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แก้ปัญหา
กับเพื่อนสนิทของคุณ
“ผมจะเริ่ มต้นยังไงครับ?” ริ ชาร์ดถาม
“เริ่ มที่คุณรู ้ชดั เจนว่าคุณกําลังทําอะไรและทําไม ดีที่สุดครับ คนทีใ่ ช้ เวิร์คชีทนี้จริงๆ บอกผม
ว่ ามันกลายเป็ นเพือ่ นสนิททีด่ ีทสี่ ุ ดทีพ่ วกเค้ าเคยมีเลยทีเดียว ขอเน้นยํ้าให้เข้าใจว่าการใช้ อุปกรณ์น้ ี
เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ กระบวนการตามขั้นตอนนี้จะทําให้คุณมีโอกาสเผชิญหน้าโดยตรงกับความเจ็บปวด
ทางจิตใจ [ความทุกข์] ความคิด และชีวติ ของคุณที่ไม่เวิร์ค เมื่อใช้เวิร์คชีทนี้แล้ว คุณจะรู ้วา่ คุณทํา
ร้ายตนเองอย่างไร และทิ้งพลังของตนไปอย่างสู ญเปล่ายังไง และที่สาํ คัญ คุณจะได้เรี ยนรู ้วธิ ี
แก้ปัญหาครับ ขั้นตอน Reality Management (การจัดการกับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น) เป็ นวิธีหนึ่งที่
จะเผยให้คุณเห็นบางสิ่ งบางอย่างที่คุณปิ ดบังตนเองไว้ท้ งั ชีวติ และเอาพลังของคุณทั้งหมดที่คุณไม่รู้
ว่ามีน้ นั กลับคืนมา”
“ไมเคิล เรื่ องความเจ็บปวดทางจิตใจนี่ ผมรู ้สึกต่อต้าน รับมันไม่ค่อยได้ครับ”
“ในคัมภีร์โบราณ มีคาํ ศัพท์ที่ใช้เรี ยกการต่อต้านนี้ครับ เค้าเรี ยกว่าซาตานครับ และคุณไม่ได้
มีความรู ้สึกนี้เพียงลําพังคนเดียวหรอกนะ ไม่มีใครอยากจะรับรู ้ความรู ้สึกเจ็บปวดทางจิตใจ จนกว่า
เขาจะเข้าใจ”
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“เข้าใจอะไรครับ?” ริ ชาร์ดถาม
“ยังไงๆ ความเจ็บปวดทางกายและใจนั้นเกิดขึ้นอยูด่ ี แม้แต่ขณะที่คุณไม่ได้รู้สึกรับรู ้มนั
เลยก็ตาม”
“เป็ นอย่างงั้นได้ยงั ไงครับ?”
“จําได้ไหม เราเคยคุยกันเรื่ องความเจ็บปวดไว้อย่างไร? ความเจ็บปวดทางจิตใจสะท้อนให้
เห็นพลังงานที่ให้โทษซึ่งเราสั่งสมไว้ เมื่อเราไม่ยอมรับมันและปิ ดกั้นตนเองไม่ให้รับรู ้ความ
เจ็บปวดนั้น เราทําได้เพียงอย่างเดียวคือเก็บมันเอาไว้ไม่สนใจจะดูมนั อย่างตรงไปตรงมา การที่เรา
ไม่ยอมเอาใจมาดูรับรู ้ความรู ้สึกที่เจ็บปวดหรื อการที่เราไปใช้ยาเพื่อระงับความรู ้สึกเนี่ยไม่อาจทําให้
ความเจ็บปวดทางจิตใจที่เราปกปิ ดเอาไว้หรื อที่เราทําให้มนั ไม่รู้สึกเจ็บนั้นลบหายไปจาก
ประสบการณ์ได้ มันยังรู ้สึกได้เป็ นอาการปวดต่างๆ และความเจ็บปวดทางกายที่เรี ยกว่า “ชราภาพ”
หรื อเป็ นอารมณ์ข่นุ มัวที่แป๊ บขึ้นมาซึ่งเป็ นประสบการณ์ที่เราได้รับรู ้วา่ เกิดขึ้นและดับหายไป หรื อ
เป็ นอารมณ์รุ่นแรงที่ระเบิดออกมาโดยไม่มีสาเหตุและทําลายความสัมพันธ์ที่ดีๆ ไปเลย หรื อเป็ น
‘อุบตั ิเหตุ’ ที่เกิดขึ้น เป็ นอาการปวดหัวหรื อปวดทางกาย เป็ นโรคภัยไข้เจ็บ และความขุ่นเคือง
หลากหลายสาเหตุนบั พันเรื่ อง ที่ปันทอนโอกาสที่เราจะได้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีๆ
“มีคาํ โบราณกล่าวกันว่า ผูก้ ล้าตายครั้งเดียว คนขี้ขลาดตายหลายพันครั้ง เมื่อไหร่ กต็ ามที่คุณ
สร้างกําลังใจให้กบั ตนเองโดยมีวธิ ีการเผชิญหน้ารับมือและรักษาเยียวยาสิ่ งที่เราไม่รู้วา่ มีที่ถูกปกปิ ด
ไว้ แล้วความบอบชํ้าและความเจ็บปวดทางจิตใจจะถูกรื้ อออกมา และคุณก็ลบมันทิ้งไปจากชีวติ คุณ
ครับ ยิง่ คุณให้อภัยผูอ้ ื่นมากเท่าไหร่ คุณจะพบว่าคุณมีความสุ ข สนุกกับชีวติ มากขึ้นเท่านั้น คุณจะมี
สภาพความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน และรู ้สึกว่ามีชีวติ ชีวามากขึ้นด้วย ในอดีตที่ผา่ นๆ มา คนส่ วนใหญ่จะพบว่า
การเผชิญหน้ากับความบอบชํ้าเดิมๆ เป็ นการตอกยํ้าความเจ็บปวดซํ้าๆ และทําให้ไม่มีพลังที่จะ
เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีข้ ึน เพราะเค้าใช้ชีวติ โดยไม่รู้วธิ ีการให้อภัยครับ การปฏิบตั ิตามขั้นตอนการ
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ให้อภัยอย่างแท้จริ งจะเปลี่ยนสิ่ งต่างๆ ทั้งหมดนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ นัน่ เองครับ เพราะ
เราสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาชีวติ และเยียวยาจิตใจได้ละ”
“ครับ, ไมเคิล, ผมเข้าใจแล้วว่า ทําไม เราทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการจัดการ
กับความเป็ นจริ งหรื อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจว่า ทําอะไร”
“ทําอะไรนั้น ง่ายมากครับ ถ้าใครทําให้คุณโมโห กลัว โกรธแค้น เกลียด อาฆาตพยาบาท
นินทาชาวบ้าน หรื อปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เป็ นความฟุ้ งซ่านภายในจิตใจของคุณ นี่เป็ นโอกาสดีที่คุณ
จะได้เยียวยาจิตใจของตนเอง – ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้คนที่ทาํ ผิดนั้นเป็ นอิสระไปโดยไม่
ต้องรับผิดชอบนะครับ แต่โดยการเปลี่ยนความเจ็บปวดที่สร้างปรากฏการณ์หรื อความเป็ นจริ งนั้น
ขึ้นมาในจิตใจของคุณครับ
“อะไรก็ตามทีเ่ ป็ นประสบการณ์ ชีวติ ของคุณ ตลอดจนปรากฏการณ์ ท้งั หมดทีเ่ กิดขึน้ ใน
จิตใจของคุณนั้นเปลีย่ นแปลงได้ เราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่ งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกนี้ได้โดยตรง เรา
เลยรู ้สึกหงุดหงิดและเครี ยดเกร็ งไปหมดเมื่อเราพยายามควบคุมชีวติ ตลอดเวลาให้เป็ นไปตามที่
ต้องการ ทว่ าเราเปลีย่ นโลกภายนอกโดยทางอ้อมได้ – การเปลีย่ นปรากฏการณ์ ในจิตใจของคุณ จะ
ทําให้ เกิดการปรับเปลีย่ นกระแสพลังงานทัว่ ร่ างกายคุณ และเปลีย่ นแปลงเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ซํ้าแล้ว
ซํ้าอีก อีกทั้ง เปลีย่ นปรากฏการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ในจิตใจและพฤติกรรมต่ างๆ ทีเ่ ป็ นต้ นเหตุของการกระทํา
ต่ างๆ ทีค่ นอืน่ แสดงออกมาให้ คุณเห็นในชีวติ ของคุณได้ ครับ เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซํ้าซากในชีวติ
คุณเปลี่ยนไป ทุกสิ่ งทุกอย่างที่คุณให้ความสนใจหรื อดึงดูดเข้ามาในชีวติ ก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับตาม
หลักทฤษฏีของคลื่นพลังงานที่เรี ยกว่า ปฏิกิริยาผิวนํา้ กระเพื่อม (ripple effect) เช่นถ้าความอุดม
สมบูรณ์มีเงินทองเหลือเก็บนั้นเป็ นสิ่ งที่คุณเคยหนักใจ คุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นราวกับว่าเหรี ยญเพนนี
เปลี่ยนเป็ นเหรี ยญดอลล่าร์ยงั ไงยังงั้น!
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คําแปลเก่าแก่ของพระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวถึงเรื่ องมนุษย์ถูกขับไล่แล้วตกลงมาจากสวรรค์
ในคัมภีร์ฉบับภาษาอะราเมอิคไม่ได้กล่าวถึงการตกลงมาจากสวรรค์ แต่กล่าวไว้วา่ เรา ‘ลืมการใช้
ชีวติ อย่างอุดมสมบูรณ์’ การรักษาเยียวยาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความอัตคัดฝื ดเคืองที่เกิดขึ้น
ในจิตใจของเรา – เช่น ด้านความสัมพันธ์ เงินทอง การงาน ความสุ ขสนาน บารมี สุ ขภาพ หรื อความ
อุดมสมบูรณ์ – และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกจิตใจนั้นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตาม
กฎแห่ งการสั่นพ้ องกัน (Law of Resonance)
“เป็ นที่น่าสนใจว่า มีซกั กี่คนที่มุ่งมัน่ ใช้เวลาเป็ นพันๆ ชัว่ โมงเพื่อเรี ยนรู ้และพัฒนาตนให้มี
ความชํานาญในทักษะใดซักอย่างหนึ่ง แต่ทกั ษะที่สาํ คัญที่สุดเหนือทักษะอื่นๆ คือ ทักษะในการ
รับผิดชอบเปลี่ยนสภาวะภายในจิตใจของตนเอง สภาวะจิตใจนี่แหละเป็ นตัวขับเคลื่อนว่าชีวติ จะ
ดําเนินไปอย่างไร ซึ่งน้อยครั้งนักที่ทกั ษะนี้จะได้รับการตรึ กตรองพิจารณาอีกครั้ง ดังนั้น ถ้าคุณ
เลือกจะพัฒนาตนเอง คุณต้องนําวิธีการให้อภัยนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การที่คุณกรอกแผ่น
เวิร์คชีทแค่หนึ่งแผ่นสําหรับปั ญหาหนึ่งเรื่ องนั้นเป็ นเพียงแค่การแก้ปัญหาแบบผิวเผินครับ วิธีการ
ให้อภัยนี้จาํ เป็ นต้องนํามาใช้ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องครับจึงจะได้ผล!”
“ครับ ผมเข้าใจละว่าอะไรที่เรากําลังจะทํา และสิ่ งนี้มีความสําคัญอย่างไร แล้วผมจะเลือก
หัวข้อเรื่ องของปั ญหาอย่างไรครับ? มีหวั ข้ออะไรบ้างที่น่าจะใส่ ลงไปในแผ่นเวิร์คชีทนี้?”
