
فصل بيست و يكم

بيداری از خواب غفلت

 "در هر کدام از بحرانهای درمان، شما شانسي براي پذيرش واقعيات متفاوتي كه توس��ط ذه��ن تغ��ذيه م��ي ش��وند

 داريد. اين شانسی براي مرور و تصميم گيري براساس اصول ص��حيح ب��ه ج��اي پ��ذيرش و ه��دايت ش��دن توس��ط

 آنچه كه در تو آزاد مي شود است. دليل انجام اين ك��ار، ح��تي اگ��ر ذهنت��ان ب��راي ش��ما ت��داعي كن��د ك��ه اتف��اقی در

 حال حاضر در حال رخ دادن است، اين است که تمام تجربه هاي ذهن بشر متعلق به گذشته است. لحظ��ه ح��ال

نمی تواند از طريق ذهن تجربه شود."

 "مايكل، من حتي نمي توانم با آن فكر ارتباط بر قرار كنم. چگ��ونه م��ي ت��وانم زن��دگي را ب��دون اس��تفاده از ذهن��م

 تجربه كنم؟ روشن است، آنچه که از ذهن می آيد متعلق به زمان حال است". به نظر مي رسيد ريچارد دوباره

داشت با يك ايده جديد مخالفت مي كرد. 

 "مثال شباهت موجود دو بعدي را به خاطر مي آوري؟ او به ما اطمينان داد كه توپ بسكتبال يك سري ص���فحه

 هاي تخت است كه مدام و مدام تكرار مي شود. درست است؟ چگونه ما مي توانيم او را متقاع��د كني��م ك��ه ت��وپ

 بسكتبال را بالخره آن گونه كه هست بپذيرد؟ او بايد در مورد ه��ر چي��زي، ك��ه ش��امل تجرب��ه ه��اي خ��ودش ني��ز

 مي شود سوال داشته باشد. تا زماني كه خودش اين تجربه را كسب كن��د و ي��ك تجرب��ه جدي��د ب��راي او پي��ش آي��د.

خيلي جالب است كه بيشتر مردم مي خواهند تغيير كنند اما پذيراي افكار و اعمال جديد نيستند."

 "من به ريچارد تجربه اي را نشان دادم كه خودم در دوره آموزشي انجام داده بودم. از همه حاض��ران خواس��تم

 ي��ك ق��دم عق��ب برون��د و ببينن��د چ��ه اتف��اقي م��ي افت��د. س��پس از آنه��ا خواس��تم ت��ا دس��ت راس��ت خ��ود را روي گ��وش

 راستشان قرار دهند و از همه خواستم تا به ديگران نيز توجه كنند و متوجه باشند كه ديگران هم دقيقا اي��ن ك��ار

را انجام مي دهند.

انديشه كليدي:

راه حل ديگري براي درمان: به خودت اجازه بده زندگي را جور ديگري تجربه كني.

"ريچارد، چرا همه آنها يك كار كردند و دست راستشان را روي گوش راستشان قرار دادند؟"

"آنها از دستورات تو پيروي كردند."

 "من يك تئوري ديگر دارم. در هر ذهني اطلعاتي ذخيره شده ازگذش��ته وج��ود دارد. ب��ه ه��ر شخص��ي آم��وزش

  به چ�ه معن��ي اس�ت. وق�تي ك�ه م�ن ص�حبت م�ي ك�ردم، ب�اعث ش�دم آنراست، دست و گوشداده شده كه كلمات 

 سلولهاي مغزي تحريك شوند و هر كدام از آنها واقعياتي را كه در آن ساختارهاي سلولهاي مغزي وجود دارند



 خود را نشان دهند و از دستورالعملهايي پيروي مي كنن��د ك�ه توس�ط آن واقعي�ات ب�ه آنه�ا داده م�ي ش�ود. آنه�ا از

دستورات من پيروي نمي كنند." 

او با حالتي اعتراض آميز گفت:"البته، آنها از دستورات تو پيروي كردند."

"آن دستورات، «دست راست خود را گوش خود قرار بده» از صداي من آمد، درست است.

 واقعيات هر ذهني از كلمات گذشته هر ش�خص ك�ه درگي��ر آن تجرب��ه ب�وده م�ي آي�د. تنه�ا دليل�ي ك�ه ه�ر ك�دام از

 افراد رفتار مشابه بقيه افراد را از خود نش��ان دادن��د اي��ن اس��ت ك��ه واقعي��ات مش��ابهي در م��ورد راس�ت، دس��ت و

 گوش به آنها آموزش داده شده است. آنها از دستورات من پيروي نكردند و از دستورات ذهنشان که در گذش��ته

آموخته بودند تبعيت مي كردند." 

