
فصل بيست و دوم

يادگيري چيست؟

 "اولين باری كه جلوي كامپيوتر نشستي را به خاطر مي آوري؟ تو فقط مي دانستي كه ك��اري باي��د انج��ام ده��ي.

 ام��ا چ��ون س��لولهاي مغ��زي را ب��راي اداره آن نس��اخته اي، هي��چ واقعي��تي در ذهن��ت ب��راي راهنم��اييت ن��داري.

 بنابراين، نمي تواني آن را به اجرا بگذاري. وقتي تو با علم كامپيوتر آشنا شوي و يا يك متخص��ص در س��اختن

سلولهاي مغزي به تو كمك كند، مي تواني با موفقيت برنامه هاي كامپيوترت را اجرا كني."

 "قبل از اينكه بتواني با كامپيوتر كار كني، تنها تفاوت تو و آن متخصص، محتوي س��اختار س��لولهاي مغ��زي او

 در مقايسه با توست. او واقعياتي در ذهنش در مورد كامپيوتر داشت كه تو نداش��تي. زم��اني ك��ه ت��و «چش��مهايي

 براي ديدن» داشته باشي، قادر به استفاده از کارايی خلق كامپيوترخواهی بود، چ��ون ح��ال ديگ��ر آن س��لولهاي

مغزي را داري." 

 "متوجه باش، وقتي كه كامپيوتر براي تو اجرا نشد، اين به آن معني نبود ك��ه ك��امپيوتر و ي��ا ت��و مش��كلي داري��د.

 تمام احتمالت همين هستند. اگر تو كامپيوتر را بش��كني و آن را ل��ه و ل��ورده كن��ي، آن هي��چ علق��ه اي ب��ه انتق��ام

 جويي و تنبيه تو ندارد، آن به وضوح فقط آن طوري كه تو مي خواهي كار نمي كند. اين مدل کامل آنچه اس��ت

که در زندگي تواتفاق می افتد."

 ريچارد حرف مرا قطع كرد و پرسيد،"خوب، پس ب��راي ك��ار ك��ردن ب��ا ك��امپيوتر باي��د عل��م آن را آم��وخت. اي��ن

همان چيزي است كه تو آن را ساختن سلولهاي مغزي مي نامي؟"

 "بله، و م�ا در زن��دگي ب�ر اس�اس واقعي��اتي ك�ه در س�لولهاي مغزيم�ان داري��م زن��دگي م�ي كني��م. زن��دگي كس�ي را

 «مج��ازات» نم��ي كن��د. آن فق��ط چي��زي را ب��ه م��ا م��ي ده��د ك��ه م��ا خواس��تار آن هس��تيم. اگ��ر واقعي��اتي ك��ه م��ا در

 سلولهاي مغزيمان نگه مي داري�م خواس��تار مج�ازات باش��ند، زن��دگي فق�ط منحص�ر ب��ه مج�ازات ك��ردن ش�ما م�ي

 شود، دوباره و دوباره، تا زماني كه ما تغيير كنيم! درست مثل كامپيوتر، وق��تي ت��و ي��اد بگي��ري زن��دگي چگ��ونه

است، کارايی خلق آن براي تو آغاز مي شود."

 "پرورش فهم عميقتر از چگ�ونگی آم��وختن م�ا تص�فيه ك��ردن فه�م م�ا از اختلف بي��ن «واقعي�ت» و «حقيق�ت»،

 باعث درك آسانتر اين کارمي شود. در فرهنگ آرام�ی تم�ايز بي��ن حقيق�ت و واقعي�ت بس�يار خ�وب فهمان��ده ش�ده

 است. ما از طريق ذهن تنها مي توانيم واقعياتي را ديده و درك كني��م ك��ه در س��اختارهاي س��لول مغزم��ان اس��ت،

 حتي اگر فكر كنيم آنچه را كه می بينيم و می فهميم در دنياي بيرون اتفاق می افتد. زندگی، خيل��ی بيش��تر از آن

چيزی است که ما از طريق حواس محدود خود می بينيم."



