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   ھفتم  فصل 

  شھودیذھن  

 قدرت شخصی برای غير قابل پيش بيني و تھديدی هک تجربه کرده بود روابطی ھر كسيبا تقريباً  ريچارد

من روز احساساتی درباعث ب، خصوصاً زنانی که در زندگيم بودند، چرا ديگران "،او پرسيد . دندوب اش

، بدون آن رنج کشيده امتا به حال به اندازه کافی  ھا را احساس کنم؟که اصالً نمی خواھم آن وندش می

  ."می شود شيرينبسيار  زندگی من ،آسيب ھای قديمی ودرد

چنين به نظر  .ھستند که در ما تشديد شده اند مواردیريچارد احساسات ما منعکس کننده آن  "پاسخ دادم،

درست و حقيقی رفتارھای آنھا می رسد ديگران احساسات ما را بوجود می آورند چرا که ما از داليل 

مسائلی که نمی خواھيم با  آن ،خوديکی از بزرگترين مشکلھا اين است که ما درون . ھيچ اطالعی نداريم

. برای مثال در مورد دستگاه نشان دھنده عاليم فيزيکی بدن. آنھا مواجه بشويم را پنھان و مخفی می کنيم

   . د بدن ما تالش می کند دائماً چه چيزھايی را به ما بگويدما به يک ماشين پول می دھيم تا به ما بگوي

در آنچه كه اتفاق  توقتي تو منكر نقش .تو اجازه می دھی اطالعاتي را ارائه مي دھد كه  توذھن تنھا به 

به ذھنت دستور مي دھي كه اطالعاتي كه مربوط به مسوليتت در آن در حقيقت،  ،افتاده است مي شوي

 زيرا ،معتقد است نشان نميدھد واقعيات را بر خالف آنچه كه به آنذھن . دمخفي كنواقعه است را 

ً بلوكه شده ايناطالعات با  در حاليکه داليل  .ھيچ تناسبي ندارديا به بيرون رانده شده  عقيده عميقا

  ! احساسات ما بلوکه شده اند و ما راه ورود به آنھا را سد کرده ايم، احساسات بلوکه نشده اند
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ذھن يک وسيله صرف است که براساس شواھد و مدارک فعاليت می کند و داليل احساسات ناخودآگاه 

می دھد که توسط واقعيت درونی ذھنت که خودت  نشانباقی می ماند زيرا که ذھن به شما اطالعاتی را 

و توسط زنان من ھيچ قدرتی ندارم " اين است که  تاگر اعتقاد اصلي .آنھا را ساخته ای حمايت می شود

ذھن تو تجربياتت را با آن زنان به گونه ای ارتباط می  " و تمام اشتباھات آنھا مورد ھجوم قرار می گيرم

ھر نوع اطالعاتی که . تو ھمخوانی داشته باشد عقايد باکه در فرآيندی قرار می دھد  دھد و آن را

و واقعيت اصلی توجھی نکنی و به آن زمانی که تو به حقيقت تا . ھمخوانی نداشته باشد مسدود می شود

  ".چه چيزھايی ھستی که مالکعالقه و عشقی نداشته باشی نمی توانی ببينی 

ذھن تنھا . ما به بحث خود ادامه داديم و در مورد ذھنی که براساس شواھد فعاليت می کند صحبت کرديم

آن ھستند و بازتاب آن از  تصوير برای ساختن واقعيات خود استفاده می کند، که یاز اطالعات مجاز

واقعيت . شرايط درون و منحصراً براساس اطالعاتی که سيستم اعتقادی فرد در اختيار آن گذاشته است

  .  تفسير و تعبير ذھن از حقيقت است

راه  اگر اطالعات صحيح و صادق توسط ما سد شده باشند، ذھن نيز نمی تواند حقيقت را منعکس کند و

  !"حل ھميشگی عشق به حقيقت است

وقتی که دسترسی به اطالعات با بستن و مسدود کردن حقيقت غيرممکن می شود ھيچ چاره ديگری " 

آن که خود را نشان داده  باشد در صورتی که اعتقاد آن متفاوت از حقيقتی. برای ذھن باقی نمی ماند

و حالت ھذيانی پيدا می  دچار اوھام و خياالت می شود ، وقايعی را می بيند که ھرگز اتفاق نيفتاده است

سلولھای مغزی که آن عقيده را نگه داری ، وسط اتفاقی در دنيا تشديد می شودزمانی که يک عقيده ت. کند

اطالعات پر شده در آن سلولھا تعبير ذھن . می کنند با اطالعاتی پر می شوند که براساس حقيقت نيستند

ی که سيستم باورھا و اعتقادات تا زمان. جزئی از اتفاق خارجی واقعی است که آنانگار  ،از حقيقت است
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ند که گويی در خواب ما را در شرايطی نگه می دار ، تمايل دارنداز ناخود آگاھھای منفی پاک نشوند، ما

  . ما را ھيپنوتيزم کرده اند انگاركه ،و رويا ھستيم

  آلبرت انيشتين   ".عيين مي كند شما چه ببينيداين پيش فرضھاي شماست كه ت": انديشه کليدی