“คุณควรใช้แผ่นเวิร์คชีทนี้กบั ประเด็นที่เกี่ยวกับคน สถานที่ สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์ใดๆ ก็ได้
ที่สะท้อนความเป็ นจริ งที่เจ็บปวดภายในจิตใจของคุณ เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั หรื ออะไรก็
ได้ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต หรื อแม้แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรื อที่คาดการณ์ไว้กไ็ ด้ และคุณ
สามารถหยิบยกเอาอารมณ์ของคุณหรื อตัวคุณเองเป็ นหัวข้อเรื่ องสําหรับแผ่นเวิร์คชีทนี้กไ็ ด้”
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“ผมสามารถใช้แผ่นเวิร์คชีทนี้กบั เรื่ องความสัมพันธ์ที่ขดั แย้งกับผูห้ ญิงใช่ไหม ผมมีปัญหา
กับแม่ของผม น้องสาว และผูห้ ญิงแทบทุกคนที่ผมมีความสัมพันธ์ดว้ ย อย่างเช่น พนักงานเสิ ร์ฟ
ครับ” ริ ชาร์ดพูดและยิม้ ยิงฟัน
“หัวข้อนี้กว้างมาก, ริ ชาร์ด ผมขอแนะนําว่าให้ระบุให้ชดั เจนกว่านี้และตอนเริ่ มใช้แผ่นเวิร์ค
ชีทนี้ในช่วงแรกๆ ขอให้คุณเลือกเรื่ องจิ๊บๆ ที่คุณสะเทือนใจเพียงเล็กน้อยก่อนครับ ให้บีบประเด็นที่
ระบุน้ ีให้แคบลงครับ” ผมแนะนํา “ครั้งแรกที่คุณใช้อุปกรณ์ช่วยนี้ จะดีทีเดียวถ้าคุณเริ่ มจากประเด็น
เล็กๆ ที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในชีวติ คุณ อุปกรณ์น้ ีออกแบบขึ้นเพื่อให้เราเห็นถึงการขาดสติ ปัญหา
ต่างๆ ที่ยงั เรื้ อรังอยูต่ ลอดชัว่ ชีวติ นั้นมักจะมาจากการขาดสติซะมากครับ ก็เลยจะดีกว่าถ้าคุณ
สามารถเริ่ มจากสิ่ งที่เล็กพอที่คุณจะมีสติกบั การพิจารณาสิ่ งนั้นได้นะครับ เมื่อคุณมีจิตที่มีพลังเข็ม
แข็งขึ้นจากการใช้แผ่นการจัดการกับความเป็ นจริ งแล้ว คุณค่อยพิจารณาปัญหาและเหตุการณ์ที่ใหญ่
กว่านี้ครับ
“ผมขอแนะนําให้เขียนบันทึกเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจของคุณและจดหัวข้อประเด็นไว้เป็ น
“แผ่นเวิร์คชีทที่จะทํา” อย่างสมํ่าเสมอครับ แล้วคุณจะพบว่าจะเยียวยาได้สาํ เร็จถ้าคุณทําแผ่นเวิร์ค
ชีทหลายๆ แผ่นสําหรับประเด็นเดียวเรื่ องความขัดแย้งที่คุณมีกบั ผูห้ ญิง และเมื่อคุณได้ทาํ แผ่นเวิร์ค
ชีทแล้ว ให้สังเกตดูนะครับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับผูห้ ญิงเหล่านั้นเปลี่ยนไปหรื อเปล่า”
ริ ชาร์ดคิดอยูน่ านแล้วจึงพูดว่า “แผ่นเวิร์คชีทในหัวข้อว่า ความใกล้ชิดกับน้องสาวของผม
ครับ เธอชื่อเอมี่ครับ อาจเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีครับ สําหรับผมแล้วการใกล้ชิดกับคนอื่นๆ แม้จะดู
เหมือนเป็ นปัญหาที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปัญหาเรื่ องผูห้ ญิง แต่กย็ งั เป็ นปั ญหาที่ค่อนข้างใหญ่สาํ หรับ
ผมครับ”
“โดยปกติแล้ว ผมจะแนะนําว่าให้พกั ปัญหาใหญ่เอาไว้ก่อน จนกว่าคุณจะได้ใช้แผ่นเวิร์คชีท
นี้ไปซักพักหนึ่งแล้วค่อยจับปัญหาพวกนั้น เรามาทําแผ่นเวิร์คชีทนี้ดว้ ยกัน คุณจะได้มีผใู ้ ห้ความ
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ช่วยเหลือแทนที่จะทําคนเดียว เริ่ มกันเลยดีกว่า ให้คุณกรอกวันที่และหมายเลขแผ่นเวิร์คชีท (ดูแผ่น
เวิร์คชีทท้ายบท หน้า 183)
“ผมขอแนะนําว่าให้คุณหาแฟ้ มเอกสารแบบมีสามห่วงซักอันและเก็บแผ่นเวิร์คชีทนี้ไว้ใน
นั้น ในภายหลังเมื่อคุณกลับมาดูแผ่นเวิร์คชีทเก่าๆ ทุกครั้ง คุณจะเกิดปั ญญาหรื อความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งขึ้นอีก ขั้นตอนแรกของแผ่นเวิร์คชีทนี้คือให้ทาํ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงที่มาของความเป็ น
จริ งของคุณ ถ้าคุณเริ่ มทําเวิร์คชีททุกครั้งด้วยการเตือนตัวเองให้ตระหนักรู ้ถึงที่มาของความเป็ นจริ ง
อย่างถ่องแท้ มันก็จะง่ายยิง่ ขึ้นในการฝ่ าฟันรับมือกับการแสดงอารมณ์หรื อความรู ้สึกออกมาและ
การโทษคนอื่นหรื อโทษตนเองครับ การโทษตนเองหรื อผูอ้ ื่นนอกจากจะทําให้คุณสู ญเสี ยพลังแล้ว
ยังเป็ นการหลีกเลี่ยงไม่รับผิดชอบต่อสิ่ งที่เกิดขึ้นครับ”
“ขัน้ ตอน 1A คือให้ยอมรับในสิ่ งที่ดูเหมือนจะเป็ นความจริ ง ให้หาสถานที่และเวลาส่ วนตัว
จดบันทึกความคิดของคุณลงบนกระดาษ คุณจะเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณสังเกต
ความคิดของคุณอย่างละเอียดถี่ถว้ น ซึ่งความคิดนั้นแหละเป็ นที่มาของความเป็ นจริ งหรื อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับ หรื อกล่าวอีกอย่างได้วา่ ความเป็ นจริ งหรื อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณนัน่ เอง
“ถ้าเนื้อที่ในแผ่นเวิร์คชีทมีไม่พอให้เขียน ให้ใช้กระดาษเพิ่มอีกแผ่นนะครับ ในแต่ละครั้งที่
กรอกแผ่นเวิร์คชีทคุณอาจใช้วธิ ีเขียนความคิดทั้งหมดไปเรื่ อยๆ โดยไม่หยุดเขียนก็ได้ มีหลายคน
ชอบใช้วธิ ีน้ ี ในช่องว่างช่องแรก ข้อ 1A ให้คุณใส่ ชื่อบุคคล สถานที่ สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์ที่กระตุน้
ให้เกิดความเป็ นจริ งที่เจ็บปวดหรื อความวุน่ วายขึ้นในจิตใจของคุณนะครับ”
“ในช่องว่างนี้ ผมใส่ เอมี่ น้องสาวของผม ใช่ไหมครับ?” ริ ชาร์ดถาม
“ในกรณี น้ ี ใช่ครับ แต่ถา้ คุณกรอกแผ่นเวิร์คชีท ยกตัวอย่างเช่น เรื่ องรถของคุณสตาร์ดไม่ติด
ให้ใส่ คาํ ว่า “รถ” ในช่องนั้น ถ้าคุณกรอกแผ่นเวิร์คชีทเรื่ องที่เราคิดกันไว้เมื่อเช้านี้ เรื่ อง “ไร้สาระ”
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ให้คุณใส่ ชื่อของคุณในช่องว่างช่องแรกนี้ครับ จากนั้นให้ใส่ ชื่อย่อของคุณในวงเล็บข้างๆ ชื่อสิ่ งที่
คุณพิจารณาใส่ ใจอยู่ เพื่อเป็ นสิ่ งเตือนความจําว่านี่เป็ นแผ่นเวิร์คชีทที่เกี่ยวกับคุณและความเป็ นจริ ง
ของคุณ จากนั้นให้คุณเขียนโดยย่อว่าคุณเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ายังไง”
1A. ด้ วยจิตสํ านึกของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ าสิ่ งทีเ่ ป็ นตัวกระตุ้นให้ ข้าพเจ้ ามีปฏิกริ ิยาโต้ ตอบคือ
(เช่ น “เขา” “มัน” “ตนเอง” หรือเหตุการณ์ – ใส่ ชื่อหรือระบุสิ่งทีค่ ุณพิจารณาใส่ ใจอยู่) เอมี่ น้ องสาว
คนเล็กของผม (R.S.) ซึ่งเป็ นสาเหตุทที่ าํ ให้ ข้าพเจ้ าอารมณ์ เสี ย! (อธิบายว่ าเกิดอะไรขึน้ ) เป็ นคน
โปรด (หายใจเข้ าออกลึกๆ ช้ าๆ) ความจริงทีเ่ ป็ นสั จธรรมคือ: สิ่ งทีข่ ้ าพเจ้ าเชื่อว่ าเป็ นความจริงนั้น
เป็ นสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิต และเกิดขึน้ เฉพาะกับข้ าพเจ้ าเท่ านั้น และเกิดขึน้ จากความคิดของข้ าพเจ้ า
เองทั้งสิ้น เมือ่ ข้ าพเจ้ าเรียนรู้ ทจี่ ะยินยอมรับผิดชอบเปลีย่ นแปลงความคิดของตนทีไ่ ม่ ทาํ ให้ เกิดผลดี
แล้ว สิ่ งทีข่ ้ าพเจ้ าเชื่อว่ าเป็ นความจริงก็จะเปลีย่ นไปด้ วย!
“ตอนนี้ผมเข้าใจถึงความจริ งที่เป็ นสัจธรรมของความคิดนั้นมากขึ้นแล้วครับ, ไมเคิล, และ
ผมก็ชอบสัจธรรมนี้ ผมเริ่ มรู ้สึกว่าเป็ นความเชื่อที่สร้างพลังขึ้นจริ งๆ ผมเข้าใจว่าความเป็ นจริ งแต่ละ
ครั้งที่เกิดขึ้น เป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของผมเท่ านั้น และผมสามารถเปลี่ยนมันได้
ทั้งหมดเลย!”
ไมเคิลแนะนําต่อ “ในช่องถัดไป, 1B, ให้เขียนอารมณ์หรื อความรู ้สึกของคุณ ขอเน้นว่าให้ใช้
คําบรรยายอารมณ์ ไม่ใช่ความคิดของคุณนะครับ ในสังคมของเราที่เน้นความคิดเป็ นหลัก เรามักจะ
ถูกสอนให้คิดแทนที่จะรู ้สึก เช่น หลายๆ คนอาจจะพูดว่า “ฉันรู ้สึกว่าเธอเป็ นคนโปรด” จริ งๆ แล้ว
คุณไม่สามารถรู ้สึกสิ่ งที่เรี ยกว่า “เธอเป็ นคนโปรด” ได้หรอกเพราะนัน่ เป็ นความคิด ไม่ใช่ความรู ้สึก
ครับ ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวไม่แสดงอารมณ์ความรู ้สึกให้กนั และกันได้รับรู ้ ก็เลยยากที่จะหา
คํามาอธิบายถึงอารมณ์หรื อความรู ้สึกเหล่านั้น ในบางครั้งความรู ้สึกของเรามาจากประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนที่จะมีคาํ พูดเพื่อบอกความรู ้สึกนั้น หรื อก่อนที่เราจะมีคาํ ศัพท์สาํ หรับความรู ้สึกนั้น จึง
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เป็ นเรื่ องยากที่จะเล่าว่ารู ้สึกอย่างไรครับ ช่องว่างสี่ เหลี่ยมด้านขวามีไว้สาํ หรับให้วาดภาพและ
อธิบายเป็ นภาพให้เห็นอารมณ์น้ นั ”

วาดความรู้ สึกทีค่ ุณรู้สึก ณ ขณะนี้

1B. จากเหตุการณ์ น้ัน ข้ าพเจ้ าอารมณ์ เสี ย ซึ่งเกิดขึน้ ภายในใจด้ วย
ดังนี้ โมโห
“ง่ายกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกนะ คุณไมเคิล”
“ดีครับ บางครั้งนะขั้นตอนต่อๆ ไปจะยากขึ้นเล็กน้อยครับ
ขั้นตอน 1C คือระบุความคิดที่คุณเคยมีซ่ ึงเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้คุณรู ้สึกโมโห”
“ผมจําได้วา่ เราคุยเรื่ องนี้กนั ก่อนแล้ว แต่ผมไม่มนั่ ใจว่าผมเข้าใจไอเดียนี้แล้วรึ ยงั ตรงส่ วน
ที่วา่ “ให้ระบุวา่ ผมเคยคิดอย่างไรบ้างที่ทาํ ให้ผมเกิดอารมณ์โมโห นี่หมายความว่าอย่างไรครับ?”
“จําแบบฝึ กหัดที่เราทํากันก่อนหน้านี้ได้ไหม? ฉบับที่คุณดูความคิดมากมายและพบว่า
ความคิดเหล่านั้นเป็ นสาเหตุที่คุณอารมณ์เสี ยนะ ในขั้นตอนนี้เป็ นการสอนจิตสํานึกของคุณให้เฝ้ า
ระวังความคิดในแง่ลบที่เกิดขึ้นเมื่อขาดสติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแต่เพียงอารมณ์เท่านั้น การหมัน่
ค้นหาดูความคิดในจิตของคุณว่าเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความฟุ้ งซ่านวุน่ วายใจรึ ป่าวจนเป็ นนิสัยจะ
เปิ ดโอกาสให้คุณได้ตะครุ บความคิดเหล่านั้นก่อนที่มนั จะก่อความเสี ยหายขึ้น ยิง่ ตะครุ บมันได้เร็ว
เท่าไหร่ ก็จะเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆ ที่เกิดขึ้นซํ้าๆ นั้นได้เร็วยิง่ ขึ้น”
“เข้าท่าดีครับ” ริ ชาร์ดเห็นด้วย
“ความคิดอะไรบ้างล่ะที่เมื่อคิดแล้วทําให้คุณโมโหน้องสาวว่าทําให้คุณเข้าใจว่าเธอเป็ นคน
โปรด? เฉพาะเจาะจงเลยนะครับ ความคิดอะไร”
“ง่ายมากครับ เธออยูอ่ ย่างสบายเกินไป ส่ วนผมโดนทุบตีทุกครั้ง!” นํ้าเสี ยงของเขาดังขึ้น
กว่าเดิมสองสามตัวโน๊ตเลยทีเดียวขณะที่เค้าพูด เห็นได้ชดั ว่าเขายังมีอารมณ์คา้ งอยู่ เค้ายังควบคุม
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อารมณ์ไม่ได้เหมือนยืนสั่นไปสั่นมาตรงขอบหน้าผา อารมณ์จากการเยียวยาจิตใจเมื่อเช้านี้ เขาพึ่ง
ประสบความสําเร็จในสิ่ งๆ หนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยสําหรับผูช้ ายในวัฒนธรรมของพวกเราจะทํากัน
นั้นก็คือเขารู ้สึกปลอดภัยพอที่จะเปิ ดเผยความในใจและเปิ ดโอกาสให้ผมรับรู ้ถึงความอ่อนแอ
เปราะบางของเขา
1C. ข้ าพเจ้ าอารมณ์ เสี ยเพราะข้ าพเจ้ านึกและคิด ดังนี้ เอมีอ่ ยู่อย่ างสบายเกินไป ส่ วนผมโดนทุบตีทุกครั้ง!
“ผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าความคิดนี้เป็ นสาเหตุให้ผมโกรธได้อย่างไรครับ” ริ ชาร์ดพูด
“จริ งๆ แล้วคุณไม่จาํ เป็ นต้องรู ้กไ็ ด้วา่ มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ริ ชาร์ด เพียงแต่รู้วา่ มันเกิดขึ้น
ตามนั้นก็พอ ยกตัวเอย่างเช่น ถ้าคุณคิดว่า ‘ดีจงั ที่นอ้ งสาวเราอยูอ่ ย่างสบายกว่าที่ผมได้รับมากมาย
ผมดีใจที่เธอได้รับความรัก ไม่ตอ้ งลําบากลําบนเหมือนผม’ คุณรู ้สึกอย่างไรครับ?”
“ผมเดาเอาว่าน่าจะรู ้สึกปิ ติยนิ ดีนะ” เขาตอบ
“ด้วยเหตุน้ ี ความจริ งนั้นยังเหมือนเดิม เราเพียงแต่เปลี่ยนสิ่ งที่คุณคิดเท่านั้นเพื่อให้อารมณ์
โกรธนั้นกลายเป็ นความรู ้สึกปิ ติยนิ ดี ถูกไหม? และการเปลี่ยนความคิดนั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์
หรื อความรู ้สึกเท่านั้น แต่ความเป็ นจริ งของคุณหรื อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยที่เปลี่ยน ตลอดจน
กระบวนการทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่ างกายของคุณก็เปลี่ยนด้วย คุณจะสังเกตเห็นว่าร่ างกาย
ของคุณนั้นเปลี่ยนไป”
“ผมรู ้สึกผ่อนคลายขึ้น ยืนยันได้ ….จริ งๆ แล้วรู ้สึกจิตใจสงบขึ้นมากกว่า!” เขาพูดขึ้นด้วย
ความแปลกใจ
“และทั้งหมดนี้คุณเลือกให้เป็ นไปอย่างนั้นเองทั้งสิ้ น จะเห็นว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่มีพลังใน
การเลือกสรรและเก็บสิ่ งที่คุณคิดไว้ ผมประหลาดใจเสมอว่าคนมากมายใคร่ ครวญดูความคิดเพียง
เพราะมีความคิดเหล่านั้นอยูใ่ นใจของเขา มีคนมากมายที่ไม่รู้ซกั นิดเลยว่าตนเองมีพลังเหนือ
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ความคิดของตน และมีพลังในการเปลี่ยนความคิดเหล่านั้น แม้วา่ ความคิดเหล่านั้นได้ตกทอดลงมา
หลายร้อยชัว่ คนก็ตาม และแน่นอน แล้วใครล่ะที่ทุกข์กบั ความคิดในแง่ลบเหล่านั้น?” ผมถาม

ไขความคิด – เพียงเพราะมีความคิดอยูใ่ นใจไม่ได้หมายความว่าคุณถูกบังคับ
ให้ตอ้ งคิดเรื่ องนั้นไปเรื่ อยๆ ในทางปฏิบตั ิ การที่เราสามารถเปลี่ยนจิตใจของ
ตนเองเมื่อไหร่ กไ็ ด้ตามที่เราต้องการนี้เป็ นความเมตตาที่พระเจ้ามีให้แก่เรานัน่ เอง!
