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  ششمفصل 

  حقيقت چيست؟ 

ريچارد با اين مفھوم که واقعيت خروجی ذھن انسان است و با حقيقت يکی نيست دست و پنجه نرم می 

بنابراين در ھر لحظه، در ھر حادثه، حداقل اين احتمال وجود دارد که " . کرد، در دنيا چه اتفاقی می افتاد

داشته باشند؟ اين مفھومی بود که احتياج به توضيح از واقعيت معنی و تجربه مختلفی ھر کدام از طرفين 

او توضيح داد که ھرگز در گذشته برای او اين اتفاق نيفتاده است که آنچه که در  !"بسيار زيادی داشت

او . احتماالً با آنچه که در دنيا در حال اتفاق افتادن بوده است متفاوت باشد - واقعيت او -ذھنش بوده

راجع به اين مسئله که انکار می تواند خروجی ذھن او را تحريف کند اطالعی نداشته تصديق کرد که کالً 

اصل اورا پی بردن به اين . واقعيت ذھنش را کامال متفاوت با حقيقتاينکه اين مسئله می تواند  و است،

  .را مطرح کرد مثالیو خودش داوطلبانه  به نوعی شناخت رساند،

نوشيدن يک فنجان قھوه داغ که بخار از آن برمی خاست لذت و از وزی در رستوران نشسته بودم ر" 

او با  "،ندادم به او من حتی فرصت توضيح دادن ھم. می بردم که خانمی پيشخدمت آمد و آن را برداشت

او مرا در . دست او قاپيدم از از اينکه فنجان را در دست ديگر او ببينم آن را قبل"ادامه داد،  دستپاچگي

کمکم کند و از ريختن آن روی  حالی ديده بود که داشتم قھوه را توی نعلبکی می ريختم و سعی کرده بود

  ".کتم خودداری کند

کرد تا معنی آن موقعيت را  مکمک می گويی حاالقبالً ھرگز اينگونه فکر نکرده بودم، اما آنچه که تو " 

و  »!دست به قھوه من نزن«با خود فکر کردم، ، مرا برداشتهفنجان را ديدم که وقتی برگشتم و او . بفھمم

احتماالً چيزی شبيه  اواکنون می فھمم واقعيت " ،ريچارد نتيجه گيری کرد ".حمله کردمخيلی سريع به او 

حاال که به آن فکر می  !"بھتر است آن را بگيرم! است افتادنآن فنجان در حال  ، اوه،آه«، اين بوده است
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، که من ھميشه سعی می کنم اين خصلت بوده است ما کنم قاپيدن به آن صورت در نتيجه اخالق خانوادگی

، پيشنھاد  گسيخته اواز ھم ھماھنگ كردن افكار به منظور  .بد را در خود کنترل کنم ولی موفق نمی شوم

 !"می گيرنداز من  م رامردم اموال"بوده است ،  چيزی شبيه اينپشت اين قضيه احتماالً  واقعيت "دادم ،

يک  بسادگی گرفتنحقيقت ، ھمزمان. »ھستممردم  مراقب من«اين گونه بوده است ،احتماالً  ،در مورد او

ھمانطور که ما روی تجربه ای که او با پيشخدمت داشت و واقعيتی که . "فنجان که در حال ريختن بوده

  .بينش او عميقتر شد، متمرکز شده بوديم ش توسط آن اتفاق خود را نشان داد در ذھن

  

   است ؟ ذھن من اتيچه کسی مسئول واقع

  واقعيت چيست؟

 

واقعيت شماره دو، من از 
  !مردم مراقبت می کنم

 

واقعيت شماره يک، مردم 
  !وسايلم را می گيرند

حقيقت

فنجان در حال افتادن آه آن 
بھتر است آن را ! است 

!!!نزنبه قھوه من دست                         !بگيرم   
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اغلب و آنھا  ردممن سريع متھم می ک. دندمردم با رفتار من گيج می شچرادر زندگيم  حاال می فھمم"

به دليل واقعيتی است که در ذھن خود آن  ممی فھمم که آشفتگي حاال .نميفھميدند که چرا من ناراحت ھستم

که اتفاق حقيقتی به آن پيشخدمت ھيچ ارتباطی با محاال به اين حقيقت پی بردم که واکنش. را پرورانده ام

واقعيت من حتی کوچکترين شباھتی مطمئنم که . بودعکس العمل  به جز اينکه آن يک ،افتاده بود نداشت 

