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ปรากฏการณที่เกิดขึน้กบัขาพเจา 
คือการรับรูทีม่าจาก 
จิตใจของขาพเจา 

การจัดการกบัปรากฏการณท่ีเกิดขึน้ การใหอภัย 
คือเครือ่งมือเปลี่ยนแปลง 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกบัขาพเจา 
 วิธีใหอภัยอยางแทจริงจากภาษาอะราเมอิค  

               หลัก – ในฐานะที่เปนมนุษย สภาวะธรรมชาติท่ีแทจริงของขาพเจาคือความรัก ( ¤ ขณะอุมทารกแรกเกิด ¤ ) การใหอภัยและ
เยียวยาจิตใจคือการสลายสภาวะใดๆ ก็ตามที่แตกตางไปจากความเปนทารกแรกเกิดท่ีขาพเจามี และคือการกลับมารับรูประสบการณ
ตรงท่ีเปนความรัก ตลอด 24 ชั่วโมงในแตละวัน ตลอด 7 วันในหนึ่งสัปดาหและตลอด 365 วันในหนึ่งป  

1. เนื่องจากไมยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ขาพเจา, ¤, ไดปลูกฝงให CBM* ของตนเองสะทอนเรื่องราวท่ีไมจริง
วา ขาพเจามีอารมณและความรูสึกที่ไมดีและขาพเจาเลิกรับรูประสบการณที่เปนสภาวะธรรมชาติที่แทจรงิของ
ตนเองหรอืความรักเพราะมีอะไรบางอยางมากระตุนใหขาพเจามปีฏิกิริยาโตตอบ (ใครหรืออะไรทีดู่เหมอืน
จะแยกขาพเจาออกจากประสบการณการรับรูตนเองขณะทีเ่ปนความรัก?) อันไดแก A.        (__.__)   
B. ขาพเจารับรูอะไร?                

                  หายใจเขาออกลึกๆ ชาๆ    
C. “จิต” ของขาพเจาที่บอกตนเองวา (ฉัน/ผม-เขา-เธอ-มัน-พวกเขา) เปนตนเหตุที่ทําใหขาพเจารูสึก  
              
(ใชกระดาษแผนใหมเพือ่เขยีนความรูสึกแตละความรูสกึและใหเรียกสติกลบั 
มาคิดใหมวาความเกลยีดชงัมุงรายและความกลัว* ทั้งปวงนี้เกิดขึ้นจากขอ 
มูลความทรงจําที่ผิดไปจากความเปนจรงิ และชี้ใหเหน็วาขาพเจาใช CBM  
ซึ่งไมสัมพันธกันกับความเปนจริง ซ้ําๆ กันหลายๆ คร้ัง เพื่อสรางปรากฏ 
การณท่ีเปนทกุขนี้ขึ้นมา)  หายใจเขาออกลึกๆ ชาๆ!! 
D. ขาพเจามีความรูสึก (#1B) ดังกลาวเพราะขาพเจานึกและคิด ดังนี้   
          