آنچه که می وببينيد آنچه که نمی خواھيد ی شما برای مخفی کردن دستورالعملھااز  می تواندذھن تنھا  "

اطالعات و در نتيجه  انکار شدهد دستيابی به موار .کندببينيد عمل براساس سيستم اعتقاديتان خواھيد 

می  تجربيات تکراری است بيشتر آنچه که ريشه درمان ھایکليد ،غلطاعتقادات  مخفي شده و تصحيح

، و کنی درمانتو نمی توانی وقتی صاحب چيزی نيستی و حتی نمی خواھی به آن نگاه کنی آن را . باشد

  ".کن که اين نکته را توضيح می دھد هبه مثالی توج. درد آن چيزی که مخفی شده است ادامه پيدا می کند

الکترودھايی در مناطقی از سر گربه قرار داده شد که به صدا پاسخ می  ،در يک تجربه آزمايشگاھی" 

ھر وقت که تجربه گر دکمه را فشار می داد، سر . يک دکمه نزديک گوش گربه قرار داده شد. دادند

  .گربه اصوات را ثبت می کرد

مانی که توجه گربه به موش متمرکز ز. داده شدبه شکل زنگ در جلوی گربه قرار  یيک موش درظرف"

می شد الکترودھای نشان می دادند که ديگر ھيچ عالمتی از فشار دکمه ثبت نمی شود و امواجی که 

به نظر می . مربوط به فشار دکمه بودند ديگر ثبت نمی شدند چرا که در مغز گربه مسدود شده بودند

اين يک . تنھا به آن اتفاق توجه می کرد وش بود واواتفاق مھم در آن لحظه برای گربه گرفتن مرسيد تنھا 

  ".نمايش تجربی قوی و محکم در مورد نحوه عملکرد مغز است

يك . نگاه کنيم اجازه مي دھد كه دقيقتر به تاثير ذھن مدركي روي عملكرد انسان مامقايسه كامپيوتر به  "

 به آن دستور داده می شودقادر به انتخاب نيست و تنھا ھمان گونه که  آن  .كامپيوتر را در نظر بگير
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شخصی که با کامپيوتر کار می کند انتخاب می کند از چه برنامه ھايی . اطالعات را نشان می دھد

از آن جا که کامپيوتر تنھا می تواند . كه روي آن اجرا شود استفاده کند يا چه برنامه ھايی بسازد

اختيار  در را پياده کند و اطالعاتی را نشان دھد که به آنھا دسترسی دارد اطالعاتی کهدستورالعملھا 

  ."اجرا می کنداپراتور قرار می گيرد محدود به برنامه ای می شود که 

از  واقعيت برای ساختن يک، ذھن تنھا می تواند از اطالعات برنامه ريزی شده ،يک کامپيوتر مثل " 

تمرکز ذھن ابزار کليدی  . يا واقعه ای که بر آن تمرکز شده است حقيقتھر .کندده موقعيت داده شده استفا

توسط اھدافی که در ، در ذھن در حال اجرا شدن است» مه برنا« وقتی که يک  .انسان اھداف آن ھستند

 خصوصاً در ارتباطات نزديک مااين معانی زيادی  البته .شودذھن انسان نگه داشته می شود ھدايت می 

مغز و ذھن تنھا به اطالعاتی دسترسی دارد که کيفيت محتوای آنھا نيز توسط دستور العملھای  .دارد

اوری يا نگرش ما ناميده حقيقت اين دستور العملھا عرفا تعصب، پيش د در ،دنشواھداف ما مشخص می 

پيش داوريھايش  ذھن تنھا به اطالعاتی اجازه بروز می دھد که آن را در رسيدن به اھداف و .می شوند

  .باشد پنھان ديگرکمک کند  و حمايت کننده تمام اطالعات 

ذھن من تنھا واقعيت مرا به من نشان مي دھد، آن ممكن است و يا ممكن نيست با : انديشه كليدي

  .اما ھميشه با آنچه درون من است ھماھنگي دارد ،حقيقت ارتباطي داشته باشد

مقصر را پيدا کن «  آن به ذھن دستور می دھد ،سرزنش آميز باشد ھدف ما برگرفته از يک برنامه اگر"

واقعيتی که در ذھن تو نمايش داده می شود اين است که تنھا » !و مطمئن شو او شخص ديکری است! 

شواھدی را بازتاب دھد که در سلولھای مغزی وجود داشته است و با آن برنامه ھماھنگ  ندامی تو

کسی که در  .انده شده اند و يا بلوکه شده اندبه بيرون ر ، داخلی يا خارجی،ديگرتمام اطالعات . ھستند

در نتيجه شخصی که گرفتار انکار شده است،  به . بازی سرزنش درگير شده بايد حقيقت را ناديده بگيرد
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راحتی برای ساختن واقعيات فعلی  خود حقيقت را فراموش می کند  و  ديگر برای پی بردن به اصل 

  .ه آن دسترسی نداردبلب مط

اگر ھيچ شاھدی و مدرکی برای حمايت و کمک به واقعيت دلخواه وجود نداشته باشد، ھدف فعلی شامل 

