فصل دھم
حكمت كھن يا فيزيك جديد؟

بيشتر مردم زماني كه متوجه داليل درد در زندگيھايشان می شوند ،ھيجان زده شده و مشتاق می شوند به
مشکالتی كه بايد رفع شوند توجه کنند .اما ريچارد از اين قائده مستثني بود .زماني كه دوباره گفتم بخشش
واقعي راه حل مشكالت است ،از کوره در رفت.
صداي ريچارد زماني كه خشم و عصبانيت او شعله ور شده بود ضخيم شده بود ،او فرياد زد "بخشش؟!"
بس است .به اندازه كافي به توضيحات تو گوش كردم! من سعی کردم ببخشم آن ھم بيشتر از يک بار ،آن
باعث ھيچ تغييري نمی شود !"
به او گفتم"،يك نفس عميق ديگر بكش .به خاطر مي آوري به تو گفتم مكالماتي كه در ذھنت مي گذرد را
فراموش كني؟ از تو مي خواھم به حرفھاي من گوش كني ،نه واقعيات گذشته اي كه از بخشش مي داني و
تصورات منفي كه خودت براي خودت ايجاد مي كني .با تو موافق ھستم كه بخشش سطحي مزايايي دارد
اما باعث درمان عميق ترين دردھاي ما نمي شود .به ھمين دليل است كه كار من تمركز روي بخشش
واقعي است -پروسه كامالً متفاوتي از آنچه كه فرھنگ ما به عنوان معذرت خواھي به ما آموخته است".
"اين طريقي كه بخشش به ما آموزش داده شده است تنھا مثل سايه اي از معني بخشش حقيقي و عملكرد آن
است .در اين فرھنگ ،ما معموالً يك بخشش غير واقعي را جايگزين مي كنيم .به دليل تصميم خطرناكي كه
گرفته ايم و به دليل غفلت خودمان و تمايل ما براي اجازه دادن به ديگران كه به جاي ما فكر كنند ،ما ھمه
به اين عقيده رسيده ايم كه عذرخواھي كردن به معني فراموش كردن كسي و »خالص شدن از شر«

اوست .ما بايد ديگران را به دليل وحشتناكترين كارھايي كه در حق ما انجام داده اند ،و رنج دروني كه
براي ما به وجود آورده اند ببخشيم و اين »بخشش« يك مفھوم يوناني است كه جايگزين معذرت خواھی به
جای عفو و بخشش شده است .اين ناشی از نگرشی به دنيا می شود که ھر چيزي را برونی می پندارد ،آن
ھر معلولي را ھمراه علتي می داند و علتی در دنيای بيرونی .در اين نگرش به دنيا ،ما پيوسته به صورت
قربانياني جلوه گر مي شويم كه ھيچ اميدي به جز جنگيدن ندارند ،و با جنگيدن ،در دنيايي كه از قبل نيز
پر از عدم آرامش بوده ضربه ھاي روحي و آسيبھای جدي به خود مي زنند ،و براي افرادي از طريق اين
آسيبھا كسب در آمد مي كنند که می خواھند اين سيستم را جاودانه کنند".
"اين معني بخشش از ابتدا درفرھنگ آرامی وجود نداشته حتي اين مفھوم ھيچ نزديكي به مفھوم اين كلمه
در فرھنگ آرامی ندارد! ما را به شدت فريب داده اند! بخشش حقيقي يك پروسه دروني است كه به جاي
درمان بيماري و سركوب عالئم بيماری كه امروزه وانمود به درمان کردن مي شود ،به درمان واقعي
منتھي مي شود .به نظر مي رسيد ريچارد مي خواست مرا طعمه قرار دھد" .تو چندين بار اين بخشش در
فرھنگ آرامی را تكرار كردي ،آيا اين رابطه اي با ديدن دارد؟ اگر دارد ،من ھيچ عالقه اي ندارم بيشتر
از اين چيزي بشنوم".
"بخشش يك مسئله فيزيكي و فيزيولوژيكي است ،نه مذھبي .استاد آرامی اين را به ما آموخته است و
»معجزاتی« را از اين طريق به وجود آورده است ،چرا كه به وجود آن كامالً اعتقاد دارد! درگير بخشش
حقيقي شدن ،زماني كه پی به آن ببری ،سودمندترين كاري است كه مي تواني انجام دھي .اين راھي
براي تغيير مواد شيميايي آسيب زا و دروني تو است .براي درمان واقعي ،تو به آن نياز داري .من
شخصا ً معتقدم كه افراد و حتي تمدنھا نمي توانند بدون آن عمر و بقاي چنداني داشته باشند".

انديشه كليدي:
درگير بخشش حقيقي شدن ،زماني كه پی به آن ببری ،سودمندترين كاري است كه مي تواني انجام دھي.
اين راھي براي تغيير مواد شيميايي آسيب زا و دروني تو است .براي درمان واقعي ،تو به آن نياز داري.
"در ترجمه زبان يوناني از آرامی به ما آموخته شده است كه ،معذرت خواھي كردن از ديگران به معني
بخشش ديگران است ،که باعث تداوم انرژيھای آسيب رساننده شده ،بدون ھيچ تسکين خاطری ،جدا از
سرکوب ناشی از داروھاي سمي .ھم قانوني و ھم غيرقانوني .اين سيستم باعث آسيب جدی دو چندان به
سلولھاي بدنمان مي شود .مرگ نتيجه آن است و به اين مكتب فكري پايان مي دھد".
ريچارد با عالقه گفت" ،مايکل ،مفھوم ثقيلی است ،اين سطح فھم از كجا مي آيد؟"
" زبان آرامی زبانی بسيار قديمی است که حداقل پديد آورندگان  5دين اصلي دنيا با آن صحبت می کردند.
اديان موضوع بخشش را مورد توجه قرار داده اند .البته با استفاده از بينش و ذھن غني آرامی ،ما مي
توانيم بخشش حقيقي را آغاز كنيم و ارزش شگرف و كاربرد آن را تجربه کنيم .ترجمه يوناني از مفھوم
بخشش در آرامی ،ما را دچار سوء تفاھماتي كرده و يکی از بزرگترين قسمتھای تکنولوژی را از دست
داده ايم ".
"بيا كمي به اين قضيه علمي نگاه كنيم ،ريچارد ،شايد از ديدگاه تو قدري بيشتر متوجه مطلب بشوي.
زيست شناس سلولي بروس ليپتون در آزمايشگاه خود نشان داده است كه ھر انديشه و تفكري يك مولكول
توليد مي كند ،آن مولكول نروپپتايد ناميده مي شود كه مي تواند روي يك سلول بدن ،ھر جا كه بخواھد
بنشيند .آن سلول آن ماده شيميايي نروپيتايد را كپي مي كند .ھر کدام از ما ،روز به روز ،با مواد شيميايي
افكارمان زندگی مي كنيم!"