“ผมเริ่ มเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแล้วครับว่าผมเป็ นคนที่สร้างความทุกข์ให้ตนเอง และผม
ประหลาดใจมากที่ผมทําไปโดยอัตโนมัติ” ริ ชาร์ดทําหน้าตาบูดบึ้ง เขาหยุดซักครู่ ให้ความคิดของ
เขาตกผลึก “คุณรู ้ซิ ว่าผมเข้าใจแนวความคิดนี้แล้วเมื่อตอนที่เราพูดคุยกันประมาณสองชัว่ โมงที่
ผ่านมาและไอเดียทั้งหมดนี้ทาํ ให้ผมทึ่งมาก แต่ตอนนี้มนั เหมือนกับว่าผมพึ่งจะได้ยนิ มันเป็ นครั้ง
แรก ผมกําลังทําความเข้าใจเรื่ องนี้ท้ งั หมดอีกครั้งว่าความคิดของผมทําให้ผมอารมณ์เสี ยได้อย่างไร
และผมยังรู ้สึกประหลาดใจอยูพ่ อๆ กับที่รู้สึกเมื่อสองชัว่ โมงที่แล้วเลยครับ!”
“ผมเข้ าใจความรู้ สึกนั้นได้ ริ ชาร์ ด ผมรู้ สึกทึ่งทุกครั้ งที่ผมสอนเรื่ องนี ้ ชีวติ ความเป็ นอยูต่ ่าง
ไปมากจากที่วถิ ีชีวติ ที่เราส่ วนใหญ่ถูกสอนให้คิด หากเราไม่เรี ยนรู ้เสี ยใหม่ให้คิดเป็ น เราอาจถอย
หลังกลับไปใช้ชีวติ กับความเป็ นจริ งเดิมๆ ที่โทษผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่นว่าเป็ นเหตุให้เราทุกข์ได้ง่ายทีเดียว
เราเพียงแค่ตอ้ งแก้ไขความเป็ นจริ งหากเราโทษผูอ้ ื่นอย่างขาดสติ ซึ่งการแก้ไขนี้คือการให้อภัย
นัน่ เอง ซึ่งทั้งหมดนี้คือการทิ้งสิ่ งที่คุณเคยเรี ยนรู ้แล้ว และแต่ละครั้งที่คุณค้นพบว่าคุณมีรับผิดชอบ
ต่อความทุกข์ของตนเอง ก็เพราะคุณได้แก้ไขเซลล์สมองเก่าๆ และเพิ่มเซลล์สมองใหม่เพื่อทําความ
เข้าใจไอเดียว่า ผลที่ได้รับจากความคิดของคุณนั้นเป็ นของคุณโดยสิ้ นเชิง คุณเป็ นเจ้าของมันนะ
คําถามสําคัญต่อไปคือ ‘ใครล่ะที่เป็ นคนควบคุมดูแลสิ่ งที่คุณคิดและรู ้สึก?’ ”
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“ที่ผา่ นมาก็ทุกคนล่ะครับ แต่ยกเว้นผมอยูค่ นเดียว! ตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะควบคุมดูแล
จิตใจของผมเองและจะรับผิดชอบต่อความคิดของตนเอง ผมเข้าใจไอเดียนี้แล้วครับว่าอารมณ์ที่ผม
รู ้สึกเกิดขึ้นจากความคิดของผมและคําพูดที่ผมใช้ ดังนั้นผมคิดว่าผมจะเริ่ มรับผิดชอบเฝ้ าดูความคิด
ครับ ผมจะระมัดระวังการใช้คาํ พูดของผมครับและทําอะไรก็ตามอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามากขึ้น
หวังว่าทั้งหมดนี้รวมกันจะปรับปรุ งผลของการกระทําที่ผมได้ก่อขึ้นในชีวติ นี้นะครับ”
“ดีมากเลยครับ ! ขัน้ ตอน 1D นั้นง่ายๆ เพียงแต่อธิบายว่าอะไรที่คุณต้องการลงโทษหรื อ
หลีกเลี่ยงสิ่ งที่กระทบซึ่งระบุไว้ในข้ อ 1A การลงโทษอาจจะเป็ นอะไรก็ได้ เช่น พูดเยาะเย้ย ความคิด
ในแง่ลบ ทอดทิ้ง หรื อทําลายจิตใจ หรื อด้วยวาจา หรื อทางกาย – ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น”
1D. ข้ าพเจ้ าอารมณ์ เสี ยเพราะข้ าพเจ้ านึกและคิด ดังนี้ ตะหวาดและผลักไสเอมี่
“หลายคนปกปิ ดการลงโทษตนเองจากผูอ้ ื่นในหลายๆ รู ปแบบ เขาเสแสร้งแกล้งทําเป็ นว่า
เขาจะไม่ลงโทษด้วยความคิดที่วา่ ‘ฉันไม่ตอ้ งการยุง่ เกี่ยวอะไรกับเขา’ ซึ่งในช่วงเวลาเช่นนี้ การ
ทอดทิ้งใครซักคนเป็ นการลงโทษที่หนักที่สุดในบรรดาการลงโทษทั้งหมดได้เลยทีเดียว”
“ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการหลีกหนีใครซักคนจะเป็ นการลงโทษ แต่เมื่อผมคิดถึงตอนที่
ภรรยาผมจากผมไป ซึ่งแท้ที่จริ งแล้ว เธอหลีกเลี่ยงผม ผมรู ้สึกว่ามันเป็ นการลงโทษจริ งๆ” ริ ชาร์ด
ครํ่าครวญ
“ครับผมได้ยนิ ชัดเจนมาก ลองมาดูกนั ซิวา่ เราได้รับผลกระทบจากการลงโทษและการ
กล่าวโทษใครซักคนที่มีส่วนร่ วมนี้อย่างไรบ้าง” ผมเสนอความเห็น “ในขณะที่แต่ละคนอาจรู ้สึก
โล่งอกอย่างเห็นได้ชดั เจนในระยะสั้น แต่ผลที่ได้รับจากการลงโทษหรื อการกล่าวโทษนั้นก็ยงั
ทําลายพลังแห่งตน กระบวนการทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่ างกายของคุณ การทํางานของจิต และ
ความสุ ขของคุณเสมอ!”
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“ความโกรธเพียงเล็กน้อยทําร้ายคุณได้ขนาดนั้นจริ งหรื อ?” ริ ชาร์ดยังไม่เชื่อแน่นอนซะ
ทีเดียว
“ผมไม่มนั่ ใจว่าจะอธิบายให้เข้าใจถึงผลกระทบจากอารมณ์โกรธ ‘เล็กน้อย’ นี้อย่างไร แต่
ผมคาดว่าถ้าวัดที่ปริ มาณของผลกระทบนั้น เราน่าจะพบว่าความโกรธเป็ นพลังที่ทาํ ลายร่ างกายและ
จิตใจอย่างมาก มันเป็ นยาที่ร่างกายผลิตขึ้นเองเพื่อเก็บกดความเจ็บปวดทางจิตใจและยับยั้งไม่ให้
กระบวนการของจิตทํางานได้อย่างถูกต้อง บ่อยครั้งที่เราเก็บกดสิ่ งนี้ไว้ได้ดี เราไม่มีโอกาสได้
จัดการโดยตรงกับผลกระทบจากการเก็บซ้อนอารมณ์ของเรา จนกระทัง่ มันสายเกินไปและเราต้อง
เผชิญกับการเสื่ อมสภาพและความสัมพันธ์ที่บอบชํ้า ซึ่งส่ งผลให้เป็ นคนขี้โมโหจนเป็ นนิสัย”

ไขความคิด – “การหลัง่ สารฮอร์โมนนอร์อะดรี นาลีน (เนื่องจากอารมณ์
โกรธ)... ทําให้เราโง่ ขณะที่คุณกําลังโมโห คุณสู ญเสี ยความสามารถในการคิด
และเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพถึง 80% ... ซึ่งเป็ นผลร้ายและอันตรายต่อ
ร่ างกายของคุณ”
ดร. ทิมโมธี่ วิลเคน www.SynEARTH.net

“ตอนโมโห คนเรามักจะทําให้อีกคนที่เราโกรธใส่ น้ นั เป็ นปี ศาจ นี่เป็ นสภาวะจิตที่
หลอกลวงตัวเองอย่างมาก และการแปรเปลี่ยนที่ไม่เคยเป็ นผลดีต่อความสัมพันธ์เลย ความโกรธ
ระงับการทํางานของการย่อยอาหารและระบบภูมิคุม้ กันโรคในร่ างกาย เช่นทําให้ความดันโลหิต
สู งขึ้น การโมโหจนเป็ นนิสัยนั้นเป็ นยาพิษต่อร่ างกายและจิตใจ อีกทั้งยังส่ งผลให้มีความประพฤติที่
ต้องเสพติดบางสิ่ งบางอย่างเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความจําเป็ นต้องเก็บกดความเจ็บปวดที่เป็ น
ผลกระทบจากอารมณ์โกรธนั้น”
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“ริ ชาร์ด ความกลัว/การเกลียดชังกัน การลงโทษและการกล่าวโทษนั้นไม่ใช่เพื่อนของคุณ
เลย มันเป็ นโซ่ ตรวนที่ล่ามคุณไว้ ทุกครั้งที่คุณหวนกลับไปคิดถึงมัน จิตนั้นจะหลอกเราด้วยข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องซึ่งสร้างความเป็ นจริ งของเราขึ้นมา ในที่สุด ทําให้เราได้ภาพความทรงจําที่ผดิ ๆ เกี่ยวกับ
สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งๆ ในโลก”
“หมายความว่าอย่างไงครับ?”
“คุณเคยถูกกล่าวหาว่าพูดหรื อทําอะไรที่คุณไม่ได้พดู หรื อกระทําเลยไหม?”
“เคยครับ แต่ผมแน่ใจว่าเราทุกคนเคยถูกกล่าวหาโดยไม่เป็ นธรรม” ริ ชาร์ดตอบ
“แน่นอน และสภาวะจิตของผูก้ ล่าวหาคุณล่ะเป็ นอย่างไร?”
“ฮึ่ม ทุกครั้งที่ผมนึกถึงพวกเขา พวกเขามีอารมณ์โกรธครับ ผมไม่เคยเข้าใจความเชื่อมโยง
กันนี้มาก่อนเลย!”
“และสังเกตดูนะ ให้ชดั เจนในจิตของคุณว่า มันมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
แน่นอนว่าคนที่กล่าวหาคุณมีความเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งถึงแม้จะเชื่อมัน่ ใจความสัตย์จริ งในคํา
กล่าวของตนก็ตาม แต่จิตของเขาก็ยงั มีการรับรู ้ที่ผิดพลาดครับ นี่แหละคือสิ่ งที่ความกลัว/การเกลียด
ชังกันและการกล่าวโทษทําต่อสภาวะของจิต พลังงานเหล่านั้นเป็ นสัญลักษณ์ของข้อมูลที่ผดิ ๆ และ
เมื่อจิตของเราใช้พลังงานนั้น มันแสดงให้เห็นความเป็ นจริ งที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน”
“ใช่! เป็ นความจริ งครับ ผมโดนกล่าวหาผิดๆ อย่างนี้บ่อยมากครับ จะดีมากเลยครับถ้า
กลับมาให้ความสําคัญกับการเยียวยาจิตใจนี้เพื่อคนที่ชอบกล่าวหากัน!”
“แน่นอนครับ ริ ชาร์ด สิ่ งที่สาํ คัญที่จะต้องทําความเข้าใจคือ เมื่อครั้งล่าสุ ดที่คุณโมโห และ
กล่าวหาใครซักคน จิตของคุณไม่ได้สะท้อนความจริ ง คนเราทุกคน ได้รับความทุกข์จากความ
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ผิดปกติที่เรี ยกว่า ภาวะที่ความจริ งนั้นถูกปิ ดกั้นไว้ (Blockage of Truth) และความเกลียดชังซึ่งเข้า
กันกับภาวะนี้ได้ดีที่สุดเลย นี่เป็ นโอกสารเพื่อการเลือกใหม่”
ริ ชาร์ดดูจะประมาเล็กน้อย “ลองมาดูข้ นั ตอน 2 กันนะครับ ส่ วนที่คุณยอมรับว่า
2. ความกลัว/ความเกลียดชังและการลงโทษนีท้ าํ ให้ ข้าพเจ้ าสํ าคัญผิดในความเป็ นจริงนั้น – ความ
เป็ นจริงเหล่านีม้ าจากข้ อมูลทีผ่ ดิ และจะเห็นได้ ว่าเป็ นเรื่องเท็จเสมอ โดยการโทษตนเอง ผู้อนื่ หรือ
สิ่ งอืน่ ข้ าพเจ้ าปกปิ ดและไม่ สามารถรับรู้ พลังของตน บัดนีข้ ้ าพเจ้ าตัดสิ นใจจะเลิกสะท้ อนความเป็ น
จริงทีผ่ ดิ ๆ นีอ้ อกมาและรับผิดชอบดังนี้ ข้ าพเจ้ าจะดูให้ เห็นทุกส่ วนในจิตใจของข้ าพเจ้ าอย่ าง
ถูกต้ องชัดเจน จะเยียวยารักษากายและจิตใจ และให้ อสิ ระกับตนเอง (หายใจเข้ าออกลึกๆ ช้ าๆ)
“จําได้ไหม จิตจะเชื่อเสมอว่าความเป็ นจริ งนั้นถูกต้อง ในขัน้ ตอน 3 เป็ นเวลาที่เราต้องทิ้ง
ความคิดที่วา่ ตนเองต้องเป็ นคนที่ถูกนั้นไว้ก่อน และยอมรับว่าแม้วา่ คุณจะเป็ นคนที่ถูก แต่ความรู ้สึก
ของคุณก็เป็ นสิ่ งที่ทาํ ร้ายตนเอง และตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะปล่อยวางความรู ้สึกเหล่านั้น และเอา
ศักยภาพในการเยียวยาที่ถูกบล็อกไว้น้ นั ออกมาใช้ซะที การระบายความรู ้สึกออกมาเป็ นคําพูดเป็ น
วิธีหนึ่งที่ดีมากในการเริ่ มขับพลังงานเก่าๆ ทิ้งไป”
“เดี๋ยวนะครับ ไมเคิล อย่างนั้นผมต้องยอมให้คนอื่นถูกทั้งๆ ที่เค้าผิด ทําตัวอ่อนแอปล่อยให้
เค้าข่มเหงเหมือนเป็ นพรมเช็ดเท้า ดูจะไม่ดีไปกว่าสะสมพลังงานที่ทาํ ร้ายตนเองเอาไว้ในตัวผมซัก
เท่าไหร่ นกั หรอก”
“ริ ชาร์ด การที่คุณรู ้สึกว่าคุณเป็ นผูเ้ คราะห์ร้ายนั้น ทําให้คุณสู ญเสี ยพลังงานและปกปิ ดความ
โกรธของคุณเอาไว้ จําได้ไหม นี่คือการเยียวยาพลังงานที่ทาํ ร้ายตัวเราเองที่เราสะสมเอาไว้และหยุด
ยึดติดกับสิ่ งนั้น คุณยังสามารถจัดการกับคนเหล่านั้นให้รับผิดชอบต่อการกระทําของเขา แต่โดยการ
ให้ อภัย คุณจะสามารถจัดการกับพวกเค้าและตัวคุณเองให้รับผิดชอบด้วยจิตที่มีสติในการจะกระทํา
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สิ่ งต่างๆ และประคองจิตให้อยูใ่ นมิติแห่งความรักเพื่อช่วยเกื้อหนุนความสัมพันธ์มากกว่าจะสร้าง
ความแตกแยก”
“ในขั้นตอน 3 นี้ ให้ยอ้ นกลับไปดูคาํ ตอบของคุณในขัน้ ตอน 1 ให้กาเครื่ องหมายในช่อง
สี่ เหลี่ยมและในขณะเดียวกันให้นึกถึงความคิดที่อยากจะปลดปล่อยออกมาหรื อให้พดู ออกมาดังๆ
ถ้าทําได้นะครับ”
3. ข้ าพเจ้ าตัดสิ นใจเลิกยึดติดกับความเกลียดชังหรือความกลัวทีม่ อี ยู่นี้ และปล่ อยวางความรู้ สึกด้ วย
ความเต็มใจ (#1B), ปล่อยวางสาเหตุและความคิดของตน (#1C), เลิกลงโทษตนเอง ผู้อนื่
หรือสิ่ งอืน่ (#1D) และเลิกยึดถือว่ าตนเองต้ องเป็ นคนถูก (หายใจเข้ าออกลึกๆ ช้ าๆ)
“เตือนผมอีกทีซิ ทําไมผมต้องปล่อยวางความคิดของผมด้วย?”
