
1 
 

   مجنپ فصل

  ھدف درد

  

واقعيات دردناک را درون  ،باشد داشتهنخود در زندگی  درمان حمايت برای ابزاری شخصیتا زمانيکه 

ريچارد می خواستيم کشف کنيم که چگونه اين واقعيات ذخيره شده  ومن . دنمی کذھن و بدن خود مخفی 

ی که از طريق آنھا در مورد ابزار ایعقيده که ھيچ ھستم اشخاصی در حيرت از . خود را نشان می دھند

بايد آالم و دردھای نھان را تا زمانی که زنده اند با  و ندارندرا تخليه کنند مشتقات ذھنی خود  می توانند

  .ھمراه داشته باشندخود 

، اما به من کنینبا درد و رنج خود ارتباط برقرار  ترجيح می دھیگفتی که  و بلند، به وضوح، شنيدم"

مخفی می کنی  تاز خود آنچه که"، پيشنھاد دادم." به اين معما اضافه کنم رااجازه بده تا نکته ای ديگر

  ".بی قراری و بيماری توست ،ھمان عدم آرامش

  "؟به بيماری رسيدی، دردناک چگونه از واقعيات ذخيره شده " ،ريچارد گفت

به جای يک  بدن تصور کن که. کيل شده استفيزيک دانان به ما می گويند ھر چيزی از انرژی تش" 

يکی از آنھا  .انرژی از دو نوع عمده انرژی تشکيل شده است  داناين مي. جسم يک ميدان انرژی است

که کل سيستم انرژی بدن را فرو می ريزد و متالشی می کند و انرژی سازنده  ،است انرژی تجزيه کننده

  ".مثبت که کارايی سيستم بدن انسان را افزايش می دھد

 "اين چه ربطی به بيماری دارد؟"،ريچارد گفت

آن می گويد سيستم بدن جايی  .بی قراری بلکهنه بيماری، .درد يک عالمت آشفتگی و بی قراری است"

يک بلکه  ،دشمن نيست اين يک. ، ذھنی يا احساسی دچار مشکل شده است نظر فيزيکیون از دراز 

زمانی که نمی خواھيم به بازخورد و عکس العملی که بدنمان به ما می . که تغيير لباس داده دوست است

  "!توجه ما را به خودش جلب می کند ھمان درد استآن با فرياد کردن که ، دھد توجه کنيم 
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چنانچه ما با تحت فشار در آوردن و  .ھدف درد شنوا کردن گوشھای ماست ، ھمان طور که قبال گفتم"

درد را نمی توان ناديده .،آن قويتر خواھد شد کنترل کردن ھشدارھا و زنگ خطرھا توجھی به آن نکنيم 

دير يا زود، توجه ما را به خودش جلب خواھد کرد و ما بايد از راھنمايی او برای تصيحح  !گرفت

اين شامل دردھای جسمی، ذھنی، احساسی و ارتباطاتی ما می . اشتباھات خود استفاده کنيم يا بميريم

 ".شود

. ش استخالص شدن از درد بدون دريافت معنی و مفھوم آن مثل بريدن سيم دستگاه زنگ ھشدار آت"

به «از ما می خواھد، آن  .به شما بگويد جايی مشکلی وجود دارد دھد كهمی  ھشدارسيستم ھشدار آتش 

، می شوداز گوش کردن امتناع کنيد، ھمه جا آرام و ساکت آن اگر شما با خاموش کردن . »من گوش کنيد

ا گسترده می شود و ھمه جا به ھمه ج، آن دير يا زود. ال شعله ور شدن است ھنوز جايی در حآتش  اما

ھر چه ديرتر پی ببريد . ھمه چيز در حال سوختن استکه و شما را متوجه می کند  خواھد گرفترا فرا 

خاموش کردن زنگ خطر ھيچ . خواھد بودخاموش کردن آن دشوارتر و سختتر  ،که کجا آتش گرفته

 ".کمکی به خاموش کردن آتش نمی کند

درد و رنج تنھا مانند زنگ خطر است، که "، يدستعجب و حيرت شده بود پرريچارد در حاليکه غرق در 