  ".افتاده است نداشته است اتفاق برای او با آنچه که

، ساختار واقعيت خودش و ديگران و مسئوليت پذيری او به حقيقت دشنگاه جدي با بينش اوليه ای ريچارد

ز اين مسئله ھم بسيار ابرده بود و  »رھا سازی«کلمه پی به مفھوماو . شکل گرفته بود  در برابر زندگيش

  ".من احساس بسيار خوبی دارم": و گفت خوشحال بود

اين گونه  ،استبه ما آموخته اند که سلب مسئوليت از خودمان آسانتر از قبول کردن آن : انديشه کليدی

  .نيست

 ،من تجربهدراين طور نيست؟  ،خيلی مھيج است که با چشمان جديدی ببينی .،کارت عالی بود ريچارد"

حقيقت اين است  "دارند، چرا آنھا مرا نمی فھمند؟ منبقيه ھم تصوری نظير" ،بيشتر مردم فکر می کنند

 .ما يکسان ھستند به ندرت واقعيات که در ھر لحظه ھر شخصی واقعيت متفاوتی را تجربه می کند، و

صميمی ، به ديگران در قلب و ذھنت جايی باز نکنی، خصوصاً در روابط  متفاوت اگر تو برای واقعيات

  !"دردسر خواھی افتاد

 ما حتی که ، مرا متعجب می کندنگاه به مسائل اطرافمان با اين نگرش "  ،اوقات تلخی گفتريچارد با 

سکوت در فضا اين نظر فکر می کرديم  مورد در ماھمانطور که  !"ھم كنار بياييمچگونه می توانستيم با 

   .ه بودحکمفرما شد
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ً "، آشفتگی صورت او را در ھم شکست و گفت يناگھان لبخند به من بگو  !تازه دارم می فھمممن واقعا

آيا آنچه که فکر می کنم درست است، ھنوز کمی گيج ھستم، اما با من ھمراھی کن، الزم است اين مورد 

آنھا ھزاران نفر ديگر ھم من اين کار را کرده ام، و ،در مورد پيشخدمت. امالً روشن کنمرا در ذھنم ک

که بين ما  یاتفاق .آمده است، کاری که دوست داشتند کاری را انجام داده اند که به نظرشان درست می

برداشتن يک فنجان قھوه تنھا برداشتن يک  ،بعد از ھمه اينھا، بی طرفانه بوده استکامالً  می دادرخ 

آنھا « مرا تحريک کرده است، واقعيتاو کرده  ی کهاما کار ،او سعی کرده کمک کند. بوده استفنجان 

تنھا واقعيتی که ، چيزی از دست دادنمن به او حمله کردم تا از خودم در برابر  »می گيرندوسايل مرا 

 رززندگی خانوادگی من ھم به ط "،او احساساتی شده بود ".حفاظت کنم اتفاق افتاده است در ذھن من

  ".ديوانه واری دوباره بازتاب ھمين فکر است

اشکھا از صورت برافروخته و قرمز او يکی پس از . ھيچ حرکتی نمی کرد ؛بودريچارد آرام شده 

ريچارد ، چه اتفاقی " پرسيدم،  من به آرامی . ديگری به پائين می غلتيدند و به سختی قادر به صحبت بود

  "افتاده است؟

انجام می دادم و کاری ی زمان. بين من و مادرم افتاده استاين اتفاق قبالً ھميشه دارم می فھمم  ، منمن" 

ھرگز . فرياد می کشيد و مرا کتک می زد مفکر می کردم او مرا تحسين خواھد کرد و در عوض سر

زندگی با  .ھيچ وقت نمی توانستم کارم را درست انجام دھم ،ممھم نبود که چقدر سعی کرد !چرا نفھميدم

  !بود ميدان ميناو مثل راه رفتن در يک 

  . اختيار کرده بود و سخن نمی گفت او برای دقايقی کامالً سکوت

ً "گفت، با خودشاو  چندين  ؟چند نفر را ويران کرده امزندگی که با چنين رفتار مشابھی  متعجبمواقعا

اينگونه با ديگران رفتار کرده ام در حالی که نمی دانستم اصالً چه کار می کنم؟ مرد، فکر نمی  ديگربار
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آن افراد  کنم چرا که تعداد کلمات عذرخواھی خيلی کمتر از تعداد کنم بتوانم از تمام آنھا معذرت خواھی

 "؟آيا بايد احساس حماقت کنم است،

به نظر می رسد احساس می کنی با  "،باالخره شروع به صحبت کردم، بعد از مدت طوالنی سکوت