“เมื่อคุณสร้างความเจ็บปวดให้กบั ตนเองจากสิ่ งที่คุณนึกคิดขึ้น ให้คุณปล่อยวางความคิดนั้น
เสี ย เพื่อให้คุณจะได้เยียวยากายและใจ ถ้าคุณมีอารมณ์โกรธอย่างรุ นแรงหรื อมีความกลัวเนื่องจาก
ความคิดของคุณ คุณมีงานต้องทําเพื่อเยียวยาอารมณ์โกรธและความกลัวนั้น จําได้ไหม คุณได้
ต้นฉบับ [ของความเป็ นจริ งหรื อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น] ส่ วนน้องสาวของคุณได้สาํ เนา [ที่ก๊อปปี้ มา
จากต้นฉบับ] ครับ คนเรามากมายถูกสอนให้ตอ้ งมีอารมณ์โกรธเพื่อให้ได้ในสิ่ งที่ตนต้องการ ใครล่ะ
ที่สอนเราให้เสี ยสติอย่างนั้น? ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ว เมือ่ เรามีสภาวะจิตทีม่ สี ติ สงบ และทีป่ ระคอง
ไว้ ในมิติแห่ งความรัก เราได้ รับสิ่ งทีเ่ ราต้ องการได้ ง่ายกว่ าเมือ่ จิตของเราอยู่ในมิติแห่ งความกลัว

ไขความคิด –เมื่อเรามีสภาวะจิตที่มีสติ สงบ และที่ประคองไว้ในมิติ
แห่งความรัก เราได้รับสิ่ งที่เราต้องการได้ง่ายกว่าเมื่อจิตของเราอยูใ่ นมิติ
แห่งความกลัว!
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“ในขั้นตอนนี้ คุณปลดปล่อยความเครี ยดจากความโกรธที่เก็บสะสมไว้ในร่ างกายของคุณ
และเมื่อเยียวยากายและใจ คุณดูแลรักษาสุ ขภาพให้ดีแข็งแรงขึ้นและเป็ นคนร่ าเริ งกระปรี้ กระเปร่ า
ยิง่ ขึ้นซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญนะครับ การมีสุขภาพที่ดีน้ นั ไม่ได้หมายความว่ามีสภาวะที่ปราศจากอาการ
เจ็บป่ วยนะ การเยียวยานี้ สุ ขภาพทีด่ ีคอื สภาวะของจิตทีม่ สี ติ มีพลัง และเป็ นจิตทีม่ คี วามรักใน
ปัจจุบันขณะ เมือ่ สภาวะของจิตไม่ มสี ติ ไม่ มพี ลัง และไม่ มคี วามรักในปัจจุบันขณะขึน้ มาเมือ่ ใด เรา
ก็จะไม่ สบายและอวัยวะทั้งหมดก็เริ่มเสื่ อมสภาพลง นี่คอื ความรู้ ทผี่ ู้รักษาเยียวยาทีแ่ ท้ จริงเชื่อมาเป็ น
เวลานานหลายศตวรรษแล้ว สุ ขภาพนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในกาย การเยียวยาที่แท้จริ งไม่ได้เริ่ มขึ้นทาง
กายภาพเลย แต่เป็ นความรักในปัจจุบนั ขณะที่มีพลัง ซึ่งก็คือตัวตนที่แท้จริ งของเรานั้นเอง”
“การปล่อยวางความคิดที่สับสนนั้นให้คุณประโยชน์ในด้านอื่นๆ คือทําให้จิตของเราสงบ
และจิตของเราก็จะไม่ปรุ งแต่งสร้างเรื่ องราวต่างๆ เพื่อให้เหตุผลว่าถูกต้องแล้วที่เราสมควรโมโห”
เค้าดูจะพึงพอใจว่าเค้าเข้าใจไอเดียนี้ และเมื่อผ่านแต่ละขั้นตอนในแผ่นเวิร์คชีทนี้ ดูเขาจะผ่อนคลาย
ขึ้นมาก ความรู ้สึกต่อต้านไม่ปล่อยวางที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าในระหว่างวันนี้ได้
สลายไปในที่สุด และเค้าก็ได้ปลดปล่อยความคิดและอารมณ์โดยการพูดออกมาดังๆ จนเสร็จสิ้ น
ขั้นตอนนั้นแล้ว ผมคิดว่าเราทั้งสองรู ้สึกโล่งอกเสี ยที การเยียวยาใครซักคนที่ให้ความร่ วมมือนี่
นับว่าทําได้ง่าย
“ขัน้ ตอน 4 คือการยอมรับว่าคุณอยากจะใช้ชีวติ อย่างไร ขั้นตอนนี้เป็ นการให้คาํ มัน่ ที่จะใช้
ชีวติ อย่างผูม้ ีตวั ตนที่แท้จริ ง – เป็ นธรรมชาติที่แท้จริ งของเรานัน่ เอง เมื่อเราปลดปล่อยอะไร
บางอย่างทิ้งไปเราจําเป็ นต้องเติมเต็มสิ่ งที่วา่ งเปล่านั้น อันนี้สาํ คัญครับ จําเรื่ องที่คุยกันไว้เกี่ยวกับ
พลังแห่งถ้อยคําได้ไหมครับ? เมื่อเราพูดถ้อยคําอะไรออกมาอย่างสบายอกสบายใจแล้วเราจะสร้าง
เหตุการณ์ให้เป็ นไปตามที่เราพูดเหมือนเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาได้ง่ายยิง่ ขึ้น คนที่ใช้คาํ พูดในเชิง
โมโหมักจะพบเจอเหตุการณ์ที่ทาํ ให้เค้าโมโหได้ง่ายมากครับ คนที่ใช้คาํ พูดด้วยอารมณ์ที่สงบ ก็จะ
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มีความสงบสุ ขเกิดขึ้นกับตนได้ง่าย คําพูดของเราส่ อให้เห็นถึงความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นภายในจิตของ
เราและสะท้อนให้เห็นสิ่ งที่เรากําลังสร้างสัมพันธ์ดว้ ยหรื อสิ่ งที่เรากําลังดึงเข้ามาในชีวติ ของเรา”
ไม่อยากจะเชื่อเลยครับ – ว่าผมนี่นะ เสาะหาปัญหา – โดยเจตนา! ผมเองสอดส่ องมองหา
ปัญหา โดยมีสติรู้ตวั ดีหรื ออาจจะขาดสติกไ็ ด้ และประพฤติตนไปในทางที่รับรองได้เลยว่าผม
จะต้องประสบปัญหานั้น! ผมนึกไตร่ ตรองถึงความเป็ นจริ งที่ผมยอมรับแล้วว่าเกิดขึ้นในจิตใจของ
ผม ผมเห็นแล้วว่าครับความเป็ นจริ งซึ่งเป็ นที่มาของคําพูดและการกระทําของผม ตลอดจนถ้อยคําที่
แย่มากๆ ที่ผมใช้อธิบายถึงผูห้ ญิง ร่ างกาย ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดลึกซึ้ง และแม้แต่ภาษาที่ใช้อธิบาย
เกี่ยวกับตัวผมเอง เป็ นเรื่ องน่าประหลาดใจด้วยซํ้าไปที่ผมรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ต้ งั หนึ่งอาทิตย์
การพูดจาของผม ผมไม่ได้ให้เกียรติเธอเลย และผมโทษแต่คนอื่นว่ามีเจตนาร้าย ในขณะที่ในความ
เป็ นจริ งแล้วผมไปกระตุน้ ให้พวกเค้าทําเช่นนั้น ผมโทษแต่คนอื่นเสมอ ซึ่งจริ งๆ แล้วผมนัน่ เองเป็ น
คนโหดร้าย!”

ไขความคิด –“ความทารุ ณโหดร้ายทั้งปวงเกิดขึ้นจากความอ่อนแอ”
เดอะ โรมัน เพลย์ไรท์ เซนิค่า

“ถ้อยคําและความเป็ นจริ งเดิมๆ ที่เกิดขึ้นซํ้าแล้วซํ้าเล่านั้นเป็ นสิ่ งที่จิตเราสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้ง
ที่เรายังเด็กมากๆ และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กนั ระหว่างเรากับผูใ้ หญ่ที่มีอิทธิพลของเรา ซึ่ง
ผมได้ให้รายละเอียดไว้แล้วในการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิเรื่ องการเปลี่ยนการพึ่งพาอาศัยกันในแง่ลบที่
ส่ งผลกระทบผูอ้ ื่นเป็ นการพึ่งพาอาศัยกันแบบแบ่งปันกันและถ้อยทีถอ้ ยอาศัยครับ (Co-Dependence
to Inter-Dependence Workshop) เราต้องใช้ปัญญาและมีความมุ่งมัน่ ในการที่จะเริ่ มมีสติ มีความ
รับผิดชอบ และเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ ที่เกิดขึ้นซํ้าซาก เป็ นไปไม่ได้ที่จะมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดลึกซึ้งหากถ้อยคําที่เราใช้พดู ถึงตัวเอง ร่ างกาย เพศตรงข้าม หรื อความสัมพันธ์ของเรานั้น
ส่ งผลให้เรามีความรู ้สึกที่แย่ลง ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาอะราเมอิค (Aramaic) กล่าวไว้วา่ คน
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ที่สามารถปกครองลิ้นตนเองได้เป็ นผูท้ ี่ทรงพลังยิง่ กว่าคนที่สามารถรบชนะจนได้เมืองมาเป็ นของ
ตน เราต้องเต็มใจที่จะรับผิดชอบต่อความคิดของตนเองจึงจะแก้ไขสิ่ งที่ไม่ถูกต้องที่ฝังลึกในจิตใจ
ครับ”
ริ ชาร์ดยอมรับว่าตลอดมาเกือบทั้งชีวติ ของเขา เขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะ “ลามก” เขาเห็นแล้ว
ว่าสิ่ งที่เขานึกคิดขึ้นเป็ นสาเหตุที่มาของความรู ้สึก และเขาตัดสิ นใจว่าเขาพร้อมแล้วที่จะทําให้
ตนเองมีความรู ้สึกที่ดีๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวติ ร่ างกาย และคนอื่นๆ ที่เขามีความสัมพันธ์ดว้ ย เขาชอบ
ไอเดียการดํารงรักษาสภาวะแห่งความรักไว้ในจิตของเขา และสละเวลาทําแบบฝึ กหัดนี้เพื่อฟื้ นฟูมิติ
แห่งความรักไว้ดว้ ยความสมัครใจ (ดูหน้า XXXXXXX-72) เขาให้คาํ มัน่ สัญญาว่าจะหมัน่ ทํา
แบบฝึ กหัดนี้ทุกวัน
4. ข้ าพเจ้ าสั มผัสและรับรู้ ถึงความเป็ นธรรมชาติแบบเดิมทีบ่ ริสุทธิ์ของตน – ซึ่งก็คอื ความรัก
ข้ าพเจ้ าเลือกความสงบ, ความสุ ข และตัดสิ นใจค้ นหาเหตุผลของความเป็ นจริงนั้นด้ วยความ
รัก (Rakhma) อีกทั้ง เต็มใจทีจ่ ะรักษาอาการทางกาย จิตใจ และความรู้ สึกทีเ่ กิดขึน้ ขณะเยียวยา
รักษากายและจิตใจนี
้
“ผมจําสิ่ งที่คุณพูดไว้ก่อนหน้านี้ได้ครับ เกี่ยวกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะเยียวยากายและ
ใจ (ดูหน้า XXXXXXX-136) และผมยินดีเต็มใจที่จะทําทุกอย่างเพื่อเยียวยากายและใจ ผมรู ้สึกมี
ชีวติ ชีวาเบาสบายขึ้นกว่าที่ผมเคยรู ้สึกมาเป็ นเวลานาน ผมรู ้สึกโล่งใจ เมื่อผมนึกถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ ผม ผมรู ้สึกว่าผมสามารถจัดการกับปั ญหาเหล่านั้นได้” ดูเขาจะสดใสเล็กน้อย และช่างเป็ น
ความรู ้สึกที่ดีจริ งๆ ที่ผมได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของเขา ได้รับประสบการณ์จากการ
เปลี่ยนแปลงนี้ และได้เป็ นพยานรู ้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขา
“บ่อยครั้งนะที่เราเปลี่ยนความรู ้สึกของเราโดยให้ความสนใจกับทําสิ่ งภายนอก จะดีทีเดียว
ถ้าเราเลิกทํานิสัยนั้นเสี ย มีคนมากมายเลยที่อยากควบคุมความคิดหรื อจูงใจคุณ เช่น สื่ อ โฆษณา
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หนัง รัฐบาล ผูน้ าํ ศาสนา นับว่าเกือบแทบทุกคน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาพลังของเรากลับคืนมา!
มีผชู ้ ายฉลาดคนหนึ่งชื่อ จอร์จ วอชิงตัน คาร์เวอร์ เขาริ เริ่ มอุตสาหกรรมถัว่ เขาเป็ นคนผิวดํา อาศัย
อยูภ่ าคใต้ของสหรัฐอเมริ กาในช่วงปลายๆ ปี ค.ศ. 1800 และในช่วงต้นๆ 1900 เขาถูกทารุ ณมามาก
แต่กย็ งั มีจิตสํานึกรู ้ตวั ว่าตัวเค้าเองเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบจิตใจของตนเอง ผมยังจําคําพูดของเขาได้
เขาเอาจริ งเอาจังกับการให้พลังกับตนเอง และเขาบอกตัวเค้าเองเสมอว่า “ผมจะไม่ยอมให้คนอื่นมา
ทําให้เค้ามัวหมองต้องมีมลทิน จนถึงกับทําให้ผมเกลียดคนๆ นั้นเด็ดขาด”

ไขความคิด –“ผมจะไม่ยอมให้คนอื่นมาทําให้เค้ามัวหมองต้องมีมลทิน
จนถึงกับทําให้ผมเกลียดคนๆ นั้นเด็ดขาด”
จอร์จ วอชิงตัน คาร์เวอร์
“คําพูดนี้โดนใจมาก!! คุณก็รู้นิ ไมเคิล ว่ามีคาํ คมมากมายกล่าวถึง “ผูช้ ายที่ดีจริ งๆ” ว่าเค้าทํา
อะไรบ้าง ดูเหมือนว่า “ผูช้ ายที่ดีจริ งๆ” มีความรับผิดชอบต่อชีวติ และจิตใจของตนเอง และก็ทาํ
กิจวัตรต่างๆ โดยมีความรักเป็ นจุดยืน นี่เป็ นคํานิยามใหม่สาํ หรับผมเลยนะเนี่ย!”