"مايكل، تئوري جالبي است، اما چگونه مي خواهي آن را توضيح بدهي؟" 

 " ريچ��ارد، فك��ر م��ي ك��ردم ت��و چني��ن س��والي بكن��ي. تص��ور ك��ن شخص��ي بي��ن حض��ار داش��تيم ك��ه م��ادرش ب��ه او

 آموزش متفاوتي داده بود. تصور كن مادرش به جاي گوش به او دماغ را آم��وزش داده ب��ود. وق��تي م��ن ب��ه آنه��ا

مي گفتم دست راستتان را روي گوش راستتان قرار دهيد او دست راستش را كجا مي گذاشت؟"

"البته او دستش را روي دماغش مي گذاشت."

 "اين مطلب را در تحقيقات ما قرار بده تا بفهمي هر مس��ئله اي در ذه��ن متعل��ق ب��ه گذش��ته اس��ت. م��ن دس��تورات

 يكساني دادم اما دو نتيجه متفاوت ايجاد شد. يك نفر متفاوت عمل کرد و دستش را روي دماغش گذاشت، جايي

 كه او به جاي گوش آموخته بود. آيا همه از دستورات من تبعيت كردند؟ من از همه خواستم تا از واقعي��اتي ك��ه

دستورات من در آنها آشكار كرد پيروي كنند، و آن درخواست اطلعات گذشته از ذهن بود، نه کلمات من.

 "حال اگر دستوراتم را به زبان چيني بيان كرده بودم، آيا همه دستهاي خود را تكان داده بودند؟ تنها آنهايي ك��ه

 چين��ي ص�حبت م��ي كردن��د م��ي فهميدن��د. و در غي��ر اي��ن ص�ورت هي��چ واقعي��تي از گذش��ته در هي��چ ذهن��ي توس�ط

كلماتي كه من گفته بودم خود را نشان نمي داد."

"ريچارد، دست راستت را روي سنگدانت بگذار."

او براي چند لحظه مكث كرد و گفت:"من نمي توانم اين كار را انجام دهم من چنين عضوي ندارم!"

 "توجه كن، اگر چه تو سنگدان نداشتي باز هم به گذشته ات نگاه كردي، به ذهنت مراجعه ك��ردي ت��ا ب��بيني م��ي

 تواني واقعيتي مربوط به حرفهاي من آنجا پيدا كني. آيا هيچ اطلعاتي در س�لولهاي مغزي��ت نب��ود؟ هي��چ گذش��ته

 اي نبود كه تو بتواني از آن اطلعاتي جمع كني! يا هيچ گذشته، و هيچ واقعيتي هم وجود نداشت كه مربوط ب��ه

حرفهاي من باشد."

 "چ�ه ذه�ن ت��و در ي�ك لحظ�ه معن��ي ب�ه جمل�ه اي ك��ه م�ن گفت�م،« دس�ت راس�تت را روي گ�وش راس�تت بگ�ذار»،



 اختصاص دهد، يا که تو با تأخير به دنبال سنگدان در بدنت باشي، نشان می دهد هر معني در ذهن ت��و مرب��وط

به گذشته می شود. هر معني واقعيتی جداگانه است كه با حرفهاي من خود را نشان مي دهد."

 "تمام معاني ذهن مربوط به گذشته هستند. ذهن، که به عنوان «بزرگترين فريب دهنده» شناخته شده با زيركي

 ما را فريب داده و به ما مي قبولند ك�ه اطلع�ات خ�ودش حقيق�ت هس��تند و اکن�ون درح�ال رخ دادن هس��تند، در

حال حاضر. تمام «افكار» ما مربوط به گذشته مي شوند."