"افكار آسيب رساننده ،مواد شيميايي آسيب رساننده توليد مي كنند .و افكار سرشار از عشق مواد شيميايي
مملو از عشق توليد مي كنند .يکی زندگی است و ديگري مرگ! ببين فرھنگ ما به كدام سمت ميرود و من
فكر مي كنم تو پي خواھی برد كه چرا فاقد توانايي از بين بردن مواد شيميايي آسيب رساننده ھستی .بخشش
حقيقی مشكل ماست ،و ما را محكوم به پديد آوردن يك جھنم براي خودمان مي كند و باعث مي شود ما
خود به دست خود زندگيمان را جھنم كنيم".
ريچارد شروع كرد و گفت"،در مورد من ،بخشش به مذھب مربوط مي شود ،موضوعي كه اصالً مورد
عالقه من نيست .ھرگز به نظر من نيامده است كه اين موضوع مي تواند سودمند و کار آمد باشد ".او
ھمچنان كه ادامه مي داد آرامتر شده بود"،بيشتر ،از اين آرامی برايم بگو و اينكه چرا اين ھمه اھميت
دارد".
"بر اساس گفته ھاي تاريخ دانان زبان آرامی كامالً بالغ و پر مفھوم وارد زندگي شد .زباني كه به خودي
خود بسيار غني و پر مفھوم بود و بر اساس ھيچ زبان شناخته شده ديگري نبود .در ھيچ دوره اي تكميل
نشد و ھيچ مرجع و ابتداي مشخصی ندارد .مشخص نيست اصل آن از كجاست ،آرامی يكي از قديميترين
زبانھاي دنياست كه با آن صحبت مي شده و نوشته مي شده است .آن ،زبان سر تا سر قوم امپراطوري
ايراني و بابل بوده است ،حداقل از ھزار سال قبل از ميالد تا ھزار سال بعد از ميالد مسيح .زبان آرامی از
زبان اقوام مديترانه شنيده مي شده تا مردم ديوار بزرگ چين .امروزه آن ھنوز در بعضي دھكده ھاي لبنان
و مناطق كوھستانی شمال عراق شنيده مي شود.
" كيش و آئين پيروان زرتشتی ،يھودي ،مسيحي ،مسلمان و بھايی ھمگي ابتدا به زبان آرامی بوده است.
آرامی ،زبان بسياري از طومارھاي اقوام گذشته بوده است .زبان مادري ابراھيم ،موسي ،مسيح ،محمد و

بھاءﷲ است .بعضي ھا معتقد ھستند كه زبان بودايي ھا ھم آرامی است".
او پرسيد" :من با اين ذھن قرن بيستم خودم چگونه مي توانم به اينھا معتقد باشم؟ چرا مردمي كه دو ھزار
سال پيش در بياباني سرگردان بودند امروز بايد براي من مھم باشند و امروز مورد عالقه من قرار
بگيرند".
"زبان آرامی فھم كاربردي از رفتارھاي انسان را بازگو مي كند و به وضوح توضيح مي دھد كه چگونه
ذھن كار مي كند .آن توانايي القاء و انتقال معاني روانشناسي را با افزودن پيشوند و پسوند به ريشه كلمات
دارد ،قابليت و توانايي كه در ھيچ زبان ديگري وجود ندارد .اين فرھنگ ،اين قابليت را دارد چون مردم
آرامی فھم و دانشي دارند كه ھيچ تاريخ ديگر تا به امروز به آن دست نيافته است".
"دنيايي كه مروج زندگي بدون تفكر استفاده از ترس است .تنھا نگاھي به رسانه ھا بينداز ،براي تو آشكار
مي شود كه مردم را مي توان از طريق ترسشان كنترل كرد .در دنياي آرامی ،افرادي بودند كه مي دانستند
چگونه ذھن پر از ترسشان را ،ترسی که توسط مقامات مذھبيشان  ،مبلغان دينی در آن دوره به آنھا
آموخته شده ،تغيير دھند و به ميراث حقيقي خود ،يعني ذھن بر اساس عشق پي ببرند .فقط كافي است به
انرژي يك نوازد توجه كني و ببين جوھره وجودي او از چيست؟ ھر كسي در دنيا ،موافق است كه آن
عشق است .آن ،ريچارد ،جوھره و منبع ذات توست .دنيا تالش مي كند تو را از جوھره خودت جدا كند،
چرا كه زماني كه تو مي ترسي بيشتر از زماني كه عشق مي ورزي قابل كنترل ھستي .افكاري كه زائيده
ترس ھستند مواد شيميايي مشابھي بر اساس ترس توليد مي كنند".
"در ساختار انديشه يونانيان ،که از طريق آنان آموخته ھای آرامی به ما در غرب منتقل شده است ،آن بر
اساس جنگ و خشونت است .اگر تو به آن شك داري برو فيلم سيصد را ببين و ببين كه مدتھا پيش يونانيان

چگونه فرزندان خود را بر اساس خشونت ،ترس و دشمني تربيت مي كردند .و خشونت ،ترس و خصومت
را به عنوان راه حل ھاي مشكالت زندگي به آنھا مي آموختند .و به ما اين را القاء می کنند که يک قاتل
خوب بودن مثل قھرمان بودن است .دروغي كه امروزه دولتمردان و مبلغان مذھبی در فرھنگ ما نيز
ھنوز به ما مي گويند".
"مكتب جنگ و خشونت در تمام دنياي ما گسترده شده است .اين دروغھايی که به نظر صحيح ھستند ادامه
پيدا مي كنند .مقامات مذھبی ،روحانيون و عناصر حکومتی با سفسطه ،زبان بازي و برھان تراشي و
منطقي فريبنده ،سياستھای خود را ادامه می دھند مگر تا زمانی که شما به ذھنيت مملو از عشق دست پيدا
كنيد .يك ذھن ساختار يافته با طرز فكر ترس نمي تواند اين مسئله را درك كند ،آن حتي نمي تواند بشنود و
متوجه شود كه عشق ورزيدن راه حل تمام مشكالت زندگي است! آيا زبان يك فرھنگ مي تواند عاري از
تجربه اي باشد كه فاقد آن است ،و قادر به انتقال اين مفاھيم با استفاده از ترجمه آنھا باشد؟"
انديشه كليدي:
"ھر كسي كه علنا ً اظھار كند خشونت روش اوست بايد بپذيرد كه دروغ گفتن نيز روش و شيوه زندگي
اوست ".الکساندر سولزنيستين
ريچارد در حالي كه نظرات خود را ابراز مي كرد بسيار ھيجان زده شده بود ".مايکل ،بديھي است كه او
نمي تواند در مورد مسئله اي صحبت كند كه آن را نفھميده است .و من متوجه نمي شوم كه چرا آنھايي كه
در دنياي پر از ترس گم شده اند بايد دروغي را جاوداني و ھميشگي كنند ،دروغی که آنھا راه حل
مشكالتشان بر اساس آموخته ھای بر اساس ترسشان می دانند و اين حقيقت ساده است كه آنھا به راحتي مي
توانند ترس را از ذھن خود حذف كنند و در غير اين صورت راه حلھاي آنھا تنھا باعث ھميشگي شدن