          
E. ขาพเจาตองการลงโทษคนหรือสิ่งนี้โดย      และ/หรือตวัเองโดย    
2. ขาพเจาตัดสินใจเลอืกทีจ่ะรักความจริง ยินดีเผชิญหนาและสลายพลังทั้งปวงทีทํ่าใหขาพเจารูสึกไมผอนคลาย 
ไมมีความสุขใจ และเปนพลงัสรางขึ้นเพือ่/จากสายสัมพนัธทั้งหมดของขาพเจา  (หลายชั่วอายุคน)! ขาพเจา
ยินดีที่จะเยียวยารักษากาย จิต และใจ    
3. ผลลพัธในทางบวกที่ขาพเจาตองการ -เปาหมายที่แทจริงของขาพเจา- เพือ่ #1A คือใหเขา  
          หายใจเขาออกลึกๆ ชาๆ !! 
4. ขาพเจาเลอืก ¤, ความเปนทารกแรกเกิดท่ีขาพเจามี ซ่ึงกระตุน ¤ ของทกุๆ คนที่เกี่ยวของ  (เร่ืองราว
เกี่ยวกับดอกกุหลาบและผีเสื้อ) 
5. A. ปรากฏการณท่ีเกิดขึน้กับขาพเจานี้เปนภาพความทรงจําอันนอยนิดที่ไดจาก CBM ของตนเอง และทีไ่ดรับ
จากเปาหมายหรือท่ีถูก “กระตุน” โดยเปาหมายที่ระบุไวในขอ #3 ปรากฏการณนี้ถูกสรางขึน้มาจากขอมูลท่ี
ผิดพลาด! เพราะเปนขอมูลที่ถูกดึงออกมาใชเต็มที่ไดเพียงแค 9 บิตจากจํานวนเซลลสมองทั้งหมด 10,000 
เซลล เม่ือขาพเจายกเลิกเปาหมายของตนไดแลว สิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตที่ปรุงแตงเรื่องราวซํ้าๆ* ก็จะพังสลายไป 
ทําใหขาพเจาสัมผัสถึง CBM* ของตนเองโดยตรงแบบรูจริงวาเปน CBM ที่เกี่ยวกับการไมยอมรับความเปนจริง
และความฟุงซาน* ซึ่งสะทอนเรือ่งราวของปรากฏการณนี ้(ปรากฏการณท่ีเปนมายา) โดยการโทษผูอื่นหรอืสิ่ง
อื่น  ขาพเจาตัดสินใจสลายจติใจท่ีปรุงแตงเรื่องไมจริงนี้ โดยการยกเลิก (ในภาษาอะราเมอิคเรยีกวา – ซแบก*) 

 
 
 
 

ถา “พวกเขา” เปน
พวกท่ีมีปญหา 
ทําไมขาพเจาเปน
คนที่มี... 
...ความทุกข?!! 
 
 
 
 
 

อารมณเสีย 
อยูที่ระดบั 

กอนใหอภัย 
0-10  _____ 

 

ขาพเจาปลอยวาง
เพื่อใหหลุดพนจาก
ความจําเปนท่ีจะ 
ตองสรางเรื่องราว

ขึ้นมาอีก จากเซลล
สมองเหลานี้เพื่อให
เกิดปรากฏการณท่ี
เปนมายา เพื่อ
พิสูจนวาขาพเจาถูก 
และความเกลียดชัง
มุงรายและความ
กลัวนั้นเปนจริง!! 

 
 

หายใจเขาออก
ลึกๆ ชาๆ !!! 
 

วาดภาพอารมณของคุณ: 

 

 

                  
⌧ขาพเจาปลอยวางและทิ้งความรูสึก 
#1A, เรื่องราวของขาพเจา ความรูสึก  
ความคิด  และการลงโทษ  เพื่อ¤ 

วันท่ี:          
แผนท่ี:  
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เปาหมาย (ตวักระตุน) เพือ่ให #1A (โปรดลอกขอ #3 มาใสในสวนน้ี)                 
       หายใจเขาออกลึกๆ ชาๆ!  
B. ขาพเจาขอ (ในภาษาอะราเมอิคเรียกวา – รูคา ดีคูดชา*)    ชวยดลบันดาลใหขาพเจา
ไดเยียวยารักษากายและจติใจ  กลับคืนสูความเปนทารกแรกเกิด, ความรกั ของตนเอง  เยียวยาจติใจที่
ไมยอมรับความจริง  และสลายความสามารถในการสรางความรูสกึ #1C      
อีกทั้ง ชวยดลบันดาลใหขาพเจารับรูโดยตรง แบบรูจรงิ อยางไมคลมุเครือ และอยางมีสติวาขาพเจามี CBM ที่
เปนความฟุงซานและที่สะทอนออกมาโดยการโทษผูอื่น และชวยสลาย CBM น้ีอยางคอยเปนคอยไป  
6. ขณะน้ี ขาพเจารูสึก                      และเกีย่วกับ #1B  
ขาพเจาเขาใจวา                   
ขอใหขาพเจาไดรูและเขาใจวาขาพเจาไดละเมิด #3 ยังไง    
          