ذھن گرفتار اوھام و خياالت می شود و مدارک الزم از گذشته را ناديده گرفته و آن را  ، حقيقت می شود

آن زمان، ما چيزھايی را می بينيم که ھرگز اتفاق نيفتاده . به واقعيتی که توليد کرده است متصل می کند

ن را به انجام و مھمتر از ھمه ما ديگرا !ما در دنيايی زندگی می کنيم که ھرگز وجود نداشته است !است

ذھن شما تنھا می تواند از اطالعاتی استفاده کند که اثبات  !کاری متھم می کنيم که ھرگز انجام نداده اند

آن تنھا می تواند از اطالعاتی استفاده کند که اثبات می کند . می کند تو صحيح می گويی و حق با توست

می شود  باعث اين طرز تفکر و نگرش. ندديگران در ساختن يک واقعيت در مورد آنھا مشکل زا ھست

و  آسيمگیسرحالت اوليه احساس  دصرد هاجنپ. که بيشتر مردم در يک دنيای کامالً فانتزی زندگی کنند

ھر تعصبی . درھم برھمی و اغتشاش از جمله عالئمی است که بيانگر انسداد حقيقت است ،پريشانی است

  .استدر مورد دنيای واقعی باعث عدم قابليت ذھن در فراھم کردن اطالعات صحيح 

اگر تو روی عقيده ات پافشاری کنی و روی آن تعصب داشته باشی و مثالً بگويی من درست می گويم،  "

ذھن تمام مدارک و شواھد اشتباه را ناديده می گيرد و  ،یتو اشتباه می کن،يح را می زنم من حرف صح

خود باعث  درگير تصورات اشتباه خود شده ايم،زمانی که ما . ما درک ساختگيمان را حقيقت می ناميم

پس برای خطاھايی که خودمان تاييد نمی کنيم مرتکب شده ايم، . عدم ورود حقيقت به ذھنمان می شويم

که مدام ديگری را سرزنش می  زمانی پايدار ماندن يک رابطه": گفتممن . ديگران را سرزنش می کنيم

  ".کنيم بسيار سخت است
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ری برای آنچه که در ذھن ما می گذرد و وانمود به اينکه ديگران باعث احساسات ما سرزنش کردن ديگ

شکل خارجی دادن به واقعيات . بسيار احمقانه و ديوانه واری است طرز تفکر ،در ارتباطات ما ،ھستند

درونی خودمان و وانمود کردن به اينکه حقيقت تنھا درون ما رخ می دھد و حرف حق با ماست ما را 

مالً از مسير منحرف می کند و مانع ما برای درک و فھميدن احتياجات برای درمان دردھايمان می کا

زمانی که . حقيقت مھمترين سدی است که در مسير درمان جلوی راه ما قرار گرفته است انسداد. شود

می کنيم و سپس تالش می کنيم تا آنچه را درونمان اتفاق می افتد را به دنيای خارج وارد کنيم،  فرافکنی

  .آنچه که درون ما مخفی شده است محروم می کنيم بخششخود را از ديدن و 

زمانی که شخصی می بيند شما کاری انجام داده ايد که واقعا انجام نداده ايد و می شنود : انديشه کليدی

  .ذھن اوست که مشغول به کار شده ،گفته ايد که اصالً نگفته ايدزی چيشما 

احمقانه و ديوانه وار به نظر نمی رسند؟ و من  ابطهيک ر دستورالعمل آيا اينھا: رد به طعنه گفتريچا

  چگونه می توانم نجات پيدا کنم؟! تمام عمرم را اين گونه زندگی کرده ام

در مورد چگونگی  تمام آنچه که تا به حال. نچه که در باال گفتم جواب مورد نظر من بوده استتمام آ" 

ھمانطور که يک کامپيوتر بايد دوباره برنامه ريزی شود . چاره مشکل توسترفع اين مشکالت گفته ام 

ر حال حاضر است که د برنامه ایيا برای دسترسی به اطالعات بايد برنامه جديدی اجرا شود که متفاوت 

ما بايد به مغز دستور بدھيم تا . استصادق  ذھن انسان  ، ھمين مسئله ھم در مورددر دسترس است

ببخشيم و اطالعات  - يا اگر صحيحتر بگوئيم بخشش را شروع کنيم متوقف کندرا  »برنامه سرزنش«

 >اشق حقيقت ھستممن ع<قسمت پس بايد به سراغ س. ناکارآمد و مخدوش را از آن قسمت مغز پاک کنيم

   ".پذيری را آغاز کنيم تا بتوانيم موقعيتھا، ديگران و خودمان را به درستی ببينيم مسئوليت برنامهو برويم 
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ً تصاوير مشابھی ريزی اکنون می فھمم که مدام در حال نقشه" در مورد تمام حتی  بوده ام چرا که مرتبا

 مغزم ھمگی شده از  خارجی بايد متوجه باشم آن سناريوھا  ،افراد متفاوت ديگر در ذھنم تداعی می شوند

اين طرح ريزی خارجی نقش : ريچارد با ترديد پرسيد .و نه ھيچ شخص ديگری مربوط به من ھستندتنھا 

  "؟چه بوده استدر روابط من 

 