مشكالت در دنياي ما مي شود".
"جوابھا بسيار ساده و آسان ارائه شده اند ،اما براي ذھنھايي كه سلولھاي مغزي آن توانايي درك آن را
ندارند قابل فھم نيستند .حدود دو ھزار و ششصد سال پيش ،مردي به نام ايزاکيل وضعيت را كامالً توضيح
داده است .زماني كه اعالم كرده آنھا »چشمھايی براي ديدن دارند ،ولي نمي بينند ،گوشيھايي براي شنيدن
دارند ولي نمي شنوند «.ششصد سال بعد از آن ،استاد آرامی گفته ":اگر گوش دھيد ،مي شنويد ولي نمي
فھميد ،اگر بخواھيد ببينيد مي بينيد ولي درك نمي كنيد ،چرا كه قلب اين مردم گويی با موم ضخيمی پوشانده
شده است و پر از دشمني ،كينه و ترس شده است و گوشھاي آنھا خسته از شنيدن ھستند ،چشمان آنھا بسته
شده است و از گوش ،چشم و قلب خود كمترين بھره را مي برند".
ريچارد مختصر جواب داد":مايکل تو االن داري از موضوعات مذھبي صحبت مي كني ،من نمي خواھم
بشنوم!"
"ريچارد ،ذھن بر مبناي ترس تو ،شستشوي مغزي شده است تا تو از پيدا كردن راه حلي كه نا اميدانه در
جستجوي آن ھستي متوقف شوي و به جوابھايت نرسي .ببين چه دشمني و خصومتي در تن صداي تو
ھست .ذھن تو اين گونه برنامه ريزي شده كه زماني كه به راه حل نزديك مي شود ترس را به تو القاء کند،
البته ھنوز جوابھاي مناسبي پيدا نشده است .به ديوانگي و جنوني كه امروزه در دنيا بوجود آمده است

نگاھي بينداز!
اين زبان کھن ،تکنولوژی را در اختيار دارد که به منظور درمان ذھنھای ما ،جسمھاي ما ،روابطمان،
فرھنگھاي دنياي ما ومذاھبمان شديداً مورد نياز است .باالخره ما در اين دنيا در صلح و آرامش زندگي
خواھيم كرد ،زماني كه بين مذاھب صلح و آشتي برقرار شود .يك ذھن پر از ترس حتي زماني كه از

عشق سخن مي گويد ،تنھا آن را محكوم مي كند و آشفتگي بيشتري به وجود مي آورد .ارعاب و تھديد تا
زماني كه تو با آن موافقت كني".
او با تعجب فرياد زد":ھنوز به نظر مي رسد كه تو داري مرا موعظه مذھبي مي كني!"
"آيا مي توانی گفتگوھا و محاوره ھاي دروني سرت راکه به اندازه کافی به آنھا گوش کردی متوقف كني تا
ببيني در تعليمات کھن چيزھايی بيشتر از آنچه که در ذھن بر اساس ترس شکل گرفته ،در مورد مذھب
وجود دارد .يادآوري مي كنم – ترس محدود كننده ھوش و عملكرد ذھن است!"
"با تحقيق در تعليمات روحاني ومعنوي خالص ،شما متوجه مي شويد آنھا تنھا »توصيه ھاي مذھبي« در
فضاي »اماکن مذھبی« نيست .آنھا در مورد زندگي ھستند ،ما بايد به آنھا توجه جدي و عميق داشته باشيم!
آنھا به سادگي و وضوح ،دستورالعمل و كتابچه ھاي راھنماي ما در زندگيمان ،روابطمان و جسممان
ھستند .آن سطح فھم از عملكرد انسان و آن طريقي كه درمان انسان كامل مي شود در زبان آرامی آمده
است ،اما در غرب اين موارد ھنوز نامشخص است؛ آنچه كه امروز از مذھب مي دانيم تنھا راھنماي ساده
زندگي روزمره است .نھايت دين و مذھب ،زندگي كردن باعشق است .اين ھيچ ربطي به عقايد ديني
ندارد! و به اين گونه است كه آن جزء الزم و الينفك زندگي است ،زيرا كه باعث مي شود ما زندگي بدون
ترس يا دشمني و خصومت داشته باشيم .ھمانطور كه ديديم ،در غير اين صورت جنون و ديوانگي مانند
اكنون سراسر دنيا را فرا می گيرد .بسياري از مقامات حکومتی و مبلغان دينی و روحانيون در اين دنيا
مي خواھند ذھنھاي ما را با اين ترس ھمراه كنند ،زيرا زماني كه ما مي ترسيم قابل كنترل تر و قابل پيش
بيني تر از زماني ھستيم كه با عشق و محبت زندگي مي كنيم".
"آرامی ابزاري براي چگونگي زندگي بر اساس ذھن پر از عشق فراھم كرده است .آن به مردم مي آموزد

كه چگونه با عشق و محبت زندگي خانوادگي خود را ،روابط خود را ،روابط جنسي ،تجارت ،ماليات،
مسائل حقوقي ،زمينھا ،محصوالت ،ميراث و مسائل مالي خود را تحت كنترل داشته باشند.
با گذشت سالھا ذھنھايي كه نمي خواھند با آن سرو كاري داشته باشند و متوجه عشق و محبت باشند،
ذھنھاي خود را بر اساس دشمني و ترس مي سازند و ترس بر اين تعليمات غلبه مي كند و يك سيستم
جايگزين به وجودمي آورد .حدس بزن بر چه اساس؟ دشمني و ترس! و سپس اين سيستم دروغي و
اشتباھي وانمود مي كند كه تنھا مذھب صحيح است و به اسم عشق دروغ مي گويد ،شكنجه مي كند ،مي
كشد ،محكوم مي كند وبا ھر كسی كه با آن موافق نيست بد رفتاری می کند! اينھا كارھايي ھستند كه يك
ذھن ساخته شده از عشق آن را غير ممكن مي داند .عشق تنھا فضاي بين آدمھا را پر مي كند ،در حالي كه

ترس و دشمني آن را محكوم مي كند -آن ھم به اسم خدا!
انديشه كليدي:
من استفاده از اين روش را در عمل ديده ام .آن را براي مدت طوالني و به اندازه كافي بلند تكرار كن.
آنھا به اين اعتقاد پيدا خواھند كرد ،حتي اگر بعداً افشاء شود كه دروغ بوده است .ھر كسي به آساني از
ھر آنچه مي ترسد يا آرزو مي كند ،اعتقاد پيدا مي كند.
"ذھن پر از ترس و خصومت ھر مسئله اي را با توجه به محتويات خود تفسير مي كند .آن نمي تواند آن
سوي محتويات خود را ببيند! به ھمين دليل است كه در آرامی ،كسي كه ذھن را فھميده ،گفته است :اولين
قانون عشق است ،و اينكه ھر مسئله اي به شرايط موجود در ذھن بستگی دارد .قبل از اينكه ما ھر چيزي
را بفھميم و از مسائل بعدی آن پيروی کنيم ،بايد از شرايط آن برخوردارشويم".
"يك ذھن پر از ترس و خشم حتي نمي تواند بشنود .بيا فعالً يك آموزش بر اساس عشق را بپذيريم .آن