          
7. กฎแหงจักรวาลมีอยูวา โดยการให เราไดรับตนฉบับของสิ่งนัน้ 
มาเก็บไวกอน! (หาอานความหมายและคําอธิบายเกี่ยวกบักฎนี้ไดในบทที่ 24) 

ถึง #1A ขาพเจาขอบคุณเราทั้งสองที่เลือกความจริง  และความรักท่ี 

สมบูรณแบบ  !  
ขาพเจาตัดสนิใจตั้งเปาหมายดวยความรักจริงๆ แดคณุ โดยยึดเปาหมาย 
ในขอ #3 เปนหลักและถึง #1A ขาพเจาขอมอบใหคุณ     
           หายใจเขาออกลึกๆ ชาๆ !! 

 

ขาพเจาปลอยวางเพื่อ 
ใหหลุดพนจากความ
จําเปนท่ีจะตองสราง

เรื่องราวขึน้มาอีก จาก
เซลลสมองเหลานี้เพื่อ 
ใหเกิดปรากฏการณที่
เปนมายา เพือ่พิสูจนวา
ขาพเจาถกูและความ
เกลียดชังมุงรายและ
ความกลัวนั้นเปนจริง!! 

 
หายใจเขาออก
ลึกๆ ชาๆ !!! 
 
 
 

อารมณเสีย 
อยูที่ระดบั 

หลังใหอภัยแลว 
0-10  _____ 

 

ความหมายของคํา *CBM – Carbon Based Memory  ความทรงจําเรื่องเกาๆ ที่ถูกสรางข้ึนใหมเหมือนลอกจากตนฉบบัดวยกระดาษคารบอน ซึ่งเปนตนกาํเนิดของ
ความเกลียดชังมุงรายและความกลัวทั้งปวง เปนฐานขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไวหลายช่ัวอายุคน และตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา 
*จิตทีป่รุงแตงเรื่องราวซ้ําๆ – การทาํงานของเซลลสมองที่สรางภาพในความนึกคิดที่ผิดจากความเปนจริงซ้าํแลวซ้ําเลาจากเนือ้หาสาระที่ไดรับตกทอดมาหลายชั่วอายุคน 
– เปนรากเหงาของ อีกแลว...ทําไม?! ทั้งหมดและเปนสาเหตุใหไดรับโรคภัยไขเจ็บตางๆ 
*ความกลัว/ความเกลียดชังมุงราย – พลังงานที่ใหโทษและดึงเราออกจากสภาวะธรรมชาติที่แทจริงของเรา –เปนตัวบงช้ีตลอดเวลาใหเห็นสิ่งทีไ่มสมัพันธกันกบัความ
เปนจริงซึ่งเกิดขึ้นซ้ําๆ กนัหลายๆ ครั้ง เปนเครื่องบงช้ีที่แมนยําเสมอ ทําใหเห็นความฟุงซานแตกกระเจิงทีบ่งช้ีขอมูลผิดๆ ทีฝ่งลึกในรากเหงาอันเปนตนตอ (ในภาษาอะ
ราเมอิคเรียกวา “ออตา[oota]”) ของภาพในความนึกคิดที่เปนทุกขที่เกดิขึ้นซ้ําๆ แบบเดิมๆ เพราะจิตของเราที่ปรุงแตงเรื่องซ้ําๆ 
*ความฟุงซานแตกกระเจิง – ผลที่ไดรับจากจิตทีไ่มยอมรับความเปนจริง ผลลัพธนี้จะซอนเรนอยูโดยไมเปลี่ยนแปลงแตอยางใด (ณ ขณะทีไ่มยอมรบัความเปนจริง) และ
แยกเราออกจากสภาวะธรรมชาติทีแ่ทจริงของเรา ที่เรียกวา “ไมมีสติ” “ใจ” หรือ “ทะเลทราย” 
*การใหอภัยอยางแทจริงจากภาษาอะราเมอิค – ซแบก (Shbag) – การไมยอมรับความเปนจริงและไมยอมรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตของเรา ทําใหเรายึดติดอยูกับ
ความฟุงซานและการโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่น และไมสามารถเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่จิตปรุงแตงซ้ําๆ ทั้งนีท้ั้งนั้น คําวา “ซแบก (Shbag)” แปลวา ใหอภัย ซึ่งจริงๆ แลวมี
ความหมายวา “ยกเลิก” การใหอภัยนี้เปนเครื่องมือในภาษาอะราเมอิค ที่ทาํใหเรากลับมาสมัผสัรับรูสภาวะของจิตที่ฟุงซานแตกกระเจิงไดโดยตรง แลวรวบรวมเอาความ
ฟุงซานนั้นเขาดวยกัน และแกไขใหถูกตอง ซึ่งจําเปนตองใหอภัยทุกวันถาเราเลือกที่จะทําใหความรักสมประสงค มีสุขภาพกายสุขภาพใจทีดี่ และมีอายุยืน! 
*Rookha d’Koodsha (รูคา ดีคูดชา) คือพลังหยินในตัวเราที่สลายผลกระทบที่ไดรับจากความผิดพลาดตางๆ ซึ่งทําใหเรารูแจงและเขาใจความจริง เปนพลังทีพ่อเหมาะ
สําหรับมนุษยเราในการรับมือกันการไมยอมรับความจริงซึ่งทําใหเราไมรูจกัใหอภัย (-ไมใช ไมอาจใหอภัยได!) อีกทั้งเปน “SuperProcessor” ทีส่ามารถเอื้อมถึงและ
เยียวยาไดหมดทุกช่ัวคน 