  ".رفتار مادرت زندگيت خراب شده

  "تو چرا چنين حرفی زدی؟. من عاشق مادرم ھستم !نه نه، - ن"

حداقل به يکی از داليلی که  ،اشاره می کردی، که خيلی قدرتمند بودبه فرآيند درکت  ھمينطور که داشتی"

برای نگھداری آنچه که متعلق به خود می دانی استفاده  اينتو از .فوراً به ديگران حمله می کردی رسيدی

. ت آموخته ایربه ديگران الگويی بود که از ماد اين بود که متوجه شوی حمله کردن بعديتقدم  .می کنی

به ما می  تزيادی در مورد محتويات ذھن حرفھایدر رابطه و تقابل با او  ادراکاتتگوش کردن به 

 ".گويد

اريم به خروجی و بازده ادراکی و ادراکاتی که ما از قبل در مغز خود دوقتی به ريچارد توضيح دادم که 

بيشتر  ،دنبرای گفتن دار یحرفھای بيشترھميشه ا مشاھدات دني ازنسبت مشاھدات و ادراکات فعلی ما 

در حقيقت ، به داشتن يک رابطه عالی با مادرشعليرغم وانمود که تصديق کرد او. متوجه منظورم شد 

  .تا امروزرا نمی پذيرفت حتی  اين مطلباو ،ری ميکردهاز مادرش دو

می از دنيا و آنچه که  حرفھايی برای گفتن، ما بيشتر از ادراکات فعلی گذشتهادراکات : انديشه کليدی

  .دارند انديشيم

ھمانطور که او در مورد ترس از احساس غمگينی آنچه که آشکار کرده بود صحبت می کرد، به او 

به راحتی بتواند با خودش صداقت داشته  تاکمک می کردم احساس کند در فضايی امن و مطمئن  است 
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آنچه که ممکن بود   شدنش توسط باشد و حقيقت را به زبان بياورد ،او دوباره در مورد ترس از ويران

   .آشکار و فاش شود صحبت کرد

  ."روی زندگی من داشته است عجيبیاين مسئله عجب تأثير "

كامالً خود را نشان الزم بود به منظور درمان او که ترس ريچارد از نابود شدن يك واقعيت قديمي بود "

، از او خواستم متوجه خاطر نگاه كندبه او اطمينان دادم به ھر آنچه كه به ذھنش مي آيد با آرامش .دھد 

باشد كه خاطره درد  فقط يك خاطره است و الزامي براي قدرتمند كردن دردھاي قديمي اگر چه آنھا 

باراو آن احساس وقتي اولين  .حال حاضر او محسوب مي شدند نبودواقعيت داشتند و دردھاي در 

ھمانطور  آن ،ناراحتي بسيار زياد را تجربه كرد آن را ھمراه ھميشگي خود كرده و باعث بقاي آن مي شد

رام آبا چند نفس  ،چند لحظه برای .وقتی که انرژی قديمی از بدن او بيرون می رفت خود را نشان می داد

شده بود كه نفس كشيدن کامالً متحير احساس بھتری داشت وكه او در امان است ريچارد پذيرش اينو 

و متحير از احساس آرامش خاطري شد كه  "چه اتفاقی افتاد؟" ،او پرسيد .ده استبراي او چقدر آسانتر ش

  . ناگھان احساس كرده بود

. آنھا كمك مي كند دررھا شدن ازما نفس کشيدن بعد از رھا شدن احساسات قديمی، پنھان و منفی به "

تصور می کنم مردم در آينده راحتتر با تو ارتباط برقرار می کنند و تو احتماالً ارتباط بھتری با مادرت 

    ".داشتخواھی 

با  اين موضوعات مشاھده چگونگی ارتباط"، !"چه احساس آرامش خاطر خوبی" ،او آه کشيد و گفت

  "اينطور نيست؟. تياج به تمرکز و کار داردواقعاً احاين  .يکديگر جالب است
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  ذيرایپبايد روبرو شدن با خودت ھم احتياج به شجاعت بسيار زيادی دارد ، به اندازه کافی  و ،بله "

بايد به اندازه کافی با خودت صداقت داشته  افکارواقعی باشی و برای نگاه کردن به تاحساسات واقعي

 ".ريشه کرده در ذھنمان چالش پيش روی ما است پس تغيير دادن افکار قديمی . باشی

  . استفاده کنيد به بھترين وجهاز آن . يافتن است درمانبرای  يزندگی شانس: انديشه کليدی