ھميشه راھي براي توجيه خشمش وھميشگي كردن محكوميتھايش تقريبا ً در ھر مكالمه اي پيدا مي كند.
حتي در آن گفتگوھايي كه در مورد »عشق« است ،حتي اگر تو با آن موافق نباشي .فقط به لحن صحبت آن
گوش كن -برای رھا شدن از ترس ،اين ذھن ،ابتدا بايد تجربه مستقيمي از عشق داشته باشد .احساس
مختصری از عشق ،حتي براي شروع درك آنچه که می خواھيم انجام دھيم و از آن صحبت می کنيم الزم
است".
"يك جاني خشن كه به صورت وحشتناکی تغيير شكل پيدا كرده است ،يك ديوانه يا يك دشمن قسم خورده،
يك تجربه دارند .آنھا تغيير شكل پيدا كرده اند و ھرگز نمي توانند افرادي مانند گذشته خود شوند .تنھا
تجربه مستقيم عشق ،ماھيت حقيقي ما ،فردي را تغيير مي دھد كه يك فرد نزديك مرگ و رو به موت است
) يك تجربه حقيقی ،نزديك زندگي است( .آن يك تجربه از مسئوليت واقعي ماست كه باعث ايجاد اين
تغييرات مي شود و اگرتو فرھنگ ما را به دقت مطالعه كني ،اين ھمان تجربه اي است كه فرھنگ با
نيرنگ از آموختن آن خودداری کرده است .به ھمين دليل زمانی که آن تجربه می شود دگرگوني و
تغييرشكل به وجود مي آيد ،يك تغيير واقعي انرژي كه در ھر كدام از حوادث اتفاق مي افتد .آن تجربه
ھمانچه است که دين حقيقی در زندگی افرادی به وجود می آورد که آن را لمس کرده اند!
"ذھنھايي كه در گير خشم و ترس ھستند نمي توانند اين تغيير را درك كنند ،زباني وجود ندارد كه حتي
بتواند در آن مورد صحبت كند .کسی که آن چه كه ما آن را توضيح داديم تجربه نکرده است ،مي تواند اين
اتفاق را در يك گوشه خلوت مطالعه كند ،حتي براي دھه ھا .و حتی اگر به عمق دانش يك فردي كه دكتري
خوانده است مطالب را گردآوري كند ،نمي تواند يك كلمه صحيح در مورد آن تجربه به زبان بياورد" .ذھن
آنھا پر از اصول و عقايد تعصب آميز پر از خشونت و ترس است .فرافکنی آنھا ،اعالن ھاي پر از

خشونت و دشمني آنھا كه ھمان تفسير حقيقت دروني آنھاست و داستانھايي كه در تضاد كامل با فرضيه
ھاي آنھاست .فلسفه آنھا ترس و خشونت است .شعارھاي آنھا ھم اعالن حقيقت دروني آنھاست كه كامالً با
آنچه ادعا مي كنند تضاد دارد .فلسفه و عقيده آنھا ايجاد ترس است .آيا تو تا كنون متعجب نشده اي كه
چگونه مردم قتل و جنگ را به نام كسي كه چنين گفته است توجيه مي كنند" .اما من به تو مي گويم،
دشمنان خود را دوست بداريد ،براي كساني كه شما را آزار داده اند و رنجانده اند دعا كنيد ،به آنھايي كه از
شما متنفر ھستند خوبي كنيد ،براي آنھايي كه كينه توزانه از شما استفاده كرده اند و شما را آزار داده اند
دعا كنيد".
ريچارد در حاليكه غرق در فكر بود سر تكان مي داد
"يك روحانی و مبلغ مذھبی ،سفسطه باز قھار و توانا )شخصي كه با زيركي خصومت و ترس را شبيه
حقيقت مي كند( با وابسته کردن اين امور به علوم الھي تنھا مي تواند با دليل و برھان آوردن ،مردم را از
مسير درست خارج كرده و آنھا را مجبور به انجام كاري كند كه درست برعكس آن چيزي است كه خدا به
آنھا گفته است انجام دھند.
"ھر چيزي كه آنھا مي گويند مذھبي است ،طعم خشونت يا ترس مي دھد ،به نام كسي كه گفته است اولين
قانون عشق است ،و اين يك مذھب دروغين است! متاسفانه به دليل خشونت و تفسيرھای پر از ترس در
تعليمات مذھبي که آنھا آموخته اند ،از مھمترين قسمتھا با داليل و برھانھاي مكارانه غفلت مي كنند.
متاسفانه اين توصيه ھا در بيشتر موارد ،مورد غفلت قرار گرفته اند و »ذھنھای روشن فکر« ،آنھا را
عقيده ھای منسوخ شده می نامند .توصيه ھای ژرف و کاربردی و ابزاري كه دور انداخته می شوند و
جايگزين آنھا مباحثات وابسته به علم الھي ،سفسطه ھاي روشنفكري و محكوميت ھر كسي كه با آنھا

مخالف است مي شود .پيروان ،ھمگي نسل به نسل با تھديد خشم خداي ترسناك كه آن را عشق مي ناميدند
اين عقايد را حفظ مي كنند .آيا عشق بعد از اين به يك خداي كوچكتر مي رسد؟
" ساختار فکری بر اساس عشق آرامی ،كامالً متفاوت از آن چيزی است كه به بيشتر ما از طريق افكار
»مذھبي« پر از خشم و ترس آموخته شده است .زماني كه براي اولين بار با آن مواجه مي شويم ،آن باعث
شوك و حيرت ذھنھاي ما مي شود .حتي فھميدن و پي بردن به اين كه چنين مسئله اي نيز ممكن است نياز
به سپري شدن زمان طوالني دارد .زماني كه تجربه ای که از آن صحبت کرديم را لمس کنيد ،غير ممکن
است که بر اساس ھارمونی سرشت واقعی خود رفتار نکنيم .آن زمان است كه اصل وحدت بر ما حكمفرما
مي شود
"داستان جالبي در مورد ھنري ديويد تورئو 1كسي كه براي نپذيرفتن حمايت از برده داري به زندان رفت،
ھست .رالف والدو امرسون از او در زندان مالقات كرد و پرسيد :ھنري تو اين جا چه كار مي كني؟ مي
داني جواب تورئو چه بود؟ والدو سوال اين است كه تو بيرون از اين جا چه كار مي كني؟ امرسون متوجه
نكته اصلي كه مخالفت تورئو بود نشده بود .او قصد نداشت وضعيت جامعه را تغيير دھد بلكه فقط مي
خواست بر اساس وجدان و ضمير نا خودآگاه خود رفتار كند .تورئو گفته است ":اگر ما صحيح را از
نادرست تشخيص ندھيم باالخره ظرفيت تشخيص را از دست مي دھيم و در نتيجه از نظر اخالقي و
معنوي كرخت و بي حس خواھيم شد .بيشتر عمري كه ما در زندگيمان با فرھنگ خود سپري مي كنيم و
در بسياري ازاماکن مذھبی )کليساھا و مساجد( مي گذرانيم تنھا بيانگر كرختي ،بي حسي و بي تفاوتي ما
است.
ريچارد انگار كه مي خواست به من ھشدار بدھد و مرا از خطري بزرگ آگاه كند گفت" :مايکل تو براي