“ผมเห็นด้วยครับ การที่เขาสวมบทบาทว่าเป็ นคนเข็มแข็ง ไม่เคยมีความรู ้สึกอ่อนแอ ตัดหัว
คนอื่นเพื่อให้ดูเหมือนว่าตนเองมีอาํ นาจเหนือว่าคนอื่นบ่งบอกถึงความอ่อนแอที่เสแสร้งว่าเข็มแข็ง
คนที่มีพลังจริ งๆ จะไม่ยอมให้การควบคุมการประพฤติของตนนั้นต้องขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อม และมี
พลังพอที่จะยกระดับศีลธรรมของคนที่ดูเหมือนจะเป็ น “ศัตรู ” ของตนให้สูงขึ้นได้อีกด้วย”
“ขัน้ ตอน 5 ถูกออกแบบขึ้นเพื่อกลับมารับรู ้ความรักอันบริ สุทธิ์ในใจคุณและยืนยันว่าคุณ
ประสบความสําเร็จในการให้อภัยผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่น ถ้าคุณยังมีความรู ้สึกเกลียดหรื อกลัวอยู่ คุณจะไม่
สามารถเห็นได้หรอกว่าคุณรักอะไรบ้างเกี่ยวกับคนนั้นหรื อเหตุการณ์น้ นั
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5. ข้ าพเจ้ าเลือกทีจ่ ะเป็ นผู้มใี จรักในสั จธรรมและฟื้ นฟูสภาวะแห่ งความรัก(ชีวติ ) ไว้ ในจิตใจของ
ตน ทดสอบความสามารถของตนเองโดย: ให้ นึกคิดด้ วยความรักแล้ว ความรู้ สึกทีข่ ้ าพเจ้ ามีต่อ
(#1A) มีดังนี้ แม้ ว่าผมจะมีพฤติกรรมทีไ่ ม่ ดี เอมีย่ งั ติดต่ อและสื่ อสารกับผมอยู่บ่อยๆ ต่ อตนเองมี
ดังนี้ ผมเริ่มมีความรับผิดชอบ
เขาดูเศร้าๆ นิดหน่อยขณะที่เขานึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาผลักไสน้องสาวของเขา ผ่านไป
หลายนาทีกว่าเขาจะพูดถึงความสู ญเสี ยที่เขารู ้สึกและความรักอันลึกซึ้งที่เขาได้สมั ผัสรับรู ้ และเขา
รําพันว่าเขาปรารถนาที่จะมีความรักดีๆ ให้เอมี่มานานแล้ว นับตั้งแต่ตอนที่สูญเสี ยความรักดีๆ นั้น
ไปเพราะเมื่อตอนเด็กๆ เค้าเกลียดเธอ
“หายใจลึกๆ ริ ชาร์ด ขอให้ทิ้งความคิดต่างๆ และความสู ญเสี ยเหล่านี้ไปซะนะครับ และ
ต่อไปคุณอาจจะไม่คิดและรู ้สึกแบบนี้กบั ผูห้ ญิงคนอื่นๆ ที่คุณมีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องด้วย”
“ขัน้ ตอน 6 คุณบอกซิ ว่าคุณต้องการอะไร ขอให้คุณให้ความสําคัญกับการรู ้ทนั ความคิดที่
ทําให้คุณเลี่ยงไม่ทาํ ในสิ่ งที่อยากทํานะครับ และขอให้คุณใช้แต่คาํ พูดหรื อภาษาเพื่อบอกว่าคุณ
ต้องการอะไรจริ งๆ กันแน่เท่านั้นนะครับ”
“คุณหมายความว่า “คําตอบที่ถูกต้องในขั้นตอน 6 นี้คือ ‘จริ งๆ แล้ว ผมไม่ตอ้ งการโกรธ
เอมี่’ ใช่ม้ ยั ?” ริ ชาร์ดถาม
“คุณต้ องการอะไรล่ ะ? ดูเหมือนคุณจะบอกได้ชดั เจนว่าคุณไม่ตอ้ งการอะไร ยิง่ คุณไม่อยาก
ได้มนั มากเท่าไหร่ มันยิง่ มีพลังมากเท่านั้น แล้วคุณจะสร้างมันขึ้นมาในโลกของคุณ”
“ยังไงครับ? ผมไม่เห็นว่าผมพูดผิดตรงไหน”
“คุณจับใจความบางอย่างที่ผมไม่ได้พดู นะ ผมไม่ได้พดู ว่ามันผิดนะครับ จําได้ม้ ยั ครับว่า มี
การเปลี่ยนแปลงของพลังงานเมื่อเราจดจ่อให้ความสนใจอะไรซักอย่างนะ และนัน่ เป็ นการกระทําที่
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เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ แล้วสิ่ งที่คุณพูดออกมานะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่ งที่คุณกําลังสร้างมันขึ้น
มานะ อะไรก็แล้วแต่ ทคี่ ุณจดจ่ อให้ ความสนใจอยู่เป็ นสิ่ งทีค่ ุณสร้ างมันขึน้ มา เมือ่ ใดก็ตามทีค่ ุณจด
จ่ อสนใจสิ่ งทีค่ ุณไม่ ต้องการโดยการหลีกเลีย่ งสิ่ งนั้น คุณจะมีปฏิกริ ิยาจูนเข้ ากับสิ่ งนั้นทีค่ ุณ
หลีกเลีย่ งหรือไม่ กด็ ึงดูดมันเข้ ามาหาตัวคุณโดยอัตโนมัติ ไม่ ว่าสิ่ งทีค่ ุณจดจ่ อสนใจนั้นจะเกิดขึน้ จาก
ความรักหรือความเกลียดชังก็ดี – คุณคิดถึงมันเมือ่ ใด คุณได้ มนั เลยเมือ่ นั้น! นี่เป็ นสิ่ งที่เราจะเรี ยนรู ้
อย่างลึกซึ้งใน On Creating Consciously เวิร์คชอพ”
“งั้น คุณจะแนะนําให้ผมพูดยังไงล่ะ ไมเคิล”
“ดูเหมือนคุณต้องการให้นอ้ งสาวรักและเห็นคุณค่าของคุณมากพอๆ กันกับที่นอ้ งสาวของ
คุณต้องการจากคุณ”
“ใช่เลย! นัน่ แหละที่ผมต้องการมาตลอด!” เค้าอารมณ์ดีข้ ึน เมื่อนึกถึงความเป็ นไปได้วา่
จริ งๆ แล้วเค้าได้รับความรักและความชื่นชมจากน้องสาวมาโดยตลอด
6. ข้ าพเจ้ าต้ องการให้ #1A: (เขียนในแง่ ดี ว่ าต้ องการอะไรจาก #1A) ได้ รับความรัก การเอาใจใส่
ดูแลและเห็นคุณค่ าในตัวผมมากเท่ าๆ กับทีเ่ อมีไ่ ด้ รับ
ริ ชาร์ดเห็นด้วยว่า เค้าได้เห็นแล้วว่า เมื่อคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่เขาต้องการ โดยคิดไม่เหมือนกัน
สองความคิดนี้ทาํ ให้เกิดพลังงานที่แตกต่างกัน เขาเข้าใจมากขึ้น เมื่อเค้าจับความรู ้สึกที่แตกต่างกัน
ได้ เมื่อเค้าคิดกลับไปกลับมาระหว่างนึกถึงสิ่ งที่เค้าต้องการกับคิดว่า “ผมไม่อยากโกรธเอมี่” เพื่อ
หลีกเลี่ยงความรับรู ้น้ นั
“ผมมีสติใส่ ใจดูแล้ว ผมแปลกใจมากครับ” ริ ชาร์ดเชื่อแล้วว่า “ความคิดเหล่านี้มีผลต่อ
ความรู ้สึกของเค้าแค่ไหน คุณบอกว่าผมจะมีความรู ้สึกไวขึ้น ถ้าผมเลิกสู บบุหรี่ และเลิกดื่มกาแฟ
แล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชวั่ โมง ผมจะมีสติมีการรับรู ้ที่เปลี่ยนไปได้มากขนาดนั้นเชียวหรื อ?” เขา
ถาม ผมบอกให้เขารู ้วา่ ผมคิดว่าการเลิกบุหรี่ และกาแฟจะทําให้ได้ผลที่ดีข้ ึน ต่างกันมาก นอกจากนี้
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อาจมีตวั ปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย แล้วเขาก็ได้รับรู ้และปล่อยว่างอารมณ์ความรู ้สึกมากมาย และก็สลัดทิ้ง
ความคิดต่างๆ ที่หนักอึ่งออกจากใจเค้าได้ในช่วงหนึ่งวันที่เราทําเวิร์คชอพระยะสั้นๆ อย่างเข็มข้นนี้
“ขัน้ ตอน 7 คือการยอมรับว่าเราต้องรับผิดชอบต่อตนเองและเรามีพลังที่ดีเลิศจากความคิด
ของเรา ในขั้นนี้เราเติบโตขึ้น ไม่จินตนาการฟุ้ งซ่านแบบที่ทาํ ตั้งแต่วยั เด็ก และไม่คิดแบบเด็กๆ อีก
ต่อไป และยอมรับว่าเราต้องรับผิดชอบต่อผลที่ได้จากความคิดของเรา คุณเท่ านั้นทีท่ าํ ให้ ตัวเองรู้ สึก
ถึงอารมณ์ ทเี่ กิดขึน้ และอารมณ์ ทคี่ ุณกําลังมีอยู่น้ันบอกให้ คุณรู้ ว่าพลังงานจากความคิดนั้นมี
คุณสมบัติอย่ างไร ความคิดทุกความคิดสะท้อนให้เห็นถึงสิ่ งที่คุณเลือกจากปั จจุบนั หรื อจากอดีตที่
สั่งสมอยูภ่ ายในจิตที่ไม่รู้วา่ มีสั่งสมอยู่ ซึ่งบ่อยครั้งเป็ นความคิดที่ตกทอดมาหลายชัว่ อายุคน และ
อารมณ์ทุกอารมณ์เป็ นผลมาจากทางเลือกเหล่านั้น และยังบอกให้เรารู ้ถึงคุณสมบัติของทางเลือก
ของเราอีกด้วย อารมณ์เหล่านี้เป็ นกลไกที่แสดงผลสะท้อนกลับให้เรารู ้ได้โดยตรง”
7. ในแต่ ละครั้งข้ าพเจ้ าคิด ข้ าพเจ้ าสร้ างปรากฏการณ์ บางอย่ างขึน้ ในจิตและกาย ถ้ าข้ าพเจ้ ารู้ สึกทุกข์
หรือมีอาการเจ็บปวด แสดงว่ าความคิดนั้นไม่ ตรงตามเป้ าหมาย และเป็ นความผิดพลาด 
“ขัน้ ตอน 8 คือเรามีโอกาสได้แยกแยะระหว่างความรับผิดชอบ (ความสามารถในการ
ตอบสนอง) กับความคิดที่เราได้รับถ่ายทอดมาซึ่งก็คือการโทษนู่นโทษนี่ ถึงเวลาแล้วครับริ ชาร์ด ที่
จะเลือกที่มาของปรากฏการณ์น้ นั ซะที ว่าคุณจะโทษนู่นโทษนี่หรื อเลือกความรักกันแน่ ถึงเวลาแล้ว
ที่เรามาดูกนั ให้ลึกซึ้ งว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้คุณมีความทุกข์หรื อความเจ็บปวด แล้วก็ยอมรับว่า
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากปรากฏการณ์น้ ีซ่ ึงมาจากความคิดของคุณนั้นเป็ นแพทเทิร์นหรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นซํ้าๆ
มาแล้ว”
เขาถึงกับต้องโอดครวนขี้นมาว่า “เคยเป็ นอย่างนั้นและทําอย่างนั้นมาแล้วครับ โดนมาแล้ว
ครับ!” เขาพูด “ชัดเจนเลยครับว่าการโทษนู่นโทษนี่ไม่เวิร์คสําหรับผม ผมพร้อมที่จะเลือกทางเดิน
อื่นครับ ผมพร้อมที่จะใช้หลักการให้อภัยเพื่อเปลี่ยนแพทเทิร์นทุกอย่างครับ”
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“และคนเรามักจะคิดว่าให้อภัยกันไม่ได้เพราะสิ่ งที่เค้ากระทําหรื อถูกกระทํานั้นเป็ นการ
กระทําที่ “แย่มาก” แต่การให้อภัยอย่างแท้จริ งไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยผูก้ ระทําผิดลอยนวล
อยูโ่ ดยไม่มีการทําโทษใดๆ อันที่จริ งแล้ว True Forgiveness หรื อการให้อภัยอย่างแท้จริ งนี้เป็ นวิธีๆ
หนึ่งเราใช้เพื่อทิ้งพลังงานที่ไม่ดีๆ ที่เรามีน้ นั ไปเสี ย ทุกๆ ปรากฏการณ์หรื อสิ่ งร้ายๆ ที่เกิดขึ้นไม่วา่
ด้วยความโง่เขลาหรื อขาดสติ ไม่วา่ ที่เราทําไปหรื อโดนกระทํานั้นเปลี่ยนแปลงได้ เราสลายพลังงาน
ที่เกิดขึ้นจากความขุ่นเคืองก้าวร้าวทั้งหมดได้เมื่อเรามีปัจจุบนั ขณะที่มีความรักอันบริ สุทธิ์เป็ นแรง
ขับเคลื่อน ถ้าใจเรามีความรักที่สถิตย์อยูใ่ นขณะนั้นและเรารู ้สึกรับรู ้ถึงความรักอันบริ สุทธิ์นั้นได้
แล้วละก็ การรักษาเยียวยาก็จะเกิดขึ้นแม้วา่ การกระทํานั้นจะผิดศีลธรรมหรื อประหลาดซักขนาด
ไหน เมื่อเราสามารถทําให้ความทุกข์ความเจ็บปวดที่เราไม่รู้ตวั ว่ามีอยูน่ ้ นั กลายเป็ นความรักได้ ก็จะ
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับ
8. ข้ าพเจ้ าตั้งใจละเลิกไม่ โทษผู้อนื่ และรับผิดชอบต่ อความทุกข์ ทขี่ ้ าพเจ้ าได้ ก่อขึน้ เอง เพราะรู้ ว่า
ความเกลียดชัง/ความกลัวทั้งหมดในจิตใจนั้นเปลีย่ นแปลงได้ และข้ าพเจ้ าเลือกทีจ่ ะกลับมาเป็ น
ตัวตนเดิมแท้ หรือความรักแทนทีจ่ ะปล่อยให้ ตนเองอารมณ์ เสี ย (หายใจเข้ าลึกๆ ช้ าๆ)
“คุณอาจจะได้ไอเดียแล้วว่าเราให้กาํ ลังใจคุณ ให้จิตใจกลับมาอยูใ่ นสภาวะที่เป็ นความรัก
และทําให้เป็ นนิสัย นี่เป็ นส่ วนสําคัญของกระบวนการเลยทีเดียวครับ กลับมาสัมผัสรับรู ้ตวั ตนที่
แท้จริ งของคุณเรื่ อยๆ จนกระทัง่ คุณใช้ชีวติ กับการสัมผัสรับรู ้ตวั ตนของคุณแบบนี้ไปเลย ผมแนะนํา
ว่าให้คุณทําสิ่ งนี้ให้เป็ นสิ่ งสําคัญอันดับหนึ่งในชีวิตคุณนะครับ!”
“ผมมีความรู ้สึกดีจริ งๆ ครับ ดีกว่าความรู ้สึกเกลียดชังที่ผมเคยเป็ น แต่ทาํ ไมมันมีพลัง
มากมายจังครับ? มีทฤษฎีอะไรหนุนการปฏิบตั ิน้ ีหรอครับ?”
“คุณเคยอุม้ เด็กแรกเกิดตอนชัว่ โมงแรกๆ ที่เด็กเพิ่งเกิดมั้ยครับ และถ้าเคย คุณบรรยายธาตุ
แท้ของเด็กทารกคนนั้นได้ม้ ยั ครับ?”