 "اگر تمام اطلعاتي كه در ساختار سلول هاي مغزي ما قرار گرفت��ه ان�د مرب�وط ب��ه دني�اي خ�ارجي م�ي ش�وند،

 ساختار واقعيت بايد كلp توسط دنياي خارج شكل بگيرد. وقتي ما ن��ا خودآگ��اه ق�درت س��ازنده خ�ود را ب��ه گذش��ته

 اختصاص مي دهيم، خودمان را در تکرار مکرر آن گ��م م��ي كني��م- ح��رف نه��ايي تجرب��ه "چ��را اي��ن اتف��اق دارد

  ؟" وقتي كه ما پي به وجود عشق، سر زندگي، زندگي، ل��ذت و خوش��ي م��ي بري��م ودوباره می افتد... منبراي 

 مي فهميم هر چيز ديگ��ري دروغ اس�ت، از خ�واب زن��دگي در س�ايه گذش��ته هم��راه ب��ا ي��ك ذه��ن م��رده بي��دار م�ي

 شويم و مطلع مي شويم كه چه اتفاقي افتاده اس�ت. اگ�ر ش�ما ب�ه اي�ن موض�وع ش�ك داري��د، فق�ط ب��ه چش�مهاي ي��ك

 كودك نگاه كنيد. تنها دليلي كه ما در شرايطي زندگي مي كنيم كه اص�ل س�زاوار آن نيس��تيم اي�ن اس�ت ك�ه م�ا ب�ا

 ذهن خود و محتويات گذشته آن زندگي مي كنيم. لزم نيست آن وس��يله ذخي��ره س��ازي اطلع��ات، مح��دوديتهايي

براي آينده ما بوجود بياورد."

"مايكل، آيا ما بايد از شر اين ذهن خلص شويم، آيا آن بي فايده است؟" 

 "نه، ريچارد، ذهن، در جاي خود خ��دمتكار بس�يار خ�وبي اس�ت. آن درس�ت مث��ل ي��ك ك��امپيوتر وس��يله اي ب��راي

 ذخيره سازي اطلعات است و در اين صورت بسيار هم مفيد است. مشكل وقتي شروع مي شود كه ما به ذهن

 اجازه بدهيم برايمان تصميم بگيرد، وقتي به آن اجازه ب��دهيم ه��دايت زن��دگي م��ا را قب��ول كن��د. ش�ما از ك��امپيوتر

 خ��ود ب��راي ذخي��ره س��ازي اطلع��ات و ب��ه خ��اطر آوردن آنه��ا وق��تي لزمش��ان داري��د اس��تفاده م��ي كني��د، ش��ما ب��ه

 افرادي كه هيچ تصميمي براي خود نمي گيرند و كامپيوترشان به جاي آنها تص��ميم م��ي گي��رد چ��ه م��ي گويي��د؟،

 ممكن است ش�ما ب�ه چني�ن شخص�ي بگوئي��د: بي��دار ش�و، از اي�ن دني��ايي ك�ه ب�راي خ�ودت س�اخته اي خ�ارج ش�و،

 دنياي ديگري بيرون از اين جا وجود دارد، تماماp سر زندگی است. «ذهن» ك��امپيوتر ش��ما ق�ادر ب��ه فك��ر ك��ردن

 نيست، آن تنها مي تواند آنچه كه درون آن گذاش��ته ش�ده اس�ت را ب��ه ش�ما تحوي�ل ده��د. آن را ره�ا ك��ن و خ�ودت

وسيله تصميم گيريت شو، خودت انتخابهايت را انجام بده و مسئوليت زندگيت را به عهده بگير!"

 "در زب��ان آرام�ی در زم�ان خلق�ت انس��ان، او ب��ه خ�واب رف�ت. آي�ا ت��و مت��وجه ش�دي هي��چ ج�ا از بي��دار ك��ردن او

 صحبتي به ميان نيامده است؟ ريشه كلمه «آدم» به معنی «خاك قرمز» است. م��ن تص��ور م��ي كن�م منظ��ور آنه�ا

 اين بوده كه به ما بگويند ما هنوز در واقعياتي كه ناشي از بانك حافظه اطلعاتي مان مي شود به سر مي بريم



 و با آنها در خواب هستيم، بن�ابراين گرفت�ار ذهن�ي ممل��و از گذش��ته ش�ده و ب�ه خ�واب ف�رو رفت�ه اي�م، پ�س ح�رف

 بزن. ما بيشتر از يك جسم يا يك ذه��ن هس��تيم، م��ا س�زاوار اي�ن هس��تيم ك��ه ب�ا مف�اهيم بس�يار بزرگ��تري ك��اركنيم-

 دنياي حقيقی. ما در يك فري��م كوچ��ك از ذه��ن آدم ك��ه فق�ط بل��د اس�ت چگ��ونه باي��د م��دام گذش��ته اش را تك�رار كن��د

 دارد می افتد ... دوباره؟ منوخود را به تله بيندازد آفريده نشده ايم. همان قضيه چرا اين اتفاق براي

ما گونه اي هدايت شده ايم كه به يك دروغ اعتقاد پيدا كنيم.