اينکه فكر  ؛بخش بعدی کارمان بودانجام دادی چند دقيقه پيش  هکرا  فکر می کنم مھمترين قسمت کار "

اين حقايق ناخود آگاه به ھم مرتبط . »کرده ای نابود «آنھا راتو با حمله غير ضروری به ديگران زندگی 

متوجه شده اي كه اين بينش به دليل آيا  شده باعث به وجود آمدن رفتارھای درونی ناگھانی می شود،

  "؟تو با مادرت در يك ميدان مين استبينش زندگي كردن 

مادرت احساس می کردی  ريھایپرخاشگبا  ،به عنوان يک بچه د،جريان افکارت به من می گويآن "

ذھن جوان تو توان مقابله با چنين مسائلی را نداشته . آسيب ديده ای و احساس بسيار ناخوشايندی داشتی

 تذھن واقعيت آندر نفي . تا ھمين لحظه مخفی و پنھان مانده بود اين اعتقادبه ھمين دليل  ،است

ھمزمان او را برای احساسات آسيب ديده ات ، نشان مي دھدرا شواھدي از محبت و عشق مادري 

ما ناخود آگاه به . از تو سر می زند رفتار ناگھانیپس در نتيجه مخفی کردن آن يک س. دسرزنش می کن

را الگو  در زندگی توجه می کنيم و آنچه که در زندگی با آنھا تجربه کرده ايم  مقامات و بزرگترھا

تو . رفتارھايمان را از او آموخته ايم و انتخاب کرده ايم که "شخص قدرتمند"يک  برداری می کنيم،

اين ھمان  ،ميدان مينزندگی در پيش گرفتی يعنی ھمان راه رفتن با او در يک در او را  رفتار اشتباه 

   !"اين گونه است .الگوی ديوانگی و جنون است که باعث ويرانی ارتباطات می شود
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 بروز آنھا باعثزمانی درنگاه عميق به افكارسرزنش دوران زندگيش  طولدر  ريچاردعدم توانايی  

 بروزمنجر به خارج می کردند و اين مسئله  کنترل از آنھا او را. داشتانتظارشان را  حداقلکه ميشد 

 شسرزنش آميزافکار . ی که او با آن مواجه می شد نداشتکه ھيچ تناسبی با آن موقعيترفتارھايی می شد 

مثال تعميم يافته واقعياتی بود که او از کنش ، ، حمله به پيشخدمتواکنش او. ندبود ردهپيدا كعموميت 

متقابل با مادرش آموخته بود، کسی که ظاھراً برای حمايت و حفاظت از خود به ديگران حمله ور می شد 

ارتعاش که اغلب  بود که مردم را از او می راند، نوعی انفجارات احساسياين حرکت منبع و ريشه تمام 

  .بعد از گذشت سالھا از اتفاق اصلی که دليلی برای سرزنش بود ادامه پيدا می کرد

در حال مخفی  ،اگر عکس العمل شما به يک موقعيت ھيچ تناسبی با آن موقعيت ندارد: انديشه کليدی

ناخود کردن نزندگی  پر از آرامشعشق ورزيدن و در فضای امن و جلوگيری از !کردن چيزی ھستی

  .آگاه به ظھور واقعيات آشفته و پر از ھرج و مرج در زندگی ما منجر ميشود

اين عقيده که ديگری مسئول خروجی ذھن تو است . مالک محتويات ذھنمان بودن چاره مشکل است"

باقی  "انسان قدرتمند "است و باعث می شود ما را تحت سيطره رفتارھای آن فرافکنیدر نتيجه 

و گمان من درست باشد به اين نتيجه می رسيم که تالش می کردی اين فکر را در  اگر ظن .بگذارد

تصويری است  و ھمانبوسيله مادرت آسيب ديده ای و آن احساس در تو مخفی شده نگه داری که خودت 

من به  یگفتزماني است كه ، ، ھمانطور که گوش می کردمسر نخ من. که تو از خودت در ذھن داری

   ."رسانده امديگران آسيب 

اما از يک جھت ھم من از آن  ،دنمطمئن نيستم تمام آنھا اين طوری که شما گفتيد به ھم مرتبط باش"

  ".بتوانم با ديگران رفتار کنم با آرامشاکنون به نظر می رسد راحتتر . احساسھا راحت شده ام
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عدم پذيرش عشق و امنيت باعث راه دادن ، بود فرآينديک مراحل  سپری کرده بودکه ريچارد  آنچه