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เค้าคิดอยูค่ รู่ หนึ่ง “ทําไมครับ ผมต้องตอบว่าเป็ นอะไรที่น่ารักมากๆ งดงาม เป็ นแก่นแท้ของ
ความรักครับ! ผมจําเอมี่ได้ตอนเธอเป็ นแบบนั้น” เขาพูดอย่างอ่อนโยนลง
“ผมได้ถามคําถามนี้กบั คนมากมายหลายแสนคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ริ ชาร์ด
ร้อยทั้งร้อยตอบผมทํานองเดียวกันว่าเป็ นความรัก ไม่เคยได้คาํ ตอบอย่างอื่นเลยครับ ความรักเป็ น
แก่นแท้ของตัวตนของเราจริ งๆ นะริ ชาร์ด และเมื่อเราทิ้งมันไป เรายอมแพ้กบั ชีวติ นะ การให้อภัย
เป็ นการฟื้ นฟูตวั ตนของเรา ตลอดจนชีวติ และความรักของเรา หากเรามีเป้ าหมายอื่นที่ขดั กันกับ
ตัวตนของเรา เราจะสร้างปรากฏการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เป็ นความเกลียดชังหรื อไม่กเ็ ป็ นความกลัว
แล้วเราก็ตอ้ งปล่อยวางอารมณ์น้ นั เสี ย”
“จําได้ม้ ยั ก่อนหน้านี้ ผมถามคุณว่าคุณเคยทําอะไรที่ทาํ ให้ตนเองเสี ยใจหรื อรู ้สึกเสี ยดายมั้ย
และคุณรู ้สึกยังไงเมื่อคุณทํามันลงไป และเหมือนๆ กับคนอื่นๆ นับแสนคนที่ตอบคําถามนี้ คําตอบ
ของคุณ คําตอบของพวกเค้าเป็ นคําพูดที่เกี่ยวกับความเกลียดชังและความกลัวทั้งสิ้ น” ริ ชาร์ดเห็น
ด้วย “สังเกตดูนะครับ ไม่มีคาํ บรรยายที่เกี่ยวกับตัวตนของเราหรื อความรักอันบริ สุทธิ์เลยขณะที่เรา
มีความเกลียดชังและความกลัว ทั้งนี้ท้ งั นั้นเพราะว่าความเกลียดชังและความกลัวสะท้อนสภาวะที่
ไม่ใช่ตวั ตนของเรา เมื่อเรามีอารมณ์สองอย่างนี้ เราทําอะไรลงไปด้วยความคิดที่มาจากข้อมูลที่ผดิ ๆ
จากความเป็ นจริ งที่ไม่ถูก ไม่จริ งเลย และจากสิ่ งที่ไม่ใช่ตวั ตนของเรา (Non-self) ที่เป็ นเพียงไอเดียที่
ผิดๆ เกี่ยวกับตัวเราซึ่งเราเก็บเอาไว้ในเซลล์สมองของเรา มันเป็ นเพียงสภาวะที่เด่นชัดว่ามีตวั ตนนั้น
อยู่ แต่จริ งๆ แล้ว ณ ขณะที่มีสภาวะของจิตแบบนั้นเราไม่ได้มีชีวติ ที่แท้จริ งเลยครับ สภาวะที่เป็ น
เด็กทารกแรกเกิดๆ ขึ้นเป็ นความรักและส่ วนใหญ่ (ตัวตนของเรา) ก็ตายหรื อดับไปเมื่ออายุได้ 4
ขวบ!
“เช่นนี้เป็ นการ “ใช้ชีวติ (live)” ในสภาวะที่ไม่มีชีวติ (non-life) การเปลี่ยนแปลงสภาวะของ
จิตนี้จะนําพาเรากลับมามีชีวติ อีกครั้ง ในกระบวนการขั้นนี้ เราจะได้รับประสบการณ์ที่เรี ยกว่า “การ
ตายหรื อการดับ” และนี่เป็ นการตายของตัวตนที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งของเรา (Non-self) และมัน
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เป็ นไปได้ที่จะรู ้สึกแย่มากๆ ที่จะต้องปล่อยวางหรื อทิ้งตัวตนที่ไม่มีชีวติ (Non-life) นี้และกลับมี
ความเป็ นธรรมชาติที่แท้จริ งของเรา (True nature) มีคาํ สอนโบราณว่า “เพื่อที่จะให้เรามีชีวติ เราต้อง
ตาย”
“เราต้องขจัดความกลัวและความเกลียดชังที่ผดิ ๆ นี้ออกไปจากจิตใจของเราซะ มันต้องถูก
แกะออกมาเป็ นชิ้นๆ เพื่อเราจะได้แสดงออกมาหรื อรู ้สึกตัวตนของเราที่แท้จริ ง (True Being) หรื อ
ความรักอันบริ สุทธิ์ (Love) ได้อย่างเต็มเปี่ ยมอีกครั้ง นี่แหละเป็ นการให้อภัยอย่างแท้จริ ง (true
forgiveness) และเวิร์คชีทแต่ละแผ่นจะคลี่คลายจิตใจเราให้มีพ้นื ที่วา่ งๆ ในใจเราเพือ่ ให้เราปรับ
ตัวตนที่แท้จริ ง (True Self) ของเราให้เข้าสู่ ความสมดุลมัน่ คงขึ้น ตัวตนที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งของ
เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นในโลกของเรา เราก็ยงั ใช้ชีวติ อย่างมี
สติรับรู ้ธรรมชาติที่แท้จริ งหรื อความรักได้อย่างเต็มเปี่ ยม
“เพื่อเยียวยาสิ่ งต่างๆ ในตัวเราที่ไม่ใช่ความรัก เราต้องตัดกระแสของความคิดหรื อ
ปรากฏการณ์ของเราที่เกี่ยวกับสิ่ งอื่นที่ไม่ใช่ความรักอันบริ สุทธิ์ เราต้องเลิกยึดติดหรื อเคลิบเคลิ้มไป
กับตัวตนที่ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งของเรา (Non-being) เราต้องทําให้ปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่ความรัก
สลายไป และเมื่อเราทําเช่นนั้น ความเจ็บปวดและแผลเก่าก็จะโผล่ให้เห็นเพื่อจะได้รับการเยียวยา
ด้วยการมีสติอยูก่ บั ตัวตนที่แท้จริ งของเรา (ที่เต็มเปี่ ยมด้วยความรักที่บริ สุทธิ์ ) ณ ปัจจุบนั ขณะนั้น
(presence of being) เนี่ยมีการสอนเทคโนโลยีวธิ ี การเยียวยานี้เมื่อ 2,000 ปี ที่แล้วเป็ นภาษาอะรา
เมอิค (Aramaic) แต่แล้วก็หายสาบสู ญไปทันทีอย่างรวดเร็วเกือบทั้งหมด
“ขัน้ ตอน 9 คือแก่นของวิธีการให้ อภัย เพราะว่าในเซลล์สมองของเรา มีเป้ าหมายหรื อความ
ต้องการอะไรบางอย่างที่จุดชนวนหรื อเป็ นสาเหตุให้เราได้รับประสบการณ์ที่ทาํ ให้คุณมีความรู ้สึก
กลัวหรื อเกลียดชังเกิดขึ้น เราก็เลยเห็นแต่เหตุการณ์ที่สอดคล้องกับสาเหตุหรื อข้อมูลในสมองที่ผดิ ๆ
นั้น ความจริ งและข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็ นจริ งก็ถูกบล็อค ถูกปิ ดกั้นและเข้าไม่ถึง จริ งๆ แล้วจิต
ของเรานั้นควรจะเป็ นแสงสว่าง (หรื อที่เรานิยามว่า ความรัก)” ที่นาํ พาเราไปสู่ โลกที่แท้จริ งอัน
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ยิง่ ใหญ่ ในแต่ละขณะ จิตของกายเราสามารถแสดงให้เห็นแค่ขอ้ มูลเพียงนิดหน่อยจากเนื้อหาสาระ
ของจิตนั้น ณ ขณะนั้น
“ถ้าคุณรู ้สึกเกลียดหรื อกลัวขึ้น คุณเยียวยาจิตใจโดยการสลายความเป็ นจริ งหรื อ
ประสบการณ์น้ นั แล้วเข้าไปสัมผัสสิ่ งซึ่งเราไม่รู้ตวั หรื อที่เราไม่ได้ใช้สติรับรู ้มนั ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
ผลักดันให้เรามีประสบการณ์ที่เจ็บปวด พอคุณสลายความเป็ นจริ งนี้แล้ว คุณเห็นโลกที่คุณต้องการ
จะเยียวยาอย่างแท้จริ ง และเยียวยาโดยจดจ่ออยูก่ บั ปั จจุบนั ขณะที่เต็มเปี่ ยมด้วยความรักที่บริ สุทธิ์
(Presence of Love)”
“หมายความว่ายังไง ผมงงไปหมดแล้ว บอกผมอีกทีซิ”
“จริ งๆ แล้ว ที่สาํ คัญตอนนี้คือคุณรู ้วา่ จะทําอะไรต่อนะริ ชาร์ด คุณจะสลายความเป็ นจริ งที่
คุณคิดขึ้นเองได้กต็ ่อเมื่อคุณขจัดตัวต้นเหตุที่สร้างความเป็ นจริ งนี้ข้ ึนมาครับ” ริ ชาร์ดอยากรู ้วา่ ต้อง
ทํายังไง หาตัวต้นเหตุน้ ีได้ที่ไหน “คุณหาตัวต้นเหตุเจอแล้วครับ ก็เป้ าหมายที่คุณมีให้เอมี่ไงครับ”
“คุณหมายความว่ายังไง เป้ าหมายเป็ นตัวต้นเหตุได้ยงั ไง ต้นเหตุของอะไร?” เค้าเค้นคําตอบ
“เรากลับมาทําความเข้าใจการทํางานของความคิดกัน ในแต่ละขณะ มีขอ้ มูลหลายล้านๆ บิต
ในโลกของความเป็ นจริ ง เพื่อสร้างความเป็ นจริ งขึ้นมา เราต้องกําหนดความคิดของเราให้จดจ่ออยู่
กับความเป็ นจริ งอะไรซักอย่างโดยเลือกเป้ าหมายจากเจตนาทั้งหมดที่เป็ นไปได้วา่ เราจะกระทําครับ
หลายๆ คนจะพูดถึงอํานาจแห่งเจตนารมณ์ แต่จริ งๆ แล้ว เป้ าหมายที่เราตั้งไว้มีอาํ นาจที่ทาํ ให้จิตเรา
สร้างเหตุการณ์ข้ ึนมา
“เจตนารมณ์ดีๆ ทั้งหลายทั้งปวงในโลกไม่อาจทําให้เกิดพฤติกรรมใดๆ ได้ การมีเจตนารมณ์
ไม่ได้ทาํ ให้เราขยับกล้ามเนื้อหรื อพูดออกมา การที่เราทําให้เจตนารมณ์กลายเป็ นเป้ าหมายซิ ทาํ ให้
สมองเรามีความคิดและทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ นี่เป็ นความแตกต่างที่สาํ คัญมากครับในการเข้าใจ
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ว่าความคิดเราทํางานอย่างไร และผมก็สอนละเอียดกว่านี้ในเวิร์คชอพเรื่ อง Law of Living และ
Getting the Stress You Need ครับ

ไขความคิด –“ถนนสู่ นรกนั้นปูพ้นื ไปด้วยเจตนารมณ์ที่ดีๆ”
1855 H. G. Bonn Hand-Book of Proverbs 514
“ให้คุณกรอกความต้องการตามเป้ าหมายที่คุณทราบแล้วและตามที่คุณกรอกไว้ในขัน้ ตอน 6
ใส่ ในช่องว่างในข้อ #9A แล้วจําได้ไหมในภาษาอะราเมอิค (Aramaic) คําว่า “ให้อภัย” แปลว่า
ยกเลิกหรื อเลิกล้ม เมื่อเราเข้าใจว่าความคิดของเราทําให้เรามองโลกยังไงแล้ว คุณมีอิสระในการ
เยียวยาจิตใจโดยการยกเลิกหรื อเลิกล้มเป้ าหมายหรื อสิ่ งที่คุณต้องการที่ทาํ ให้คุณตกอยูใ่ นความ
เจ็บปวดนั้นเสี ย”
ริ ชาร์ดกระพริ บตาเล็กน้อยเมื่อต้องทําเช่นนั้น “แล้วผมจะยกเลิกสิ่ งที่ผมต้องการได้ยงั ไง มัน
เหมือนเป็ นเรื่ องเหลวไหลนะไมเคิล ผมคู่ควรที่จะได้รับสิ่ งที่ผมต้องการสิ เราพูดยังงี้กบั ตัวเองนิ
ครับ”
“ผมไม่ได้หมายความว่าคุณไม่คู่ควรได้รับสิ่ งที่คุณต้องการ ผมหมายความว่าการยึดติดกับ
เป้ าหมายที่ทาํ ให้คุณเจ็บปวดนั้นทําให้คุณเจ็บปวดไปเรื่ อยๆ พอเลิกต้องการสิ่ งที่คุณต้องการแล้ว
คุณเปิ ดใจมองดูวา่ คุณมีอะไรบ้างที่ปิดกั้นคุณอยู่ แล้วเยียวยาความคิดนั้นๆ คุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่ งที่
คุณขอ และผมรู ้วา่ คุณเป็ นผูส้ ร้างความเป็ นจริ งผูม้ ีพลัง ทําไมคุณยังสร้างสิ่ งที่คุณต้องการไม่ได้ซะที
ล่ะ”
“ผะ...ผมไม่รู้” เค้าพูดติดอ่าง “ไม่มีใครเอาใจใส่ ผมหรื อเห็นคุณค่าของผมอย่างที่ผมอยากจะ
เป็ น นัน่ เป็ นปัญหาเสมอระหว่างความสัมพันธ์ของผมกับผูห้ ญิงหลายๆ คน และเป็ นแบบเดียวกัน
พวกเธอน่ารักซักพักนึง แล้วก็ตีตวั ออกห่างผม โอเค ไมเคิล ผมเห็นจากสี หน้าคุณนะว่าคุณคิดจะพูด
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อะไรน่ะ ในหัวผมได้ยนิ เสี ยงของคุณก่อนที่คุณจะพูดเสี ยอีก ใช่... ผมเป็ นคนที่อยูท่ ี่นนั่ ตรงนั้นทุก
ครั้งและมันเป็ นความเจ็บปวดของผม ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจรึ ยงั แต่ผมขอยกเลิกความต้องการที่จะ
ได้รับความรักอันบริ สุทธิ์ การดูแลเอาใจใส่ และเห็นคุณค่าในตัวผมเท่าๆ กับที่นอ้ งสาวของผม
ได้รับ”
9A. ความจริงทีเ่ ป็ นสั จธรรม (Truth) คือสิ่ งแรกทีด่ ับตัณหาได้ ! อันทีจ่ ริงเราน่ าจะรับรู้ (perception)
สภาวะจิตทีม่ คี วามรักเสมือนเป็ นแสงสว่ าง ถ้ าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรซักอย่ าง เราก็จะรับรู้ หรือมี
ทัศนะคติเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายนั้น ดังนั้นถ้ าข้าพเจ้ าให้ ความสํ าคัญกับการรับรู้ ความทุกข์ น้ันเหนือ
ความรัก♥ จิตสํ านึกของข้ าพเจ้ าจะสํ าคัญผิดในความเป็ นจริง เพือ่ ขจัดสิ่ งที่สําคัญผิดนั้นเสีย (อะไรก็
ตามทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง/ความกลัว) และหวนกลับไปตระหนักรู้ ในสั จธรรม♥ ข้ าพเจ้ าขอยกเลิก
ความต้ องการให้ #1A (ลอกข้ อ #6 มาใส่ ตรงนีใ้ ห้ ครบถ้ วน) ได้ รับความรักอันบริสุทธิ์ การดูแลเอาใจ
ใส่ และเห็นคุณค่ าในตัวผมเท่ าๆ กับทีเ่ อมีไ่ ด้ รับ (หายใจเข้ าออกลึกๆ ช้ าๆ)
นํ้าตาเริ่ มไหล เป็ นอีกครั้งที่เค้ารู ้สึกจากข้างในลึกๆ ของเค้า ในห้องเงียบสงัดมีแต่เพียงเสี ยง
สะอึกสะอื้นเบาๆ ของเค้าขณะที่เค้าพูดขึ้น “ทําไมผมไม่น่าเป็ นที่รัก? ผมไม่ดีตรงไหน? เหมือนกับ
ว่าผมไม่เคยรู ้สึกว่าได้รับความรักที่บริ สุทธิ์เลย ดังนั้นผมทําตัวเมินเฉยเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด มัน
ฝังลึกมากเหมือนหลุมดําที่กลบเท่าไหร่ กไ็ ม่เต็มหลุมซักที ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมผมเป็ นคนคิดเยอะ
มันเป็ นทางออกเพื่อผมจะได้เลี่ยงไม่ตอ้ งรับรู ้ความรู ้สึกที่เจ็บปวดนี้”
“ริ ชาร์ด เป็ นไปได้ม้ ยั ว่าคุณได้ความเชื่อนี้เมื่อตอนคุณเป็ นเด็ก? การกลั้นความรู ้สึกนี้ไว้ทาํ
ให้คุณมีพฤติกรรมเมินเฉยกับผูห้ ญิงและผลักไสพวกเธอไปใช่ไหม? นี่เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ความ
ใกล้ชิดหายไป? แล้วผลที่ได้รับจากการที่คุณทําเช่นนั้นเพื่อพิสูจน์วา่ คุณไม่เป็ นที่รักซํ้าแล้วซํ้าเล่า
ใช่ม้ ยั ครับ?