ويليام بليك : وقتي ما مي بينيم ولي نه از طريق چشمهايمان. 

انديشه كليدي:

در جستجوی هر چه که باشيد آن را می يابيد.

 "مايكل لطفا دوباره ادامه بده. برايم بسيار جالب است. مي خواهم بيشتر بش��نوم! از ش��نيدن س��ير نم��ي ش��وم! ب��ه

نظر هر مفهوم و کلمه ای كه بيان مي كني روح مرا تغذيه مي كند!

 "ريچارد، اين دقيقاp همان معني آموزش صحيح معنويت است. آنها تغذيه كننده هاي روح و روان هستند. ابزار

 يا تغذيه كننده هايي براي پي بردن به سرشت حقيقيمان كه فيزيكي نيستند، و سطح انرژي آنها ب��التر از س��طح

 انرژی فيزيکی است، سطحي از انرژي است كه معنويت ناميده مي شود. اين ابزاري كه ما ايجاد كرده اي��م ب��ه

 ما در از خواب غفلت بيدار شدن و پايان دادن به كنترل شدن توسط واقعيات موجود در ذهنمان كمك مي كنن��د.

آنها كليد هايی براي بيدار شدن و وارد شدن به سرزندگی حقيقي هستند.

 "وقتي فردي مي فهمد راه ديگري هم براي زن��دگي ك��ردن و اب��زاري ب��راي انج��ام تعليم��ات معن��وي وج��ود دارد

 ديگر هيچ مسئله اي برايش مهم نيست. يافتن اين راه هاي زندگي، در زبان آرامی، يک تجربه بسيار ارزشمند

 محس��وب م��ی ش��ود! ي��ك موج��وديت جدي��د پي��دا ك��ردن، بس��يار هيج��ان برانگي��ز اس��ت، س��رزندگي و نش��اط و

 سرخوشي ناشي از اين موجوديت خود را نشان م��ي دهن��د و آن ذهني��ت زن��دگي درد آور گذش��ته از ذه��ن خ�ارج

 مي شود و از بين مي رود. از نظر ريشه اي اين پروسه معنويت را بيدار شدن، آگاه ش��دن ي��ا تول��د دوب��اره م��ي

نامند. يك تجربه بسيار واقعي.

 "مايكل، مي داني وقتي يك نفر مي پرسد، «آيا شما تازه متولد شده ايد»، بايد با آنها مشاجره كنم چ��ون احس��اس

pمي كنم گونه اي كه آنها انتضار دارند جواب نداده ام. حس مي كنم از آنها فاصله گرفته ام چرا كه ديگر اص�ل 

مثل آنها نيستم."

 "فكر كنم تو فهميده باشي وقتي كه يك سوال در مورد تولد دوباره از فردي ك��ه از ق��درت خ��ود اس��تفاده م��ي كن��د



 بپرسي اين سوال به مذاق او اصلp خوش نمي آيد زي��را ك��ه اي��ن تول��د دوب��اره آن گ��ونه اي ك��ه آنه�ا دوس��ت دارن��د

 فكر كنند نيست. عشق به معني گمراه كردن و بد رفتاري ك��ردن نيس��ت، آن آرام آرام و ب��ا مليم��ت آنچ��ه را م��ي

 يابد، آكنده از خود مي كند و به ديگران اجازه مي دهد كه اين موهبت را بيابند. بعضي از اش��خاص ه��م ذات��ا پ��ر

 از اشتياق هستند، شايد اشتياق بيش از اندازه اي براي كمك به ديگران دارن��د، آنه��ا در اش��تياق خ��ود ب��راي كم��ك

به ديگران آنچه كه تجربه كرده اند را مي يابند."

 ريچارد كه غرق در فك�ر ش�ده ب��ود گف�ت:"فهمي��دم، تول��د دوب�اره معن��ي ديگ�ري ه�م دارد. م�ن ح�اظرم از خ�واب

 بيدار شوم! من از ديروز مي خواهم وارد اين فرآيند شوم. بيا انجامش دهيم!"ريچارد بسيار مشتاقتر از قبل ب��ه

نظر مي رسيد.