กรุณาแบงปน ใชประสบการณน้ี ตลอดจนสอนและสนับสนุนการงานนี้ไดอยางเต็มที่! ทําสําเนาไดแตตองมีขอความสวนนี้ปรากฏครบถวนในสําเนาหรือเอกสารท่ีแกไขปรับปรุงทุกฉบับ 
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุน! ซ้ือหนังสือ “ทําไม” และ/หรือ DVD/CD ฉบับภาษาอังกฤษไดโดยติดตอหรือสงธนาณัติมายัง 

dr. Michael ryce, c/o Rt. 3 Box 3280, Theodosia, Missouri 65761 417-273-4838 (95% of our workshops are FREE.  ติดตอเราไดหากประสงคจะชวยแปลและสงเสริมการงานนี้เพ่ือผูอ่ืน) 
15.00-book, 30.00 book on CD w/MP3, 40.00 – 4 hr. CD or 2 hr. DVD, 100.00 – 4 hr. DVD (includes the 2 Hr. DVD FREE), - plus 5.00 S&H 

ฟรี: เวิรคชีท และหนังสือ ดาวนโหลดและฟงการบรรยายทางวิทยุรายการ MindShifter Radio Show ที่ไดเก็บรวบรวมไวหรือรายการสด 5 วันตอสัปดาหไดที่ www.whyagain.com  
หรือโทรเบอร 646 200 4169 – 1-2 โมงเยน็ตามเวลา Eastern Time 

กรุณาใสขอความนี้อยางครบถวนใหปรากฏดวยขนาดแบบอักษร 7 หรือขนาดใหญกวา ในสําเนาหรือเอกสารที่แกไขปรับปรุงทุกฉบับ (TM) ® 1985-2011 v-1/2012-2 
 

วาดภาพอารมณที่คณุรูสกึในขณะน้ี: 
                                  

 

 
 
 
 
             
ขาพเจาตั้งใจแนวแนจะเปนคนราเริงมี
ชีวิตชีวา จะใชชีวิตที่เปนความรัก  
เพ่ือชวยใหไดรับผลตามที่ต้ังใจไวนี้ 
ขาพเจาขอยกเลิกรวมยอดความ
ตองการ #3 ทั้งหมดไมวาจากใครก็ตาม 

 (ใสชื่อยอ)           

ประสบผลสําเร็จ
ไหม? 

 