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เค้าร้องห่มร้องไห้อย่างเปิ ดอกเมื่อเค้าเผชิญความจริ งอันน่าชังที่เค้าหลีกเลี่ยงมานานแสน
นาน “หายใจลึกๆ ต่อไปครับ” ผมแนะนําอย่างอ่อนโยน “คุณกําลังสัมผัสสิ่ งที่ซ่อนอยูใ่ นใจตัวเอง ที่
คุณสร้างขึ้นเองเพื่อไม่ให้คุณได้รับรู ้มนั ขอให้เชื่อเถอะว่าคุณเข้าไปสัมผัสมันได้อย่างปลอดภัยและ
เอาสิ่ งที่ถูกขังไว้ขา้ งในใจอยูน่ ้ นั ทิ้งไป อย่าลืมอนุญาตให้ตนเองสัมผัสรับรู ้ถึงความรักที่บริ สุทธิ์ นัน่
เป็ นสภาวะที่มีการเยียวยาเกิดขึ้น”
เค้าพูดเบาๆ “แต่ผมไม่เข้าใจครับ มันเหมือนว่าประตูระบายนํ้าได้ถูกเปิ ดและนํ้าก็ทะลักไหล
ออกมาอย่างแรง ผมไม่เคยรับรู ้ความรู ้สึกลึกๆ เหล่านี้เลย หรื อแม้แต่จะร้องห่ มร้องไห้แบบนี้ผมก็ไม่
เคยเลยตั้งแต่เด็กๆ แล้ว มันเจ็บปวดมากครับ” ขณะนั้นนํ้าตาของเค้ายังไหลออกมาไม่หยุด “ผมไม่รู้
ว่ามันจะยากอะไรเพียงนี้” ผมและริ ชาร์ดนัง่ เงียบอยูพ่ กั นึงและหายใจช้าๆ ลึกๆ อยูห่ ลายนาที
เมื่อเค้าตั้งสติได้เล็กน้อย ผมก็แนะนําเค้าว่า “ปัญหานะ ริ ชาร์ด คือเราจะไม่รับรู ้ความรู ้สึกนั้น
ตอนที่เราใช้ยาเสพติดหรื อยาอื่นที่ให้โทษกับตนเองเพื่อจะได้ปกปิ ดบางสิ่ งบางอย่างที่เราไม่อยาก
มองดูหรื อรับรู ้ เรากระแทกเสี ยงด้วยอารมณ์โกรธใส่ ใครซักคนเพื่อที่เราจะได้ไม่ตอ้ งใส่ ใจกับสิ่ งที่
ยังกระทบกระเทือนหรื อที่กาํ ลังเกิดขึ้นในใจเราลึกๆ ครับ ก็เลยกลายเป็ นว่าความเจ็บปวดเป็ นสาเหตุ
ให้เราแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา เราทําตัวแบบนั้นเพื่อจะได้ไม่รับรู ้ความรู ้สึกงัย”
“ผมเชื่อว่าเฮนรี่ เดวิด ทอโร เข้าใจในแนวคิดนี้ เค้าถึงได้เขียนได้วา่

ไขความคิด –“คนมากมายใช้ชีวติ อย่างสิ้นหวังโดยไม่พดู อะไรออกมา ความรู้สึกเศร้าๆ
กับการที่ตอ้ งยอมรับสิ่ งที่ตนเองไม่ชอบเพราะเปลี่ยนแปลงสิ่ งนั้นไม่ได้ง่ายๆ คือความสิ้ น
หวัง จากเมืองที่สิ้นหวังก็กลายเป็ นประเทศที่หมดหวัง และต้องปลอบโยนตัวเองด้วยความ
กล้าหาญจากตัวมิงค์และหนูตวั ใหญ่ ความสิ้ นหวังที่เหมารวมว่าเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มคน
กลุ่มหนึ่งแต่แบบไม่รู้ตวั นี้ซอ้ นเร้นอยูแ่ ม้แต่ตอนที่มนุษย์เราเล่นเกมและสนุกสนานเฮฮา
เมื่อเรามีสติรู้เนื้อรู ้ตวั เราเป็ นคนมีชีวติ ชีวา ผมยังไม่ เคยเจอใครซักคนที่ ร้ ู ตัวจริ งๆ เลย”
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“เฮนรี่ อธิบายความเกลียดชังไว้อย่างชัดเจน เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการที่ตอ้ งยอมรับสิ่ ง
ที่ตนเองไม่ชอบ สิ้ นหวัง สิ้ นคิด ผ่านโลกมามาก (เสแสร้งไม่จริ งใจ) ความรุ นแรงในทุกรู ปแบบ การ
ทําตัวเป็ นผูช้ ายเข็มแข็งไม่มีความรู ้สึกรู ้สาอะไร ความขัดแย้ง การแกล้งคนอื่นที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ การอยูค่ นเดียวหรื ออยูเ่ งียบๆไม่ได้ ความต้องการอยากฆ่า ความโกรธจัด ดื่มมากเกิน ใช้ยา
เสพติด กินของไม่มีประโยชน์ ขโมย เชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่างแรง วิพากษ์วจิ ารณ์ ชักพา
คนอื่นโดยไม่ซื่อสัตย์ ควบคุมคนนูน้ คนนี้ พูดให้ร้าย แข่งขัน ไม่ยอมรับ โกหก ทําร้ายตนเอง ทําร้าย
คนอื่น และทําสงคราม ทั้งหมดนี้เป็ นการเบี่ยงเบนความสนใจของเราเพื่อเราจะได้ไม่รู้สึกรู ้ตวั เรามี
พฤติกรรมทั้งหมดนี้เพื่อพยายามจัดการและหลีกเลี่ยงความเครี ยดภายใจในเรา สังเกตให้ดีนะ เมื่อ
เราเครี ยด เราทําสิ่ งนูน้ สิ่ งนี้มากขึ้นกว่าเดิม และทอโรยังพูดอีกว่า คนส่ วนใหญ่ตาย คือไม่มีชีวติ ชีวา
เหมือนเป็ นคนตาย คําว่ารู ้ตวั ในความหมายของเขาคือใช้ชีวติ ที่ยง่ิ ใหญ่กว่าที่เราจะกล้าคิดเสี ยอีก ใน
แต่ละยุคสมัยจะมีครู มาให้ความรู ้ในการเยียวยาและบ่อยครั้งวิธีการและการปฏิบตั ิที่เค้าสอนให้ทาํ
นั้นเป็ นการขจัดความกลัว ความเชื่อ และความรู ้ที่เป็ นแต่เพียงความคิดนั้นทิ้งไป”
“แต่ชีวติ ทุบเราจนแย่มากๆ เลย” ริ ชาร์ดขัดขึ้น
“ผมขอให้คุณคิดใหม่วา่ ไม่ใช่ชีวติ ที่ทุบเรา แต่ความนึกคิดโดยไม่มีสติของเราที่ยงั ไม่ได้
แก้ไขต่างหากล่ะที่ทุบเราจนแย่ และเราต้องยินยอมเปิ ดใจที่ปิดไว้เหมือนเปิ ดประตูระบายนํ้า ถ้าเรา
อยากจะเยียวยา
“แล้วคุณจะเปิ ดประตูระบายนํ้ายังไงรู ้ไหม ริ ชาร์ด?” คุณยกเลิกเป้ าหมายที่ทาํ ให้คุณเจ็บปวด
แล้วคุณก็ได้เช็คดูขา้ งในจิตใจคุณ เมื่อเป้ าหมายของคุณถูกยกเลิก ความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นจาก
ความคิดของคุณก็จะสลายไป พูดเปรี ยบได้กบั ว่าเป็ นการเปิ ด “หน้าต่างพลังงาน” เข้าไปยังใจที่ไม่มี
สติไม่รู้ตวั ครับ
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“ทําเช่นนี้นะทําให้เราตั้งสติของเราเพื่อเยียวยาจิตที่ไม่มีสติและความทุกข์หรื อความเจ็บปวด
ที่เกี่ยวกับปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยูแ่ ละเห็นความเป็ นจริ งที่แตกต่างออกไป ถ้าคุณยังเจ็บปวดอยู่ ใจ
คุณยังยึดติดอยูก่ บั ความเป็ นจริ งที่ไร้สติน้ นั คุณต้องสลายความเป็ นจริ งนั้นทิ้งไปเพื่อให้มีการเยียวยา
เกิดขึ้น”
“แต่มนั เยอะมาก! ผมจะเยียวยาทั้งหมดได้ยงั ไงกันนิ”
ใน ขัน้ ตอน 9B คุณมีโอกาสขอความช่วยเหลือให้เอาความเจ็บปวดนั้นทิ้งไปในขณะที่คุณ
กําลังให้อภัย
“คุณหมายความว่ายังไง?” เค้าถาม
“ในภาษาอะราเมอิค (Aramaic) มีพลังแห่งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรี ยกว่า Rookha d’Koodsha ที่
เรียกสั้ นๆ ว่ า “รู คา” เราเข้าใจว่ าพลังนีเ้ ป็ นพลังหยินในจิตของคนเราทีห่ ลอมละลายผลกระทบที่
ได้ รับจากความผิดพลาดต่ างๆ และเป็ นสิ่ งทีอ่ บรมบ่ มนิสัยเราให้ เข้ าใจสั จธรรม ถ้าแปลตรงๆ คํานี้
หมายถึง “พลังที่เหมาะสม” กับเราซึ่งเป็ นมนุษย์ พลังภายในนี้มีหลายชื่อที่เราเรี ยกกัน เช่น สิ่ งศักดิ์
สิ ทธิเบื้องบน (Higher Power) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จิตเหนือสํานึก หรื อ super processor สาเหตุที่
ผมใส่ ช่องว่างเอาไว้เพื่อให้คุณใส่ ชื่อพลังนี้ตามแต่คุณอยากจะเรี ยกว่าอะไร เอาล่ะครับขอความ
ช่วยเหลือตอนนี้กนั เลยดีม้ ยั ?” แล้วเค้าก็พดู ในขั้นตอนต่อไปออกมาดังๆ และก็กลายเป็ นเงียบสงัด
ในที่สุด
9B. ข้ าพเจ้ าขอให้

Rookha

(Rookha d’Koodsha♥) ช่ วยดลบันดาลให้ ข้าพเจ้ าเยียวยา

รักษากายและใจ ฟื้ นฟูข้าพเจ้ าให้ มคี วามเป็ นธรรมชาติดังเดิมทีบ่ ริสุทธิ์ (Original Nature) ซึ่งก็
คือความรักอันบริสุทธิ์ อีกทั้งช่ วยให้ ♥ความรัก♥นั้นสถิตอยู่ในปัจจุบันขณะ  และช่ วยให้
ข้ าพเจ้ าเห็นและยอมรับจิตใจ ตัวตนลึกๆ ตลอดจนตัวตนทีถ่ ูกปกปิ ดไว้โดยทีข่ ้ าพเจ้ าไม่ รู้ ตัวและที่
สะท้ อนออกมาให้ เห็น (หายใจเข้ าออกลึกๆ ช้ าๆ)
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“เกิดอะไรขึ้นริ ชาร์ด? คุณยังหายใจอยูไ่ หม?”