 "ريچارد، يك خرده آرام بگير. اگر تو بخواهي خودت موفق شوي و جلو ب��ري، زن��دگيت را دچ�ار ي��ك ويران��ي

 خانمان برانداز م��ي كن��ي. تب��اهي عظي��م، در آرام��ی ب��ه اف��راد اخط��ار داده ش��ده ك��ه «ب��ه دروازه ه�ا خيل��ي س�ريع

 هجوم نياورند»، «خيلی سريع حرکت نکنند». انجام كارهاي دروني يك پروسه است كه احتياج به زمان دارد،

 و در تع��ادل ب��ودن در ط��ول اي��ن پروس��ه ب��اعث م��ي ش��ود زن��دگي بس��يار آس��انتر ش��ود. م��ن ب��ه او اخط��ار داده و

 گفتم:"هر كدام از ابزاری كه ما پيشنهاد می دهيم ب��ه حف�ظ آن تع��ادل کم��ک م�ی کن��د. بعض��ي از م��ردم آنق��در از

 اين جنبه انديشمندانه اين کار هيجان زده می شوند، كه اس��تفاده از اب�زار را فرام�وش م�ی کنن��د. اس��تفاده از آنه��ا

مهمترين نقش را در حفظ اين تعادل دارد!"

 "بعضي از مردم، با اولين شنيده های خود، فهم عجيبی از اين كار دارند و نا خودآگاه��انه از ابزاراس��تفاده م��ي

 كنند. براي آنها، اين مثل به خاطر آوردن چيزهايی است كه هميشه مي دانستند و م�ي خواس��تند. آگ��اهی، راه�ی

 متفاوت برای ديدن زندگی است، در حاليکه بعضی ديگ�ر ب��ه آن اعتق�اد پي��دا م�ی کنن��د ام�ا م��دت زم�ان بيش��تری

 طول مي كشد تا آنها پي به مفاهيم اين كار ببرند. آنها به اصولی براي اس��تفاده از اي��ن اب��زار ني��از دارن��د. وق��تي

آنها اين مطالعه را آغاز مي كنند هنوز بقيه كامل گيج و متحير هستند.

"مايكل، تو فكر مي كني من الن در كدام گروه هستم؟"

 "اين اصل مهم نيست، ريچارد. راه حل انجام کارت اس�ت. بس�ياري از م�ردم وق��تي وارد ه��ر مرحل�ه از فه�م و

قدرتمندی مي شوند، گاه هوشيار و گاه گيج می شوند.

 "هر زمان كه تو از اين ابزار استفاده مي كني، بينش جديدی ب�رای ت�و پدي��دار م�ی ش�ود. اطلع�اتي ك�ه قبل در

دسترس تو نبوده اند به ذهن تو معرفی می شوند.

 ريچارد حرف مرا قطع كرد و گفت:"چند لحظه صبر كن. من اصلp اين قسمت را نفهميدم. اگ��ر اي��ن اطلع��ات

 اينجاست، خوب ديگر اينجاست؛ وقتي تو آن را مي خواني آن براي تو معني دارد، ديگر مهم نيست ك��ي آن را



بخواني!"

 "اين به نظر درست است، ام�ا بحثم�ان در م�ورد حقيق�ت در براب�ر واقعي�ت را ب��ه خ�اطر بي�اور. واقعي�ت معن�ی

 است که در مغز تو خود را نشان می دهد، بيرون از سطل آشغال ذخيره هاي منفي ذهن، در نتيجه حقيقتي ك��ه

 تو تجربه كرده اي. آنچه كه در سلولهاي مغز تو نمايش داده مي شود اطلعاتی است که در «س��لولهای مغ��زی

 تو ساخته شده است» نه آن مطلبي كه تو خوانده اي، يا روی يک صفحه کاغذ علمت زده ای. اگ��ر اطلع��اتی

در سطل آشغال ذهن نباشد، آن نمی تواند به عنوان يک واقعيت در خدمت تو قرار بگيرد."

"دوباره به من توضيح بده « در سلولهای مغزی ساخته شده است» به چه معني است؟"

 "قبل از اينكه ذهن تو بتواند اطلعات را تبديل به واقعي��ت کن��د باي��د در س��اختار مغ��زي ت��و وج��ود داش��ته باش��ند.