گفتن اين چيزھا به دار آويخته مي شوي!"
"شايد ،اما تنھا توسط ذھنھاي آكنده از دشمني و خصومت و ترسوھايي كه در ميان ما ھستند .به ھمين دليل
است كه ھر وقت حقيقت خود را نشان داده است ،آنھا اعمال خود را با سفسطه ھاي روشن فكري و
فرھنگي توجيه كرده اند .آنھايي كه عالقه مند به آموختن حقايق ھستند ،آنھايي كه عاشق مھر ورزيدن
ھستند ،مرا تشويق مي كنند و كار مرا تاييد مي كنند .آنھايي كه با سفسطه ھا و داليل بيھوده كر و كور شده
اند ،مي دانند که ھيچ چيز نمي دانند اما قادر نيستند بفھمند چه راھي را بايد طي كنند كه به آن برسند.
ريچارد در حالي كه بسيار مشتاق جواب من شده بود گفت ":اينھايی که حاال گفتی بيشتر از تمام آنھايي كه
تا به حال گفته ای براي من جالب بوده است".
"زمانيكه پا را از ذھن پر از تفسيرھاي غلط و اشتباه خود فراتر بگذاري و متوجه افكار بر مبناي ساختار
اصلي آرامی در كتب آسماني شوي ،ھمانگونه که من تجربه کرده ام ،وضوح و روشني بسيار عميق و
شگرفي را تجربه مي كني .آنچه كه امروزه دين ناميده می شود ريشه در تعليمات دنيوی خشک دارد.
ھدف اصلي دين ايجاد جامعه اي امن بود که زندگی كردن بر اساس آن به گونه ای كامالً متفاوت از اين
زندگی پر از ديوانگي و جنوني است که ما انسانھا آن را ايجاد کرده ايم .جامعه ای که به مردم می آموزد
زندگی چگونه است ،و به مردم مي آموزند كه چگونه آنھا مي توانند بھترين زندگي كه به آنھا پيشنھاد
شده است را در پيش بگيرند .آن به مردم كمك مي كند كه حتي در حاليكه دشمني و ترس را از گذشتگان
خود به ارث برده اند چگونگي زندگي صحيح را بياموزند .افكار معتقد مذھبي به اين مسئله به صورت
ھدف خود نگاه مي كنند و ھيچ گاه ديگري را به ھيچ صورت و نحوي محكوم نمي كنند ،آنھا ھيچ كاري به
آنچه كه ديگري انجام داده است ندارند!

"اين افراد واقعا ً معتقد ،اميد دنياي ما ھستند .ذھن ترسو و متخاصم ،اين افراد را به عنوان بي اعتقاد و بي
ايمان مي شناسد .آن ذھن تا زماني كه تجربه اي از ذھن خودفعال و پر از عشق نداشته باشد نمي تواند
رابطه اي بين اين دو برقرار كند.
انديشه كليدي:
ھدف اصلي دين ايجاد جامعه اي امن بود که زندگي كردن بر اساس آن به گونه اي كامالً متفاوت از اين
زندگی پر از ديوانگي و جنوني است که ما انسانھا آن را ايجاد کرده ايم .جامعه ای که به مردم می آموزد
زندگی چيست ،به مردم مي آموزد كه مردم چگونه مي توانند بھترين زندگي كه به آنھا پيشنھاد شده است
را در دنيای آکنده از جنون و ديوانگی پيش بگيرند.
"اين تجربه ،تغيير ناميده مي شود و يك ذھن تغيير يافته برای پروسه درمان احتياج به زمان دارد .مبلغان
مذاھب بر اساس ترس فكر مي كنند که تغيير كيش به معنی کشيده شدن افراد به سوی گرايش دينی آنھا
است .تغيير ،يک جنبش ساده از طريق يک تجربه است ،از يك ذھن ساخته شده بر اساس ترس به تجربه
يک ذھن آکنده از عشق و اين ذھن ھرگز يکسان نخواھد بود .آن تجربه با عشق لمس شده است .و ھرگز
نميتواند کامالً به ديوانگی ھای گذشته اش بازگردد".
" آيا تو گفته ھاي کتب آسمانی را به خاطر مي آوري؟ »با توجه به ظاھر اشخاص قضاوت نكنيد، «.
»محل عبادت و پرستشگاه را بي حرمت نكنيد« و » اجر گناه مرگ است«.
ريچارد که ناگھان ھيجان خود را از دست داده بود با تنفر گفت" :بله ،و اينھا ھيچ كدام براي من معني
ومفھومي نداشتند .زماني كه كودک بودم ،مي شنيدم كه آدمھاي ريا كار و دو رو اين مضامين را به زبان
مي آوردند ،ولی بعد که فکر می کردند ھيچ كس متوجه آنھا نيست و به آنھا نگاه نمي كند آنھا دقيقا ً خالف

آن عمل مي كردند .مطمئناً ،آنھا ھميشه مرا گمراه کرده و باعث ميشدند من ديگر ھيچ عالقه ای به دانستن
اين موضوعات نداشته باشم".
"لطفا ً متوجه باش كه ھر كدام از اين دستورالعملھا از موضوعات واقعي صحبت مي كنند و اينكه چگونه با
زيرکی با آنھا روبرو شويم که ما اندكي بعد به آن مي پردازيم .مھمتر از ھمه ،به نظر مي رسد ذھن مملو
از ترس تو قصد دارد از مطلب دور شود و فاصله بگيرد .شنيدم كه گفتي آن افراد خود خالف گفته ھايشان
عمل می کردند و اين باعث گيجي تو شده بود .با توجه به انرژي و مقاومتی که ابتدا از خودت برای
صحبت نکردن نشان دادی ،می توانم حدس بزنم که تو از دو رويی آنھا آزار بسياری ديده بودی .درست
است؟ آيا مي خواھي مراحل و فرآيند اين ترس را ببيني؟
" بله .مردم من از عشق و صداقت در اماکن مذھبی صحبت مي کردند ،اما چه شفاھي و چه بدني با من
در خانه ام بد رفتاري مي کردند و مرا آزار می دادند .اگر صحبت می کردم و از آنھا می پرسيدم كه چرا
اين ھمه متفاوت در مجامع عمومي رفتار مي كنند ،رفتارھاي نا خوشايندشان دو برابر مي شد .من بايد
دروغ می گفتم تا بتوانم رازھاي خانوادگي را حفظ كنم .من بايد دروغگو بودم تا نشان دھم ھمه چيز
روبراه است ،يا بايد مجازات می شدم".
حفظ ظاھر از من خواسته مي شد .اين واقعا ً ديوانه كننده است؛ زماني كه به من در مدح و ارزش درستي
و صداقت گفته ميشد ،از من خواسته می شد تا با يک دروغ زندگی کنم!" ريچارد ناخنھاي خود را مي
جويد و به نظر مي رسيد در حاليكه ماجراي خود را مي گفت و بازگو مي كرد ،خشمش را كنترل مي كند.
حالتی که او نشته بود مرا به ياد يك پسر بچه ھراسان ،عصباني و خشمگينی مي انداخت كه روي لبه
صندلي خود نشسته و آماده فرار کردن است.