 يا وقتی تصميمی اتخاذ می شود .و پر از ھرج و مرج به ذھن می شودواقعيات ناخود آگاه، آشفته 

شخصی اجباراً، مجبوربه بروز رفتاری می شود که معموالً از انجام آن اجتناب می کرده به ندرت کسی 

زمانی که ما اجازه دھيم اين . در حال رخ دادن است چه فعاليتی اش می فھمد که در زير رفتار سطحی

  .ذھن از درگيذيھايش رھا می شود فرآيند طبيعی به خودی خود رخ دھد

که با ترس  یقبالً اگر چنين افکار و احساساتی برای تو پيش می آمدند احتماالً به دليل سابقه ھمان تعارض

تقويت منفی . تو را تقويت می کرده استيا خشم و عصبانيت ھمراه می شده تنھا درد و نگرانی قديمی 

  .دنباقی می مانآنھا و به صورت خودآگاه  کردهمدام و پيوسته برخورد مستقيم با احساسات را مشکل 

ريع حرکت کنی تنھا برو، اگر می خواھی خيلی س:  يک ضرب المثل آفريقايی می گويد: انديشه کليدی

زمانيکه موضوعات خود را نشان . اگر می خواھی به جای دوری بروی، با شخص ديگری ھمراه شو

بھترين  اين فضايی مملو از آرامش و عشق، افراد زيادی اطراف خود جمع کنيم،بھتر است در می دھند 

ما بايد ياد بگيريم چگونه  که ھمانگونه زمان تغيير وضعيت انرژی به يک وضعيت التيام دھنده است،

  . خودمان را نيز دوست داشته باشيم

شدی  کهبزرگتر "تکان داد،  ش رااو به عالمت تاييد سر" ؟آيا می خواھی ادامه بدھی، ريچارد"

، احتماالً به اين دليل که تو به اندازه بودهمادرت با تو که نظير رفتاررفتاری با ديگران در پيش گرفتی 

اما آيا تو را کنترل می کند، ر آن رفتا. برای خود می دانی »موفقی«کافی مادرت را الگوی رفتاری 

  "واقعا باعث محبوبيت بيشتر مادرت نزد تو نيز ميشود؟

 ."مرا از او دور می کرد شاين رفتار .آن گونه با من رفتار می کرد از او متنفر می شدم او وقتی! نه"
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تو از .ولی تو از کنترل شدن اکراه داری  شدهبنابراين آن به راحتی در ھدف کنترل کردن تو موفق "

پيشتر گفتی ھمسر ديگرت تو را ترک کرده  ؟ رفتار مادرت متنفر بودی، اما آيا خودت مثل او نشدی

دت باعث دور شدن آن ھا می شوی و آنھا خو که کسی به تو گفته است کنوناست  از تو پرسيدم آيا تا 

   "؟می رانیرا از خودت 

 "تو چطور اين موضوع را دانستی؟ "،او پرسيد

اما بيا فعالً به اين مطلب کاری ، ان دادم توسط مادرت آسيب می ديدیھمان طريقی که به تو نشه  "

که تالش برای کنترل کردن  يمتوجه باشبه تو پيشنھاد مي دھم  .نداشته باشيم و آن را ھمين جا نگه داريم

  ".ھميشه باعث خراب کردن ارتباطات می شود آن. به تو ھيچ کمکی نمی کند رفتار ديگران

ً  .اين مسئله نياز به تفکر زيادی داردھوم، مطمئناً " ،کرد و گفت یريچارد مکث روی اين می خواھم  واقعا

چطور اين ھمه مطلب از جمالت کمی که من گفتم که شما ، اما ميخواھم بفھمم مسئله زمان بگذارم

  ".فھميديد

 توخيلی آسانتر است که بپذيريم . بيا به احساسات جريحه دار شده توسط مادرت توجه کنيم ،بسيار خوب"

 شتیبا مردم دا که اگر معتقدی رفتاری. ای جريحه دار شدن احساسات مردم شده با طرز تفکر او باعث

او نيز وقتی با  بوده؟ابود کرده ای، آيا اين طور آنھا را نرت با تو داشته است و رفتاری است که ماد مثل

و می آيد که ھر بار که ت فکراين به  در ذھنت .است داشته تو رویاشته تاثير يکسانی تو رفتار مشابھی د

بيا به ذھن بسپاريم که جريحه دار شدن احساسات  .او با تو اين رفتار را می کرده به تو آسيب می رسانده