 اگر چه ممكن است اين اطلعات روي يك تكه كاغ�ذ باش�ند ول�ي ت�ا زم�اني ك�ه در س�اختار س�لولهاي مغ�زي ت�و

 وجود نداشته باشند، ذهنت آنها را به عنوان واقعيت نمي شناس�د."آنچ��ه ک��ه «م�ي بيني��م»، زم�انيکه «م��ي بيني��م»

 تصوير خروجي ذهن است، و نه آنچه كه در دنيا در حال اتفاق افتادن است. ه�ر تص�ويري ك�ه از طري�ق ذه�ن

 ديده مي شود فقط منحصر به آن ذهن است. فيزيكدانان به ما م��ي گوين��د آنچ��ه ك��ه در حقيق��ت در دني��ا م�ي گ��ذرد

 يك توده چرخان انرژي است كه بصورت الگوهاي مشخص در ح��ال حرک��ت ميباش��د. چش��م نم��ی توان��د آنه��ا را

 «ببيند». وسيله ای با فركانس يک آنتن که به فرکانسهای مش�خص ك��ه م��ا آنه��ا را طيفه��اي ن��وري قاب��ل مش��اهده

 مي ناميم تنظيم شده. اين آنتن امواج را وارد مغز مي كند. ذهن، با اين اطلع��ات تحري��ک ش��ده، ه��ر چي��زي را

 از طريق اطلعات و متحويات خودش فيل��تر م��ي كن��د. ه��ر چي�زي ي��ا ه�ر مطل��بي ك��ه ب��ا متحوي��ات آن تناس��ب و

 هماهنگي نداشته باشد را به گونه اي تغيير مي دهد كه ب�ا اعتق�ادات درون�ي سيس�تم اي�ن ذه�ن ش�هودی، متناس�ب

باشد.

 ريچارد سكوت خود را شكست،"متوجه شدم كه نفس نمي كشم، خودم هم وقتي فهمي��دم ه�ر از گ�اهي اي��ن اتف�اق

 مي افتد بسيار متعجب شدم. آنچه كه بيشتر باعث تعجب من شد اي�ن ب��ود ك�ه م��ن اغل�ب نفس�م را نگ�ه م�ي دارم،

 معمول هم نمي فهمم که دارم اين کار را می کنم. فکر م�ی کن��م در چني��ن مس��ئله اص�لی مث��ل نف��س کش��يدن، باي��د

 بيشتر متوجه آن وقتی که نفس نمی کشم باشم. او تصديق کرد،"مايكل، وقتي نفس مي كشم، تمام اين اطلع��ات

 مثل اين است كه روي هم انباشته مي شوند. مثل اينكه من نمي توانم متوجه اين موضوع شوم، احساس حماقت

مي كنم."

 من جواب دادم،"بسيار خوب است!"خوب متوجه شدي! آنچه من ش�نيدم اي��ن اس�ت ك��ه ت�و خ�ودت مت��وجه ش�دي

 وقتي نا خودآگاه رفتار مي كني، معمول اين بدان معني است كه يكي از واقعياتي كه تو را به چالش مي کش��اند

 در آن سطل ذخيره ها ذخيره شده است. حبس كردن نفست به كوچكي ذهن تو در گذشته و رفتار نا آگاه��انه ت��و



 در گذشته متصل شده و نا خودآگاه رفتار مي كني. نفس کشيدن فضای بيشتری از حقيقت را باز می کند و اي��ن

يكي از كليدهاي خالي كردن آن سطل زباله وقتي كه محتوياتش نا سالم و يا ديگر به كار نمي آيند است." 

 من پرسيدم،"چه كسي به تو آموخته و اين فكر را به تو خورانده كه احمق هستي؟ وقتي چنين واقعي��تي خ��ود را

 نشان مي دهد، بايد متوجه رفتارت باشي و خود آگاهانه رفتار كني، اين شانس ت�و ب�رای بخش��يدن و پ�اك ك�ردن

آن واقعيت از زباله دان ذهنت است.

 "پدرم هميشه مرا احمق مي ناميد! آيا تو می گويی من واقعيت « احمق بودن» را با خود هم��راه داش��تم و ح��ال

 كه آن خود را نشان داده است من ش�انس بخش�ش را ب��ه دس�ت آورده ام، خلص ش��دن از آن واقعي��ت ذهن��م – ي�ا

 کنترل شدن توسط آن، که تو آن را نا خودآگاه شدن ناميدی؟ حال كه م��ن اي�ن مس��ئله را ب��ا مفه��وم ذه��ن ش�هودی

 كه قبل توضيح دادي كنارهم گذاشتم، به نظر من «احمق بودن» را به عنوان واقعيت خودم پذيرفته بودم، ذهنم

 فقط شواهد مربوط به آن را به من نشان مي داد و من يك احمق واقعي شده بودم. به همين دليل بود كه «احم��ق

بودن» مثل طاعون همه عمرم بلي جان من شده بود؟"

حرف او را تائيد كرده و گفتم:"دقيقا همينطور بوده!"