"من ريا و دو رويي را در روحانيون ،مبلغان دينی ،خادمان و تعداد زيادی از مردم مي ديدم .آنھا ھميشه
به من مي گفتند گناھكار ھستم و من در رفتار آنھا با ديگران شرارت و تبھكاري را مي ديدم .خصوصا ً در
رفتار بدی که موعظه كنندگان اغلب در برابر خانواده ھاي خود از خود نشان می دادند".
"من زن افسرده و غمگيني را به خاطر مي آورم كه طالق گرفته بود و سالھا صادقانه در يک مکان
مذھبی خدمت مي كرد .وقتي او تصميم گرفته بود دوباره ازدواج كند» ،دوستان مذھبيش« او را از جمع
خودشان بيرون كردند و بدنامش كردند! موعظه كنندگان واقعا ً دعا مي كردند »كه خدا او را خوار و ذليل
کند« .من نميتوانم باور كنم كه شاھد چه رفتارھايی بوده ام ،من فقط نمي فھميدم.
"تفكرات مشابھي در زمينه اي مشابه به ياد می آورم ،مسيح از اتھام بد كارگي نجات پيدا كرد و زماني
چيزي شبيه اين گفت :من آنھا را محكوم نمي كنم .چرا آن »واعظان و مبلغين مذھبی اين دوره« چنان
رفتاری با من داشتند؟! فكر مي كنم اين بسيار جالب است اگر روحانيون به جاي اينكه تھديد به جھنم بکنند
واقعا ً از کتب آسمانی پيروي مي كردند .آنھا در ھر نوبت موعظه تنھا ترس را در ديگران القاء مي كنند و
ديگران را محكوم مي كنند .من واقعا ً به موعظه بيشتری نياز ندارم ،آن خيلي دردناك بود .ھمانطور كه او
ماجراي خود را تعريف مي كرد بسيار جدي به نظر مي رسيد.
"ريچارد ،يك نفس بكش ،حبس كردن نفست دقيقا ً مثل اين است كه تو گذشته اي را كه تجربه كرده اي
ھميشه ھمراه خودت حمل كني -حبس كردن نفست درد آن تجربه گذشته را به واقعيت موجود در ذھن تو
متصل مي كند .اگر آن واقعيت خود را نشان دھد ،حتي اگر شرايط خارجي آن را توجيح نكند ،مسلما ً درد،
گيجي و فرافکنی ھميشه ھمراه آن است".
" ريچارد وقتي آنچه در نسخه ھای زبان آرامی آموخته شده را بفھمی ،تمام اينھا براي تو بسيار ساده مي

شود".
"اول از ھمه آيا اين برای تو اتفاق افتاده است چون شخص ديگری نتوانسته است بر اساس آن تعليمات
زندگی کند آن تعليمات ھيچ ارزشی ندارند يا آنھا مشكلي دارند؟ آيا تو به اين داليل دچار مشكل مي شوي؟
به نظر مي رسد يکی از مشکالتی که تو داشته ای والدينت بوده اند و ناتوانی موعظه کنندگان در تحقق
بخشيدن به ايده آلھايشان بوده است .تمام اينھا به اين معنی است که آنھا نيز مثل تمام انسانھا ،کامل نيستند.
به نظر تو ھم تمام نواقص و بد رفتاريھايی که پدر و مادرت در مورد دين داشتند را کسب کرده ای .اين به
آن معني است كه اگر تو تجربه تلخي آموخته اي كه درسي از آن ياد گرفته اي ،كل آن تجربه را به دليل
ناراحت كننده بودن آن فراموش کرده ای".
"والدين تو با درد و رنجي كه به آنھا تحميل شده بوده زندگي مي كردند .زماني كه از عشقی که آنھا برای
رسيدن به آن کوشش می کردند جدا شوي ،شكل تحريف شده آن را از» مردان صاحب قدرت« مي آموزي
و بدون بخشش حقيقي ،آنھا کمک اندکی از دستشان بر می آيد و آن آموخته ھايشان را به تو منتقل می
کنند".
" و وعاظ محكوم كننده تو ،در حقيقت ،تنھا آن چيزي را محكوم مي كنند كه نتوانسته اند با خودشان حل
كنند و در آن موارد با خودشان به نتيجه برسند .يك ذھن ساخته شده بر اساس عشق حقيقي ھرگز نمي تواند
از اين نوع حركتھاي ناخوشايند حمله به ديگران و طرد كردن آنھا ،زماني كه از زني صحبت كردي كه
طالق گرفته بود و خود از اين مسئله ناراحت بود و رنج مي كشيد و قصد داشت دوباره وارد جامعه شود
را درک کند .البته ،ذھن شكل گرفته بر اساس ترس ،خود در اين مورد يك قصه ساختگي در مورد
چگونگی کارش و اينکه چگونه تنھا سعي مي کرده ديگری را که مورد حمله قرار گرفته است »نجات«

دھد .تمام داستانھايش دروغيين ھستند.
"يك ذھن شكل گرفته بر اساس ترس ،در آرامی كھن ،يك ذھن ريا كارانه ناميده مي شد .آن تمام قانونھا )به
جز يكي( را مي داند و حتي با افتادن يك كاله ،ديگران را محكوم و متھم خواھد کرد» .ما آنرا بريدن سر
يك نفر براي بلندتر به نظر رسيدن سر ديگري مي دانيم«.
"استاد آرامی به اين ذھنھا گفته است ":واي بر شما .اي ريا كاران شما می توانيد لباسھای فاخر به تن کنيد،
عقايد تعصب آميز مذھبی را دنبال کنيد ،در زمانھای مناسب از کلمات مناسب استفاده کنيد اما در قلب خود
احساسی به جز يک آدم ريا کار و ساختگی نداريد .توھم و نمايش ،شما را مقدس نميکند .حرمت واقعی به

زندگی يک تجربه درونی است و ھيچ ارتباطی با ظواھر بيرونی ندارد".
"واي! من نمي دانستم تمام اينھا به اين معني است! به نظر مي رسيد او از واعظان و موعظه كنندگان من
صحبت مي كرد ،كساني كه ھميشه حرف از عشق ومحبت مي زنند اما جيغ مي كشند ،فرياد مي زنند،
خشمناک به تو مي گويند تو به جھنم مي روي! ريچارد در حاليکه به فھم معنی نھان تفسيرھای يک ذھن
شکل گرفته بر اساس ترس کامالً متعھد بود بدون ھيچ مكثي گفت":اگر چه من دو قسمت را نفھميدم،
منظور تو از اين كه تنھا آن چيزي را محكوم مي كنند كه خودشان آن را حل نكرده اند ومتوجه آن نشده
اند ،و پس شماھا معيارھاي پدرانتان را به كار مي بريد ،چيست؟
"ممكن است گفته پال را در رم باستان به خاطر بياوری كه گفته است ":زماني كه ما تشخيص مي دھيم
در طرف مقابل ما عيبي ھست اين به معني آن است كه ما خود نيز چنان نقص و عيبي را در خود داريم.
در حالي از آنھا قضاوت می كنيم و عيب آنھا را مي بينيم كه وانمود مي كنيم خودمان معصوم ھستيم و در
آن حوزه ھيچ اشكالي نداريم .به صورت خالصه اين مطلب به ما مي گويد كه وقتي كسي را محكوم مي