ی ھم نمی کنيم آن فعالً نمی خواھيم و سع کهپييچده يک واقعيت ادراکی است و احتماالً يک مشکل بسيار 

  .را تجزيه کنيم
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به جای اينکه سعی کنی او را به خاطر رفتاری که با تو داشته  تو ،در اين مرحله ،بسيار مھم است که"

من افراد بسيار زيادی را ديده ام که فھرست . پذيرای مدل و الگوی رفتاريت باشی ،سرزنش کنی

اما ھيچ وقت نقش خودشان در آن اشتباھات را قبول ، ان در زندگی را جمع آوری می کننداشتباھات ديگر

 اين منجر به سرزنش بيشتر شده و توجيه بسياري از افراد براي عدم پذيرش مسئوليتشان كه نمی کنند

حقيقت ."، به چالش كشيده نشدن و تغيير نكردنبراي ماندن در الگوھاي قديمي استاين بھانه عالی . است

اين است که به دليل انکار آنھا رفتار فرد قدرتمند در زندگی خود را تقليد کرده و ھمان رفتار را انجام 

آن ھرگز حتی وارد . ئی استمی دھند ولی ھيچ توجھی به آن نمی کنند چرا که اين رفتار کامالً نامر

بسيار عميق و  تاثير ،خودغلبه کردن بر انکار و تکذيب نقش . سيستم آگاھی خودآگاه فرد ھم نمی شود

شگرفی روی  ثيرو تادر زندگی خود ايجاد می کنيم شگرفی  تغيير ،رکابا اين  .رفی بر زندگی ما داردژ

  .اردزندگی ما می گذ

ما تبديل به آن چيزی می شويم که از آن تنفر داريم و آن  ،سرزنش به خاطر انکار و: انديشه کليدی

  .است شھودیاين ماھيت ذھن . چيزی را جذب می کنيم که از آن می ترسيم

خواھيد سرزنش کردن ديگران تنھا باعث از دست دادن قدرتتان شده و ھمزمان شخصيتی مانند آنھا پيدا 

برای رفتار . ، اين منجر به سرزنش بيشتر و توجيه بيشتر برای جلوگيری از جوابگويی می شودکرد

  . يک الگوی رفتاری و عدم تغيير گرفتار ،نيستطبق الگوھای رفتاری گذشته ھيچ عذری پذيرفته 

چگونه با داستانی که در مورد پيشخدمت گفتی تمايز بين واقعيت و حقيقت را فھميدی و اينکه ذھن "

 واقعيت مشابه  شواھدی بر اساس آنچه که قبالً تصور می کرده توليد می کند، تو و پيشخدمت ھر دو يک

اگر چه ذھن شما شواھد مختلفی دريافت می کند و يک . را مشابه اتفاق خارجیرا تجربه کرده ايد يا 

د و آنھا را روی ھم انتخاب ميکناز يک اتفاق مشابه ذھن او اتفاقات مختلفی . واقعيت از آن تعبيه می کند
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تو يک دليل برای  ذھن. و يک ديدگاه کامالً متفاوت از موقعيت به وجود می آورد ندگردآوری می ک

برای خدمت کردن به تو جستجو  ديگری شانسیپيدا می کند، در حاليکه  تخريب ديگریو  ويران کردن

  .عيات و تجربيات مختلفی می شودمتوجه باش که چگونه ديدگاه افراد منجر به واق. می کند

و حفاظت از  حمله کردنکه کنترل رفتار او را به عھده داشت و نياز ريچارد ريشه واقعيات ناخود آگاھی 

او به دليل اصلی . باز می کرد رابود  شده چون ريسمان به ھم تابيده و د را در او به وجود می آوردخو

 یانرژيھای منفرھا کردن ظاھر شدن و را  درمانما . بود درمان مھمترين مشکالت پی بردهو  کاراين 

چه کسی فکر می کرد ريختن قھوه در يک رستوران . تعريف می کنيمناآگاھيھا و ضربه ھای روحی 

در  است شود؟زندگی شخصی  مشکالت منجر به روبرو شدن با آنچه که شايد يکی ازعميقترينبتواند 

برای پی بردن به مفھوم  مشابھی موقعيت چالش زايی به ما فرصت گرانبھای به ديدن ھرصورت تمايل 

 !شفابخش را پايه ريزی کنيدواقعيت  می دھد و به ذھن شما اجازه می دھد تا يکدرمان 

  در زندگيت اتفاق مي افتد را بوجود بياوري؟ امروز بتواني آنچه كهآيا خودت معتقدي : انديشه كليدي

 