 "م��ن اي��ن فك��ر را تغيي��ر م��ی ده��م! از ش��ر اي��ن فك��ر خ��ودم را خلص م��ی کن��م، همي��ن ح��ال! ب��ه ان��دازه ك��افي ب��ا

 واقعيت «احمق بودن» خودم را بدبخت كرده ام. آن در هر چيزي دخالت مي كرد. مثل يك هيولي وحش��تناك،

كه همه جا مرا تعقيب مي كرد. کاملp درست است! من چنين احساسي داشتم!

 ريچارد پرسيد،"هوم، اين همان معنی «بيرون کردن شياطين است»؟"، به نظر من اين چنين اس�ت. ش�رط م�ي

 بندم آن درست همان چيزهايی است كه در كتابهاي ديني زمانی که حرف از شيطان م��ی آي��د ب��ه آن اش��اره ش��ده

 است. اين رها شدن از شر چيزهايي است كه ما را شكار مي كنند ، ره�ا ش�دن از محتوي�ات س�طل زب�اله ذه��ن.

آنها به اين پروسه درمان درونی اشاره می کنند، درست است؟"

"ريچارد، دقيقاp همينطور است، عقده های درونی مخرب ما شياطين ما محسوب مي شوند."

 " مايكل، متوجه شدم. كل مجموعه افكار «احمق بودن» و احساسات تازه به من خ��ود را نش��ان دادن��د. ح�ال ك��ه

 اين اتفاق افتاده است من بسيار گيج و متأثر ش�ده ام، ام�ا ب��ه گ�ونه ای ک��املp متف�اوت از آنچ�ه ک�ه قبلp ب�رای م�ن

 اتفاق افتاد. قبلp هر وقت اين اتفاق می افتاد، من در اين احساسات گم مي شدم و كامل قدرت خودم را از دست

 مي دادم. ولي الن خودآگاه هستم و اين مراحل را مي گذراندم. فكر مي كنم اي��ن هم��ان چي��زي اس��ت ك��ه ت��و ه��م

 آن را اين گونه ناميدی- از طريق آن افكار و احساس��ات ب��دون گ��م ش��دن در بي��ن الگ��و ه��اي «احماق�انه ام». اي��ن

احساس بسيار دلنشينی است، احساس آرامش خاطر مي كنم!

انديشه كليدي:



 وقتي ما با «شيطان» درون خودمان روبرو مي شويم، آن می تواند مورد بخشش قرار گيرد. ديگر لزم نيست

از غير قابل كنترل بودن آن بترسيم.

 "كارت عالي بود! بله، اين يك فرآيند است و من فكر مي كنم تو ب��ا يك�ي از نيروه�اي ش�يطاني درون��ت ي�ا آنچ�ه

آن را هر از گاهي اژدها مي نامي و از جهاتي مدام تو را همراهي مي كرده روبرو شدی.

 "ريچارد، تو سريع متوجه اين مطلب ش��دي وم�ن خوش�حالم ک��ه اي��ن را فهمي��دي و فه�م آن اص��لp براي�ت س��نگين

 نبود، اين می تواند خيلی جالب باشد. اين پروسه ساختن سلولهاي مغزي است. فهميدن اين اطلعات احتياج ب��ه

 زمان دارد. همينطور كه تو اين كار را مي كني و اين عقايد را «م�رور» م��ي كن��ي، پ�ي ب��ه مع�اني جدي��دي م��ي

 بري. فهم و بينش تو عميقتر مي شود. تو اصالتا و ماهيتاp شاد و سرزنده و آگاهی، آگاهی و درخش�اني ك�ه هم��ه

ما با آن خلق شده ايم، در انجام مراحل يادگيريت صبور باش!

 "بيا دوباره به عملكرد ذهن نگاهي بين��دازيم. تم��ام خروج��ي ه�اي ذه��ن باي��د مط��ابق واقعي��ات س�اخته ش��ده درون

 سلولهاي مغزي باشند. هر واقعيتي كه ذهن ايجاد مي كند بايد با الگوهاي زباله داني ذهن، سيستم اعتقادي ذهن

 هماهنگي داشته باشد. ذهن خروجي خود را بر اساس محتويات سلولهاي مغز فـ��رموله م��ي كن��د. رازه��ا توس��ط

 ذهن مخفي مي شوند آن هم نه در ذهن. اين ذهن است که «می بيند» و فقط تصاويري را «می بيند» ک��ه ايج��اد

می کند. آن فقط تصاويری از آنچه که درون سلولهاي مغزی و معاني آنهاست ايجاد مي كند."