درد قرص می  رفعتو تنھا برای اينطور آموخته بودم من ؟ به ما ھشدار می دھد بايد به چيزی توجه کنيم

  ".خوری و بعد احساس آرامش می کنی، اين چيزی است که من فکر می کردم

بدون توجه کردن زنگ خطر خاموش کردنص خواھد شد، اما اين روش باعث فروش تعداد زيادی قر"

 بدن سلول جايی ازدرد در ھر ،که است واضح .منجر به آتش گرفتن و نابودی کلی خواھد شدبه آتش 

، تنھا دليل درد. شکل مواجه خواھد کردممخفی شده باشد سالمت کل آن سلول و يا قسمتی از بدن را با 

عميق به خودمان و انرژی متالشی کننده ای است که می خواھد توجه ما را به نگاه موارد،  دصرد دص

  ".مخفی کرده ايم جلب کند آنجاآنچه که 

 مادرد وبيقراری . اطالعات را ذخيره می کنند بدن ھر سلولی درتحقيقات پزشکی اثبات کرده است که "

می کنيم و از  ذخيره آنجانفی است که ما واقعيت م بوسيله به سلولھای ما انرِژی وارد شده ناشی از

يک زيست شناس سلولی نشان داده  1دکتر بروس ليپتون . واقعيات استفاده می کنيم سركوبداروھا برای 

از انرژی  لکولوميک فکر می کنيم آن فکر در بدن و جسم ما به صورت  مسئله ایزمانی که ما به 

                                                                 
1 .Dr.Bruce Lipton  
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ما با . می شود شداخل سلول بدن می نشيند مواد شيميايی جايگزين انرژی آن ھنگاميکهظاھر می شود و

ما در شرايط ضعف  درد نحوه زندگی که ثانويهدليل  . کيفيت انرژی افکار خودمان زندگی می کنيم

  ." انتخاب می کنيم است

! " کنم من بايد در اين مورد فکر افکار ما تبديل به مواد شيميايی در بدن ما می شوند؟: " ريچارد گفت

  ."داری شوخی می کنی تو؟ ضعيف می کند تخودش را  عمداً  چه کسی"

که ذات آن سيستم جريان و حرکت  تو نمی توانی در سيستم انرژی. ريچارد، در اين مورد فکر کن"

به منظور سرکوب کردن، چيزی بايد جلوی جريان . چيزی را سرکوب کنیھيچ  پيوسته انرژی است

  ".ه است در ھمان حالت باقی می ماندبه طوريکه ھر چيزی که مخفی شد دبگيرانرژی در سيستم را 

آن دارو را  تواگر  .شخصی را به من نشان بده که دارو مصرف می کند، حال بگوئيم برای افسردگی"

می کنند سرکوب شده است که توسط آن دارو چه اتفاقی می افتد؟ آنھا شروع به ياد آوردن آنچه  برداری

جلوی اطالعات را گرفتن ھمان  ؟دوباره به ھمان حالت افسردگی بر می گردد، درست استشخص  و

  ".روبرو شدن و توجه کردن به آن نيست

آنھا احساس  بدون آن، ؟، به اين معنی نيست موثر استاين بدان معنی است که دارو ، بسيار خوب "

ريچارد چانه اش را خاراند و در تالش برای فھم اين  ".آنھا احساس بھتری دارند ،با آن. غمگينی می کنند

   .به نظر می رسيدموضوع 

زير قاليچه  زبالهاگر جارو کردن . ريچارد، بستگی دارد منظور تو از فايده داشتن و کارا بودن چه باشد"

لکرد عم .باشد، داروھا ھم کار خودشان را انجام می دھند »مفيد«و پنھان کردن آن تعبير تو از کلمه 

کاھش قابل ، شکر، الکل يا غذاھای فست فود ،کافئين، نيکوتين شاملبيشتر داروھا، قانونی يا غير قانونی،

دردی که ماتمايل به کنترل وسرکوب آن  سيستم به نحوی است که و صالحيت مالحظه ای سرزندگی