 "به منظور ساختن سلولهاي مغزي براي آگاهي عميقتر بايد صبور باشيد. كامل كردن تمام عقايد ارائه شده در

 اين كار، و تغييرات شگرف، احتياج به صرف زمان دارد. آنهايي ك��ه فاق��د اي��ن س��لولهاي مغ��زي هس��تند تعج��ب

مي كنند كه چرا افرادي كه از اين ابزار استفاده مي كنند اين همه هيجان زده شده اند."

 "من افرادي را ديده ام كه وقتي اين كار را شروع مي كنند بعد از مدتي بسيار نا شكيبا هستند، به جاي اينكه با

 صرف زمان اين مراحل را بياموزند مي خواهند همه اطلعات را ي�ك دفع��ه و خيل�ي س�ريع بدانن��د و بياموزن�د.

 من خودم هم گاهي نا اميد مي شوم چون من هم مي خ�واهم ك��ل اي��ن پروس��ه را خيل�ي س��ريع ب��ه اف��راد بي��اموزم.

 چقدر شگفت انگيز بود اگر مردم مي توانستند متوجه همه مفاهيم و اب�زار ك�ار آم��د ظ�رف م�دت خيل�ي كوت�اه و

يك دفعه شوند." 

 "يكي از موانعي كه باعث كاهش سرعت پروسه مي شود واقعيات متض��ادي اس��ت ك��ه م��ردم در ذهنهايش��ان از

 كلمات دارند. طريقي كه اين كلمات استفاده مي شوند نق��ش بس��يار مهم��ي در س��اختن س��لولهاي مغ��زي دارد. ي��ك

 كلمه ممكن است به معاني مختلف شنيده شود، آن ممكن است به واقعيتهاي مختلف��ي در ذه��ن ه��ر ك��دام از اف��راد

 تعبير شود اما تنها معنی يک کلمه، واقعيت را در ساختار سلول مغز شخص آشکار می کند. تنه��ا ب��ه اي��ن دلي��ل

 كه مردم روي معني يك اص�طلح تواف�ق دارن��د، ب��ه آن معن�ی نيس�ت ک�ه آن اص�طلح در بردارن��ده آن و ي�ا ه�ر

معنی ديگری است. 

 ريچارد با يك اشتياق غير منتظره و صداقت گفت:"مايك��ل، م�ن م�ي ت�وانم بفهم�م، م��ن هن�وز ب�راي درك تف�اوت

 بين واقعيت و حقيقت بايد زمان بگذارم، اما خودم را براي وارد مب��ارزه ش��دن آم�اده ك��رده ام! ب��راي م��ن زم�ان

 روبرو شدن با مسائلي كه در زندگيم كاربردي ندارند فرارسيده است. وق�تي فك�ر م�ي كن�م ك�ه چق�در ك�ار ب�راي

انجام دادن دارم، مي بينم فقط لزم است احساساتي كه روي دوشم سنگيني مي كنند را رها كنم."

 "من با هر چه تو گفتي موافق نيستم، و بعضي از آنها را هنوز نفهميده ام، اما به نظ�ر م��ي رس��د بي��ن روش��هاي

ديگري كه شناخته ام اين يكي بيشتر برايم معني داشته، بيشتر از همه آنها." 

 من گفتم:"استفاده از اين اب�زار جاه�اي خ��الي بس��يار زي��ادي را در زن��دگي ت��و پ��ر م��ي كن��د و ج�واب بس��ياري از

سوالت توست. بيا نگاهي به مراحل بخشش همان گونه كه در صفحه كنترل واقعيت آمده است بيندازيم."

 ريچارد به من اطمينان خاطر داد كه او مي خواسته هر كاري که لزم بوده را انجام دهد و براي اولي�ن ب�ار از

 زماني كه به اينجا آمده بود تصديق كرد كه او مي دانسته اين همان چيزي بوده كه او نياز داشته است. ريچارد

به نظر آرام مي رسيد.
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