 "مايكل، وقتي كه اين ديوانگيها و معاني بدون عشقي كه به ما آموزش داده اند را رها مي كني��م چ��ه اتف��اقي م��ي

افتد؟" 

 "ريچارد، چه كسي مي دان��د، ام�ا از آنچ�ه ك�ه از بزرگ�ان روح�انی گذش�ته م�ي فهمي��م، هم�ه چي�ز ت�ا ح�د زي�ادي

 متفاوت م�ي ش�ود."ش�ايد ب�اغ ع�دن" وج��ود داش�ته باش��د، ام�ا م�ا ب�ه آن اج�ازه نم�ی دهي��م خ�ود را نش�ان ده�د. آي�ا

 تاكنون ديده اي كه چگونه يك كودك از عشق فاصله می گيرد. شايد ما از آن بهشت بيرون رانده نشده اي��م، ام��ا

 با پذيرش فرهنگي كه در اين دنيا آموخته و رفتاري كه بر اساس ذهنيات منفي و ديوانگي هايي كه از خودمان

بروز مي دهيم، ذات و سرشت طبيعي خود كه عشق است را رها كرديم.

 شايد خواهيم «ديد» كه ما، دنيا و هر کسی در آن، سزاوار آن هستيم که به ما عشق ورزي��ده ش��ود چ��را ك��ه ه��ر

 كدام از ما زنده ايم. شايد وقتي ما اين اولين قانون را پيروي كنيم، شواهدي را ب��بينيم ك��ه ب��ه م�ا نش�ان م�ي دهن��د

 چگونه به منافعي خواهيم رسيد كه هنوز آنها را درك نكرده ايم. كسي نمي تواند ما را از عشق محروم كند. ما

 خودمان آن را پس مي زنيم. يك ديد جديد نسبت به زندگي لزم است. ذهن بايد از ه�ر دي��وانگي، حم�اقت و ب�ي

 عقلي و هر چيزي كمتر از عشق پاك و تزكيه شود. ذهن��ي ك��ه بتوان��د واقعي��ت را ج��دا از تعص��بات گذش��ته خ��ود

 ببيند، يک ذهن پاک و منزه ناميده می شود. چنين ذهني توانايي آنچه كه «بين��ش پ�اك و من�زه» نامي��ده م�ي ش�ود



را داراست. 

انديشه كليدي:

كسي نمي تواند ما را از عشق محروم كند. ما خودمان آن را پس مي زنيم.

 "من شنيدم تو گفتي به تمام اين تعليمات قديمي معاني عميقتري اختصاص داده شده است، من آم��اده ام ت��ا آن را

در زندگيم به كار ببرم. بسيار هيجان زده شده ام." 

 "واقعيات در صورتی وجود دارند که از قبل در سلولهای مغزی ما ساخته شده باش��ند، و اي��ن عقي��ده در آرام��ی

 م��ورد خط��اب ق��رار گرفت��ه وق��تي ك��ه م��ي گوي��د،"«چش��مهايي ب��راي دي��دن و گوش��هايي ب��راي ش��نيدن»، آي��ا نم��ي

 شنويد، آيا نمي بينيد؟"حتما همه افرادي كه اين كلمات به آنها خطاب شده است گوش و چشم داشته اند، اگر چه

 آنها اطلعاتي در سلولهاي مغزي نداشته كه نمي توانستند از طريق آنها ببينند يا بشنوند و اعمال همه آنها مث��ل

 هم بوده است، معنی عميقتري كه بتواند در ذهنهاي آنها ب�ه نم��ايش گذاش��ته ش�ود وج��ود نداش��ته اس�ت. آنه��ا نم��ي

توانستند چه با «ديدن» و چه با «شنيدن» پی به معانی مورد نظر ببرند.

 ريچارد حرف مرا قطع كرد و گفت:"مطمئن نيستم كه فهميده باشم." 

 "ريچ�ارد، آي�ا ت��و ب�ا سيس��تم ك��امپيوتر ه�ا آش��نايي داري؟ او ب��ا س�ر تائي��د ك��رد،" بي��ا ب��ه سيس��تم ك��امپيوتر نگ�اهي

بيندازيم تا شايد شباهت نسبي آن به تو در فهم اين عقايد كمك كند."