   ".پاک ميکنيم داريم از ضمير خودآگاه خود

 اين تنھا به آن معنی. شده درمان از بين رفته و نه »آگاه ما ضمير خودخارج از « من گفتم ،متوجه باش"

و علت آن بيماری و  وب درد خود از دارو استفاده کنيمچنانچه برای سرک. از آن خبر نداريماست که ما 

 ،خواھد داديا زود جايی در سيستم خود را نشان  دير آن ؛درد ھنوز جايی دست نخورده باقی مانده باشد

آنچه را نمی بينی يا احساس نمی کنی، نمی .دھدخود را نشان می  »عوارض جانبی « در لباس اغلب
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چنانچه ما خودآگاھانه انتخاب کنيم . ، آن فقط يك محرك استنيستدرد الزم  ،اگر چه. توانی درمان کنی

رنج، گنج ميسر  بردهناجای وقايع باشيم به که ھمه چيز را تحت کنترل خود داشته باشيم و به دنبال داليل 

  .بود يمخواھ و گنجنمی شود زندگی ما شاھد ھيچ رنجی، 

. در اختيار ما قرار می دھدزندگی شانسھای زيادی ھنگاميکه ما احتياج به درمان داريم : انديشه کليدی

از طريق درد ما اغلب زندگی و کارھای درونی خود را انجام ندھيم ، اگر ما ابتکار عمل نداشته باشيم 

   .را تحريک خواھد کرد

  "يا اين به آن معنی است که من ھرگز نبايد دارو مصرف کنم؟آ"،ريچارد پرسيد

اما  ،است بھتر تعملکردکنی سرکوب می  را خودزمانيکه درد در کوتاه مدت  استفاده از دارو فوايد"

دستان يک درمانگر واقعی به صورت موقتی در داروھا  .در اين حالت غيرممکن است ،درمان واقعی

آنھا شفا نمی ، اگر چه  .آنھا می توانند يک زندگی را نجات دھند، عاليم تھديد کننده را کنترل می کنند 

  ".شفا خريداری کنند به منظور درونی یزمان مناسب را برای انجام کارھای ضرورھر چند دھند ، 

ھمانطوری که شما با  .تواقعی به دليل مصرف دارو نيس من روی اين مطلب تاکيد داشتم که درمان

به نظر می رسيد او به . بريدن سيمھای زنگ خطر نمی توانيد ھيچ کمکی به خاموش کردن آتش بکنيد

قدرت واکنش را از ما اين مطلب پی برده بود که داروھا تعادل مکانيسم احساسات را از بين می برند و 

تواند آن چيزی را که ما نمی خواھيم ببينيم به ما نشان دھد و بنابراين ھر ذھن نمی ". سلب می کنند

باعث تقويت مکانيسم انکار در ذھن ما  سادگیبه  داروھا .موقعيتی که انکار می کنيم را تحريف می کند

راه درمان خود نداشته باشد، داروھا  اگر شخصی وسايلی برای. می شوند، آنھا شکل فيزيکی انکار ھستند

  ".سوی نابودييک بليط يک طرفه به ،  انتخاب می کنندزندگی  سویبه  او را
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  :دم که نتيجه گيری کلی از موضوع بيماری و عدم آرامش و نقش ما در آن استيبا ريچارد شعری خوان

  ھر لحظه

  ،ھر لحظه از خشم                       ،ھر لحظه از عشق

  ،ھر لحظه از دروغ گفتن                    ھديه دادن،ھر لحظه از 

  ،ھر لحظه از ترس                        شادی،ھر لحظه از 

  .ھر لحظه از مردن                    ،ھر لحظه از زندگی

  حظات ما ھستند که با ھم جمع می شوند ،لھمه 

  ،جمع يک حاصل مثل اعداد

  ،به ما می گويد  سادگی جواب بهو

  .زندگی در انتظار ماست يا مرگ آيا که

  2سسيل لورد مارتين 

                                                                 
2 .Lord Martin Cecil  


