هستم، تو مي تواني افراد را مجبور به کارهايي بر اساس ترس کنی. آيا تا کنون

 متوجه شده اي که نتيجة طولني مدت آن يک فاجعه است؟ براي مثال وال��دين ي��ک ک��ودک ب��ا تهدي��د و ب��د رفت��اري او

 را مجبور به انجام کاري مي کنند- آن کودک به دليل ترس از آنها اطاعت مي کند؛ اما در نهايت تنفر؛ زور گفتن به

 دليل اين اتف��اق اي��ن اس��ت ک��ه اب��زاريديگران وبد رفتاري با ديگران نتيجه آن است. ترس يک خداي دروغين است. 

 که براي توليد يک نتيجه استفاده مي ش�وند هميش��ه ن��تيجه اي مث��ل آن اب��زار تولي��د م�ي کنن��د. کودک��ان «اس�فنجهای ي�اد

 گيرنده» هستند، آنها به مخلوقات اعتقاد پيدا مي کنن��د. آن چ�ه ک�ه ب�ا آن زن�دگی م�ی کنن��د را م�ی آموزن��د، و س�پس ب�ر

اساس آنچه که آموخته اند زندگي می کنند.

 به نظر مي رس�د ريچ�ارد ب�ا تم�ام وج��ود، حرفه�اي م�را تص��ديق م�ي ک�رد. او گف�ت: اينه��ا خيل�ي ب�راي م��ن معن�ي دار

بودند.

 و زماني که يک فرد به آن سطح کاربردي از ابزاري که در اين تحقيق ب��ه ک��ار م��ي آين��د م��ي رس��د و از دان��ش"بله، 

 . اين کار باعث م��ي ش��ودزير بنايي خود براي تقويت اين فهم استفاده کند به يک آرامش وصف نشدني دست مي يابد

 تمام تعليمات لزم براي کنترل رفتار به منظور ساختن ي��ک زي��ر بن��اي مس��تحکم در رد رفت��ار ک��ردن ن��ا خودآگ��اه در

فرد ايجاد شود و آن زمان زندگي متعادل و پر از صلح مي شود."

 "ب��ا ترکي��ب آن از تعليم��ات لزم ب��راي کن��ترل رفت��ار، آن لقم��ه اي بس��يار ب��زرگ ب��راي خ��وردن و جوي��دن اس��ت. ب��از

گرداندن يک ذهن خشمگين يا ترسو به همان هوش طبيعي خود احتياج به زمان و صبر دارد."

 "ساختن سلولهاي مغزي احتياج به صبر و زمان دارد و گرد آوري کردن تعليمات و آموزشهايي که هر کدام از آنها

 کمک به انجام شدن و ساختن اين زير بناي فکري مي شود. آن زير بناي فکري باعث مي شود اي��ن اب��زار ک��امل در

دسترس قرار بگيرند.

 همانطور که تو با فهم و دانشی که به دست آورده ای الگوهاي گذشته ات را جبران می کنی رفتارهای نا خودآگاهی

 هم از خودت بروز می دهی. با اجازه دادن به ظاهر شدن موضوعات عميق تر ب�ا حض�ور عش�ق ت�و آنه�ا را از بي��ن

 م��ي ب��ري، پ��س ص��حبت ک��ن. اگ��ر ت��و بخ��واهي ب��ه دق��ت خ��ودت، رواب��ط خ��انوادگيت و نق��ش م��وثر را بررس��ی کن��ی،

درمانت سريعتر انجام می شود."

 "عدم تمايل به بررسی دقيقتر به اين معنی است که الگوهای گذشته به نسل بعدی منتقل می شوند و آنها اين رفتاره��ا



را تکرار می کنند. عشق آگاهانه، فعال و هميشگی، کليد درمان تمام مواردی است که بايد درمان شوند.

 ريچارد پرسيد:"بهترين ابزار واقعي و صحيح براي داشتن روابطي پر از عشق با بچه ها، همسر،يا خودم و درمان

الگوهايي که از نسلهاي قديم آموخته ايم چيست؟

 "وقتي شخصي شانسی برای درمان تو ظاهر می کند، اولين کار انتخاب قبول مسئوليت خروجي ه��اي ذهن��ت اس��ت.

 نفس بکش و ببخش. ياد بگير تحت هر شرايطي عشق را در ذهنت تجربه کني، عليرغم هر آنچه که ذهنت تو را ب��ه

 انج��ام آن وادار م��ي کن��د. م��ا چني��ن عش��قي را عش��ق هم��ه ج��انبه م��ي شناس��يم. اب��زار تعه��د م��ن، از درم��ان ب��ه کارگ��اه

 ارتباطات ببين افراد تغيير پيدا مي کند و اين خود باعث مي ش�ود آن فض�اي ممل�و از عش�ق و ک�دهاي انس�اني ک�ه در

 اين راه به شما کمک مي کنند و از شما حم�ايت م��ي کنن��د در وج��ود ش��ما ايج��اد ش�وند. آن ي��ک اب��زار و کلي��د قدرتمن��د

 براي ادامه دادن راه صحيح و حفظ کردن عشق زماني که تو احساس آشفتگي و ناراحتي مي کن��ي اس��ت. زم�اني ک��ه

 نگرانيهاي من ظاهرمي شوند اين بهترين يادآور کننده اي است که براي بازگرداندن عشق به ذهنم از آن استفاده مي

 کنم. حداقل روزانه در نزديکترين روابط شخصيت در آن مورد صحبت کن و زماني که در آين��ه نگ��اه م��ي کن��ي بلن��د

اين را به خودت بگو.

تعهدات من

  به تو قول مي دهم به اندازه کافي به تو اعتماد کرده، حقيقت را به تو بگويم و برای تو حقيقی باشم. متعهد می ش��وم

 ، آرام و ب��اعاش��قانههميش��ه به��ترين رفتاره��ا در زن��دگي ام را انج��ام ده��م، ت��و را روزان��ه تربي��ت کن��م، ب��ا ت��و رفت��اری 

احترام در افکارم، کلمات و اعمالم خواه در حضور يا عدم حضور تو داشته باشم.

  ب��ه ت�وعش�ق در هر ارتباطي متعهد می شوم به تو احترام بگذارم، به دنبال و تصديق بالترين و بهترين ها و تس�ليم 

 باشم، سرشت واقعي ما. ارتباطم با مبدع هستي ام، ب�ا ت�و و آرامش�مان هميش�ه مهم��تر از ه�ر مس�ئله ای براي�م خواه�د

بود. قلبم را براي در آغوش گرفتن تو با عشق مي گشايم، قلبم را مي گشايم تا عشق تو را در آغوش بگيرم.

 پيش آمد، خودمان را در قلبم نگه خواهم داش�ت و آن گ��ونه ک��ه آم�وخته ام گ��وش ف��را عشق، اگر هر چيز ديگري جز

  واقعياتم را می پذيرم. من اين جا هستم ب��رای ت��و و ب��ا ت��و. ق��ولمسئوليتمی دهم و سخن می گويم، تجربه می کنم و 

 مي يابيم .درمان بورزم، فعال وحاضر، همانگونه که عشقمي دهم اين ارتباط را ادامه دهم و آگاهانه 

زندگي را جشن بگيريد و با يکديگر رشد پيدا کنيد!