كنيم تنھا رابطه مان را با يك ذھن مملو از عشق و محبت از دست مي دھيم .به خاطر می آوری زماني كه
من گفتم پروسه فرافكني براي ذھني كه اين كار را انجام مي دھد شفاف است؟ يك نماينده واقعي کار
صحيح ،متصل به عشق باقي خواھد ماند ،ھيچ اھميتي براي او ندارد كه عاقبت ونتيجه چه خواھد شد و در
نھايت باعث درمان افرادي خواھد شد كه در زندگي خود گناه كرده اند" .كسي كه نتواند اين كار را انجام
دھد تنھا توانايي خود را در خصوص موضوعاتي كه ھنوز در مورد آنھا به نتيجه نرسيده است از دست
مي دھد .تنھا زماني كه آنھا محكوم خواھند شد زماني است كه شخص كاري را انجام مي دھد كه باعث
بروز يك موضوع دروني كه احتياج به درمان دارد می شود .با از دست دادن رابطه شان با عشق ،آنھا
محكوم مي كنند ،ناخواسته ،نه كساني كه در اشتباه ھستند را ،بلكه خودشان را .روحانی موعظه كننده يا
ھر شخص ديگري كه سرزنش كننده در برابر يك گناه واقعي است ،به صورت ناخواسته به شما مي گويد
كه گناه چه است .اين ھمان چيزي است كه تعليمات آرامی ھم مي خواھند به ما بياموزند .تو واقعا ً مطمئن
خواھی شد كه موعظه كنندگاني كه متوجه اين مطلب شده اند ،خيلي از كارھايي را انجام مي دھند كه خود
بر خالف آن را ھميشه فرياد مي زنند و اعالم مي كنند.
" اين سوال که پرسيدی" ،كه شما ھم از معيارھا و مقياسھاي پدرانتان استفاده مي كنيد )شما خصوصيات
اخالقيتان را از پدرانتان به ارث برده ايد( .شما ھم ھمان كاري را مي كنيد كه پدرانتان انجام مي دادند .اين
به آن معني است كه پدر كسي ھم كه يك ذھن پر از ترس دارد و كسي كه چنين ذھني دارد زندگيش را از
چيزھاي ترسناك مي سازد .او چيزھايي را تقويت يا جذب مي كند كه با خود حمل مي كند و آنھا را به عمل
نزديك مي كند .او فكر مي كند ھيچ راھي براي فرار ندارد چرا كه مشكل ھميشه و آن بيرون وجود دارد.
بخشش از طريق آرامی راه حلي را پيشنھاد مي كند ،زيرا كه آن ما را قدرتمند مي كند ،به درون ما مي

رود و منبع اين زباله ھا را از زندگي ما پاك مي كند .تو ممكن است مردي را به خاطر بياوري كه نامش
جاب بود .كسي كه چندين ھزار سال قبل ،به ما راه حل و كليدي داد كه نشان مي دھد چطور اين اتفاقھا مي
افتد .در آرامی توضيح داده شده است :چيزھايي كه واقعا ً از آنھا می ترسيدم ،بر سر راھم قرار گرفته اند و
چيزھايي كه از آنھا ترسيده ام را در زندگي خود يافته ام".
"اينھا ھمه جالب و كاربردي بودند ،توصيه ھايي آموخته شده که به کار می آيند! صحبتمان را در مورد
فرافكني به خاطرمی آوری؟ فرافكني و بيروني پنداشتن دردت و ربط دادن آن به مذھب باعث شد تو به
سختي بفھمي چه فايده اي از آن حاصل تو مي شود و تو يك نتيجه را ازدست خواھی داد .من اشخاص
بسياری را ديده ام كه روابط خود با والدينشان و مقامات مذھبی نيز اين كار آنھا را تاييد مي كند.
" والدينت ،مثل ھمان موعظه كنندگان زندگي خود را بر اساس رفتارھاي پدرانشان ساخته اند ،چنانكه تو
نيز مشكالت بسيار زيادي داشته اي .پدر واقعي تو عشق است و وقتي كه ذھنت بر اساس عشق باشد ،تو
شروع به پر كردن زندگيت با آن می کنی".
"ھوم ،من فكر مي كنم والدين من ھم آدم ھستند .شايد من از آنھا توقع زيادي داشته ام .او غرق در فكر شده
بود .من مي توانم بفھمم آنھا ھم ،سعي مي كردند و بھترين كاري را انجام دادند كه مي توانستند ،حاال
احساس مي كنم با دانستن اينھا كمي آرامتر شده ام و آرامش خاطر پيدا كرده ام.
"اين بينش در نتيجه بخشش است .مثال كوچكي مي زنم اما مثال مھمی است و نشان مي دھد اين مسئله
چگونه است ".من اين را گفتم و او به من مات و مبھوت نگاه كرد.
" تو در ذھنت از يك واقعيت به شكل يك فايل نگه داري مي كني ،پس بيا كمي در اين مورد صبحت كنيم.
تو گفتي خانواده من يا والدين من بايد كامل باشند .بر اساس فھم و درك تو آنھا كامل نبودند ،و تو به آن درد

و ناراحتي متصل شدي .ناراحتي و خشمي كه تو در مورد آنھا تجربه كردي در فايلی كه مربوط به خانواده
ات است ذخيره شده است .ھر وقت كه واقعيت مربوط به »والدينت« خود را نشان می دھد ،درك تو از
آنھا يا خودت به عنوان والدين با مجموعه اي از افكار و احساسات آن فايل پوشيده مي شود .در آرامی
بخشش به معني لغو كردن است .لحظه ای که تو ديگر تحت تاثير اين مطلب كه آنھا بايد كامل باشند قرار
نگيری ،در حقيقت ،نيازت را براي كامل بودن آنھا لغومی كني .نتيجه اين عمل باعث ميشود كه فايل
مربوط به والدينت باز شده و ناراحتي ،بدرفتاري كردن ،درد و رنجشي كه در آن وجود داشته شروع به
رھا شدن کرده و تو از آنھا خالص شوی .اين بخشش حقيقی در زبان آرامی است ،و مطمئنا ً خيلي متفاوت
تر از يك معذرت خواھي ساده است .ھمينطور كه ابھام تو برطرف می شود يك واقعيت درد آور در
جريان پروسه بخشش قرار می گيرد و تو اکنون مي تواني آنھا را واقعی تر ببينی.
ريچارد آھي كشيد و گفت ":مطمئن نيستم ھر چه گفتی را فھميده باشم ،اما مطمئنم كه احساس می کنم
آرامتر شده ام" .

"در پائين شكلي آمده است كه به وضوح و روشن شدن مطلب در ذھن تو كمك مي كند ،تو تنھا كسي نيستي
كه احساس آرامش خاطرمی كني ،ريچارد .اين رھايي تنھا روي روابطت با مادر و پدرت تاثير نمي
گذارد ،بلکه به دليل شفافيت در »فايل والدينت« ظرفيتت برای پذيرش والدينت افزايش می يابد.

نتيجه بخشش حقيقي
" ريچارد متوجه باش تو والدينت را نبخشيده ای ،نه والدينت درگير اين پروسه شده اند ،نه واقعيات مربوط
به گذشته آنھا تغيير كرده ،اما ،تو احساس بھتري داري .بخشش تو باعث رھا شدن انرژيھای سمی می شود
که تو از گذشته آنھا را حفظ کرده بودی".
"تو ھميشه مسئول احساساتت ھستي ،و تغيير ھيچ فرد ديگري ھم براي درمان تو الزم نيست! حالت
طبيعي ما خوشحالي است .بشر مستحق و سزاوار خوشحال بودن است .فقط آرامش ،و شادی کودکی را
قبل از اينکه تحت تاثير ديوانگيھای فرھنگ ما قرار بگيرد را نگاه کن .اين يك حالت طبيعي است و
متاسفانه دشمني و ترس به تدريج طبيعي مي شوند".

انديشه كليدي:
تو ھميشه مسئول احساساتت ھستي ،و تغيير ھيچ فرد ديگري ھم براي درمان و التيام تو الزم نيست!
حالت طبيعي ما خوشحالي است .بشر مستحق و سزاوار خوشحال بودن است.
ريچارد ھمانطور که دستھايش را دور زانوھايش حلقه ميکرد خود را عقب کشيد"،تو گفتي پروسه رھا
سازي آغاز مي شود ،مايکل ،آيا اين به آن معني است كه آن كامل نشده است؟ آيا من بايد درد بيشتري
تجربه کنم؟"
"ريچارد ،درمان يك حادثه نيست ،آن يك پروسه است .آن احتياج به زمان دارد و در مراحل مختلف اتفاق
مي افتد .تو تا زماني كه با تجربه اين پروسه مقاومت کنی و جلوی آنرا بگيری آن دردناک خواھد بود".

او پرسيد":اين پروسه چقدر طول خواھد كشيد و چگونه مي توان به آن سرعت داد؟"
"ھر چقدر كه طول بكشد .آن مي تواند جالب ،مھيج و تجربه خوشايندي براي تو باشد .اگر چه ،متاسفانه،
بسياري به خاطر مقاومتي كه در برابر آن از خود نشان مي دھيم ،به راحتي آن را تجربه نميکنيم .اين يك
پروسه شخصی است که می تواند تسريع پيدا کند" .عوامل بسيار زيادي ھستند كه تعيين ميکنند شما چقدر
سريع و آسان اين پروسه را طي كنيد .اينھا شامل تغذيه ،تمرين ورزش وحمايت از سيستم ايمني تو و
داشتن عوامل ديگر نيز مي شود .بھترين راھي كه من براي تسريع كردن پروسه درمان مي دانم ،به كار
بردن آن چه است كه من آن را کشف وجودی مي نامم .آن تمايل گفتن حقيقت و در آغوش گرفتن عشق و
محبتي است كه تو درون خودت پيدا مي كني .سپس به اندازه شگفت آوري سرعت اين پروسه افزايش پيدا
مي كند .مخفي كردن مدام حقايق در روابطت باعث مي شود خشم و غضب ،اراده خوب و قصد و نيت
خوب را نابود كند و از بين ببرد .واقعياتي كه از آنھا صحبت نشده است و تاييد شده است ،به تصوير
ذھني ديگران متصل مي شوند و باالخره تبديل به خشم  -غضب و نفرت مي شود".
"من شنيدم که تو از تغيير دادن گذشته صحبت کردی ،اين ھمان كاري است كه من تازه انجام داده ام؟"
"بخشش تو ،گذشته را تغيير نمي دھد ،اما واقعيت ذھن تو در مورد گذشته را تغيير مي دھد .تو بعضي
از واقعيات گذشته كه از آنھا صحبت نكرده اي را رھا مي كني ،واقعيات قديمي كه اكنون نيز به تو وابسته
اند ،تصوير مغز تو از والدينت .ھيچ احتياجي نيست كه تو درد و رنج مربوط به واقعيات گذشته را با خود
حمل كني .آسودگي خاطر و رھايي تو مثال خوبي از استفاده موفقيت آميز از بخشش حقيقي است .اين
زيركانه است كه به خاطر بسپاريم كه اگر با يك موفقيت مثل اين مخالفت شود باالخره روزي در آينده خود
را نشان خواھد داد.

"به خودت فرصتی برای بازگشت به گذشته بده .به خودت يک خسته نباشيد بگو .اين بيشتر از يك كليشه
است .تمرکز عمدی روی آثار مثبت گرايی ناميده می شود که اين امر موجب تقويت آن طرز فکر مثبت
می شود .اگر به عمد روي تاثير مثبت عمل يا طرز فكري تاكيد كنيد ،آن يك طرز فكر مثبت در نظر گرفته
مي شود .زماني كه مسائل مثبت بر اساس اين گونه تاكيدھا براي تو پيش مي آيد ،تو با تمايل بيشتري آنھا
را در آينده تكرار مي كني".
" تا حدودي فھميده ام كه چه مي گويي مايکل ،اما اين اندكي مرا گيج كرده است .احساس بھتری دارم ،اما
ھنوز گيج ھستم .نمی دانم چرا .كامالً مطمئن نيستم كه فھميده باشم چه اتفاقي افتاده است .ريچارد خم شده
بود و ھمانطور كه صحبت مي كرد بند كفشھايش را بازمی كرد .کفشھايش را از پايش در آورد و كامالً به
داخل صندلي اش فرو رفت .او از وقتی که آمده بود آرامتر و راحت تر به نظر مي رسيد ،خطوط پيشاني
اش ھم صافتر شده بودند.
" ريچارد ،ھمانطور كه تو عادات گذشته ات را ترك مي كني ،گيجي يك امر طبيعي است .ظاھر شدن
افكار متناقض و احساساتت ھمانطور كه درمان می شوی چنين تاثيراتی را ايجاد می کند".
" تو به اين دليل احساس آرامش خاطر از سوي والدينت مي كني كه ھمزمان آنھا را بخشيدي ،اتفاقي كه
كامالً تصادفي و بدون ھيچ برنامه قبلي افتاد .يكي از ابزار اوليه كه ما توصيه مي كنيم و تو مي تواني
استفاده از آنھا را بياموزي و با خودت به خانه ببري » صفحه كنترل واقعيت است« .ھدف اين وسيله
آموختن ،بر اساس تجربه است ،كه چگونه ھر دوی لذت و درد ايجاد مي شوند .اين يك روش قابل اعتماد،
و علمي است كه مي تواني ھر زماني از آن استفاده كني و اجازه دھي درد ،تو را ترک کند و واقعا ً لذت را

در آغوش بگيری.
ريچارد با تعجب گفت" :اگر چيزي كه تو مي گويي حقيقت دارد ،من آن را می خواھم".
انديشه كليدي:
خواستن ،كليد قدرتمند بودن است .اگر تو مي خواھي قدرتمند باشی از كليد راھنماي آن استفاده كن.