“ผมรู ้สึกเศร้ามากๆ เศร้าสุ ดๆ และรู ้สึกสู ญเสี ย ในขณะเดียวกันมันเป็ นความโศกเศร้าที่ดี ถ้า
เป็ นไปได้ผมรู ้สึกเหมือนได้ชาํ ระจิตใจ ตอนนี้ผมรู ้สึกว่ามีพลังงานส่ งผ่านมาที่ฝ่ามือ และหน้าของ
ผมรู ้สึกชานิดๆ ผมนึกออกแล้วครับ ตอนผมเด็กๆ พ่อแม่ของผมเปลี่ยนไปตอนที่เอมี่เกิดมา ผม
โทษน้องสาวที่ทาํ ให้พ่อแม่เปลี่ยนไปไม่ดูแลผมดีๆ เหมือนแต่ก่อน มันเหมือนผมไม่ยตุ ิธรรมกับเธอ
เลย ผมทําไม่ดีอารมณ์เสี ยใส่ เธอมาตลอดชีวติ ผม แล้วเธอเป็ นเพียงเด็กน่ารักตัวน้อยๆ เธอไม่สมควร
ได้รับสิ่ งที่ผมได้ทาํ กับเธอเลยและสิ่ งที่ผมได้ทาํ กระทัง่ เมื่อเธอโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว ผมเคยทํากับเธอ
เหมือนเธอไม่มีความหมาย – เหมือนกับที่ผมทํากับพ่อแม่ของผม ผมก็ทาํ กับผูห้ ญิงคนอื่นๆ มา
ตลอดชีวติ ของผมนี้! ชัดเจนมาก ผมไม่เข้าใจว่าผมมองข้ามมันไปได้ยงั ไงตั้งหลายปี โง่จริ ง”
“ฟังดูเหมือนว่าแทนที่คุณจะทําไม่ดีกบั เธอ คุณก็ไปทําไม่ดีกบั ตัวเองแทนเอาง่ายๆ ซะอย่าง
นั้น ผมขอแนะว่าให้คุณมีสตินะและอ่ อนโยนกับทุกคนรวมทั้งตัวคุณเองด้วย”
“ผมไม่คู่ควรได้รับความอ่อนโยน ผมเกลียดตัวเอง ผมทําไม่ดีกบั เธอมาก” เค้าสมเพชตัวเอง
“เอาล่ะ คุณพึ่งจะค้นพบนะเนี่ยว่าคุณจะมีเวิร์คชีทอีกสองสามแผ่นน่ะ ผมแนะนําว่าให้คุณ
จดโน๊ตไว้ในสมุดบันทึกหรื อเขียนลงในขัน้ ตอน 1A ในแผ่นเดียวกันนี้นะครับ คุณจะได้รับ
ประโยชน์จากเวิร์คชีท ให้ใส่ หวั ข้อว่า “ควรได้รับ” “เกลียดตัวเอง” “โง่” “ไม่ดี” และผมคิดว่า
“สมเพชตัวเอง” เป็ นอีกหัวข้อที่น่าจะให้ความสนใจครับ
“ผมขอเชิญชวนให้คุณจดจําเป้ าหมายในชีวติ ของคุณที่เราเจาะลึกนี้นะครับ คือรู ้วา่ คุณได้ทาํ
อะไรกับตัวคุณเองและคนอื่นด้วยพลังแห่งความคิดของคุณเอง เกมหนึ่งที่เป็ นเกมความคิดของ
มนุษย์คือสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาซํ้าแล้วซํ้าอีกและมีพฤติกรรมที่ตรงตามแพทเทิร์นนั้นเสมอ ซึ่งดู
เหมือนเป็ นการกระทําที่แก้ตวั ได้ ผมจะทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับ ที่ผมได้ยนิ คือความเป็ นจริ งที่คุณ
สร้างขึ้นมาคือ มีการโทษและลงโทษใครซักคน และตอนนี้คุณเห็นว่าน้องสาวของคุณเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
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เธอไม่ผดิ อะไร คุณก็เลยโทษตัวเองแทน จําไว้นะริ ชาร์ดคุณก็เป็ นคนบริ สุทธิ์ เหมือนกัน ผมขอ
แนะนําให้คุณท่องคํามัน่ สัญญาที่ให้ไว้กบั ตัวเอง (อ่านหน้า 127) ซึ่งเป็ นกระจกเงาของตัวคุณเอง
และจําไว้นะว่าคุณสมควรได้รับการเอาใจใส่ ดว้ ยความรัก อย่างอ่อนโยน และอย่างมีเกียรติ “คําว่า
ความคิดจิตใจ (mind) ในคัมภีร์ภาษาอะราเมอิค (Aramaic) เรี ยกว่า “ผูห้ ลอกลวงที่สุด (the Great
Deceiver)” ครับ จิตของเราหลองลวงได้ไม่วา่ จะเป็ นสถานการณ์อะไรก็ตาม และก็จดั การสะท้อน
ความเป็ นจริ งเดิมๆ แพทเทิร์น นิสัยและพฤติกรรมเก่าๆ เดิมๆ กับเหตุการณ์น้ นั ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ดี
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น หน้าที่ของเรา ณ ขณะนั้นคือให้นึกคิดระลึกถึงความรักอันบริ สุทธิ์ในจิตใจของเรา
ไว้ครับ และเยียวยาจิตใจซะเลย ณ ขณะที่คุณมีแนวโน้มว่าจะทําไม่ดีกบั ตัวเองหรื อกับคนอื่น ไม่วา่
จะเป็ นอะไรก็ดีที่โผล่ข้ ึนในใจหรื อที่เกิดขึ้น
“คุณเห็นไหมว่าความคิดของเราทําหลุมพรางขึ้นมายังไง? เป็ นเรื่ องด่วนเลยล่ะโดยเฉพาะ
ตอนที่เราเยียวยาจิตใจ ต้องมีกฎของการดําเนินชีวติ ขอให้สัญญากับตัวเองล่วงหน้าไว้เลยครับว่าจะ
ทําตามกฎโดยเฉพาะเมื่อความคิดเราดึงเราไปอีกทางหนึ่งที่ตรงกันข้าม การให้สัญญากับตัวเองจึง
เป็ นเสมือนป้ ายบอกทางในการตัดสิ นใจและกระทําสิ่ งใดๆ ก็ดี มันทําให้คุณเดินถูกทางและห่างไกล
จากการตกหลุมพรางกลลวงของความคิด ณ ขณะที่ขาดความรักอันบริ สุทธิ์ กฎที่ใช้น้ ีคือกฎแห่ง
ความรักอันบริ สุทธิ์ ถ้าไม่ทาํ ตามกฎนี้คุณจะไม่สามารถได้ยนิ ความคิดที่เหลวไหลขาดสติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมหรื อตัดสิ นใจเยียวยาจิตใจได้เลยนะครับ”
ริ ชาร์ดรู ้สึกท้อแท้ใจ “ตอนนี้ผมไม่ได้เหลวไหลขาดสตินะครับ ผมเพียงแต่โมโหตัวเอง” เค้า
โยนมันกลับมาที่ผม
“จําความหมายของความคิดที่เหลวไหลขาดสติ (insane mind) ได้ไหมครับ เป็ นความคิดที่
เกิดขึ้นเมื่อขาดความรักอันบริ สุทธิ์ กฎข้อแรกคือ ทําให้สภาวะที่มีความรักอันบริ สุทธิ์นั้นมีอยูใ่ น
จิตใจเราตลอดครับ ไม่วา่ คุณจะคิดถึงใคร เรื่ องอะไร! ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ!
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“ตอนนี้คุณกําลังจดจ่อใส่ ใจในตัวคุณเอง และคุณก็พร้อมที่จะทําโทษตัวเอง ด้วยความคิด
ของเด็กที่ได้รับความเจ็บปวด คุณยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กตอนที่เค้าเกิดมาใหม่ๆ ในบ้าน
ของคุณ การที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์เก่าๆ ที่เราสั่งสมไว้ในจิตลึกๆ นั้น
เราต้องทําเป็ นขั้นเป็ นตอน หลายๆ คนในสมัยก่อนก็เป็ นเช่นนี้เหมือนกันกับคุณคือจะพูดกับตัวเอง
ว่า “ทําไมผมทําสิ่ งที่ผมไม่ควรจะทํา และไม่สามารถทําในสิ่ งที่ผมควรจะทํา” คุณสามารถแก้ไขได้
โดยการกระทําหรื อไม่กระทําสิ่ งนั้นอีกเลย แต่ถา้ การกระทํานั้นเกิดขึ้นเพราะจากการเตือนความจํา
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างขาดสติ คุณจะควบคุมพฤติกรรมนี้ไม่ได้จนกว่าการเตือนความจํานี้จะ
ถูกแก้ไขด้วยการให้อภัยอย่างแท้จริ ง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเราฟื้ นพลังของเราคืนมาให้เหนือกว่า
“ตัวตน” ของเรา
“ผมแนะนําว่าให้คุณกลับไปที่ ขัน้ ตอนที่ 8 และนึกคิดหรื อสัมผัสรับรู ้ถึงความรักอันบริ สุทธิ์
ก่อนที่คุณจะทําอย่างอื่นต่อไป จําได้ไหมกฎแห่งความรักอันบริ สุทธิ์มีผลกับคุณเช่นกัน
“โอเค ผมอยากให้ประสบการณ์น้ ีผา่ นไปด้วยดี ผมเสี ยเวลาไปกับสิ่ งที่ผมทํากับน้องสาวมา
หลายปี ”
“ดีครับ สังเกตคําพูดของคุณมั้ย เหมือนจะเป็ นเวิร์คชีทได้อีกแผ่น หัวข้อเรื่ อง “ความสัมพันธ์
ที่เสี ยเวลาเปล่า” คุณจดโน้ตไว้ดีไหมว่าเป็ นเวิร์คชีทในอนาคตน่ะ “ความสัมพันธ์ที่เสี ยเวลาเปล่าเคย
โผล่มาในชีวติ คุณบ้างมั้ยครับ?”
“รอซักครู่ ขอผมตั้งสติและนึกถึงความรักอันบริ สุทธิ์นะครับ ไมเคิล”
ผมและริ ชาร์ดนัง่ เงียบๆ อยูพ่ กั นึง และสี หน้าของเค้าก็เปลี่ยนไป เค้าดูเหมือนจะขยับ
เล็กน้อยให้สบายขึ้นแล้วพูดว่า “เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ท้ งั หมดที่ผมมีให้ใครซักคนผมเสี ยเวลา
เปล่าไปกับมัน และผมเห็นแล้วว่าผมได้ตดั สิ นใจแต่แรกๆ ในชีวติ ผมแล้วว่าการมีความสัมพันธ์กบั
ใครซักคนนั้นไม่ปลอดภัย แต่จริ งๆ แล้วผมว่าผมเองที่ไม่ปลอดภัย ผมโมโหร้ายมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
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ผมตะคอกใส่ คนอื่นโดยไม่มีเหตุผล ตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าตอนนั้นผมเจ็บปวดและไม่ยอมให้ใคร
ใกล้ชิดสนิทสนมกับผมพอที่จะมาทําร้ายจิตใจผมได้อีก ตอนนี้ผมเห็นแล้วครับว่าการที่ผมไม่ยอม
สํารวจดูจิตใจของตนเองนี่แหละที่ทาํ ให้เกิดความชํ้าชอกใจวนเวียนซํ้าแล้วซํ้าอีก แทนที่จะปกป้ อง
ตัวผมเอง
“พอโตขึ้นมา ทุกๆ ความชํ้าชอกใจและความเจ็บปวดที่ผมรู ้สึก มันมีสาเหตุเพราะผมไม่
ยอมสํารวจชีวติ อย่างซื่อตรง ยุติธรรม และจริ งใจกับตนเอง นี่เป็ นสิ่ งที่บล็อคไม่ให้รับรู ้วา่ อะไรคือ
ความจริ ง ละครชีวติ ของผมมีเรื่ องราวว่าผมห่างเหินคนอื่นไม่รู้สึกรู ้สาอะไรให้ใคร เหมือนกับที่
บรรยายไว้ใน The Celestine Prophecy เลย ชัดเจนครับว่ารับประกันได้เลยว่าทัศนคติแบบผมนี่
ยังไงๆ ผมก็ตอ้ งเจ็บปวดซํ้าแล้วซํ้าอีก ผมเห็นแล้วครับว่าทําไมความสนิทสนมใกล้ชิดถึงขาด
หายไป เพราะผมโทษนู่โทษนี่และวิพากษ์วจิ ารณ์นู่นี่เสมอ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าทําไมผูห้ ญิงถึงได้ทิ้ง
ผม ผมไม่ดีกบั พวกเธอเอาเสี ยเลย โบราณว่าไว้วา่ “ไม่มีใครตาบอดได้สนิทเท่าคนที่จะมองไม่เห็น”
ผมนึกขึ้นได้หลายครั้ง ผมทําลายตัวเองทั้งชีวติ !” ริ ชาร์ดร้องไห้ข้ ึนมาอีกครั้ง ผมรอนิ่งๆ เพื่อให้เค้า
ได้สงบสติอารมณ์ จนอารมณ์น้ นั ผ่านไปก่อนแล้วผมถึงพูดขึ้นอีกครั้ง
“หายใจลึกๆ ต่อไปครับ คุณยังมีอะไรดีๆ ในชีวติ อีกเยอะ ลองเชื่อมโยงสิ่ งที่โผล่ออกมาให้
เห็นนี้กบั การสนทนาที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับ จําได้ไหมว่าผูห้ ญิงที่เข้ามาในชีวติ คุณ ใหม่ๆ
ก็อบอุ่นและน่ารักดี ต่อมาก็ตีตวั ออกห่างจากคุณ แล้วคุณก็พบว่าคุณไม่สามารถใกล้ชิดสนิทสนมกับ
เธอได้อีก จิตที่จดจําเหตุการณ์ต่างๆ ยึดติดอยูก่ บั การโทษนู่โทษนี่และโมโหนู่นี่ ดีครับที่คุณจับได้
ทันว่าในความคิดเดิมของคุณ พวกเธอตีตวั ออกห่าง แต่พอสังเกตด้วยการให้อภัยอย่างแท้จริ งคุณก็
เห็นความจริ งมันเป็ นยังไง
เค้าเอาชนะอารมณ์น้ นั ได้อีกครั้ง “ผมไม่เชื่อเลยว่าผมทําอะไรไปบ้าง และสิ่ งที่ผมกระทํามา
ตลอดชีวติ นี้ผมทําไม่ดีกบั ทุกคน ผมไม่รู้วา่ ผมจะจัดการกับมันได้ไหม”
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“ไม่มีอะไรต้องจัดการกับมัน เมื่อคุณอัญเชิญรู คาแล้ว การให้อภัยไม่ใช่ส่ิ งที่คุณต้องทํา คุณ
เพียงแค่เปิ ดใจเหมือนเปิ ดประตู แล้วก็เปิ ดมันไว้ ความรักอันบริ สุทธิ์จะดูแลที่เหลือเอง เพียงแต่
หายใจแล้วพลังงานจะเคลื่อนไหว จําไว้นะครับว่า มีการเยียวยาเกิดขึน้ อยู่ตอนนี!้ ” ซักพักหนึ่งผ่าน
ไปแล้วริ ชาร์ดก็รู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆ มากมายที่ทาํ ให้ทอ้ งไส้ปั่นป่ วนไปหมด
“ผมจะทํายังไงกับอารมณ์และความรู ้สึกพวกนี้?”
“ทําใจให้สงบ ขอให้รู้สึกว่ายังมีความรักอันบริ สุทธิ์อยูใ่ นใจคุณตอนนี้และจับความรู ้สึกนี้ไว้
อย่างต่อเนื่องนะครับ ขอให้พฒั นาบ่มเพาะอุปนิสัยให้มีความรักอันบริ สุทธิ์อยูต่ ลอด ขอให้รู้สึก
ปลอดภัยที่จะดูมนั ให้เห็นและรับรู ้ความรู ้สึกในใจคุณ หน้าที่ของคุณคือเปิ ดใจเหมือนเปิ ดประตูและ
รับรู ้อารมณ์และความรู ้สึกเหล่านั้นจนใจคุณสงบลง หาเป้ าหมายนั้นให้เจอและยกเลิกเป้ าหมายนั้น
ซะ แล้วอัญเชิญรู คาให้มาดูแลส่ วนที่เหลือ ซึ่งผลที่ได้น้ นั คําสอนโบราณเรี ยกว่า “ม่าน” ในพระ
วิหาร (veil of the temple ไม่ใช่ม่านในโบสถ์นะครับ แต่มีความหมายถึงอุปสรรคที่ขดั ขวางไม่ให้
เรารับรู ้คลื่นพลังงานของเราเสมือนม่านที่ปิดไว้ในพระวิหาร) แล้วม่านนี้ได้เปิ ดออกและ
กระบวนการเยียวยาก็เริ่ มขึ้น นึกได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เราพูดถึงกระบวนการเยียวยาว่ายังไง
กระบวนการเยียวยาหมายถึงศักยภาพในการมีสติและมีความรักอันบริ สุทธิ์อยูใ่ นใจ ณ ขณะที่มีส่ิ ง
อื่นที่ไม่ใช่ความรักปรากฏขึ้น เมือ่ เราเลือกทีจ่ ะรักความจริงทีเ่ ป็ นสั จธรรม แล้วคุณได้ สื่อสารกับ
ตัวเองสั มผัสรับรู้ ถึงเรื่องหรือปมบางอย่ างทีใ่ จคุณเก็บซ้ อนไว้ ไม่ ให้ รู้ ตัว คุณได้ เปิ ดใจดูว่าเกิดอะไร
ขึน้ เมือ่ คุณได้ ยกเลิกความต้ องการในสิ่ งทีค่ ุณอยากได้ น้ันแล้วหรือให้ อภัยตนเองต่ อความต้ องการนั้น
แล้ว นี่แหละก็คอื ผลสุ ดท้ ายของการให้ อภัยอย่ างแท้ จริง!
“เมื่อเราคิดอะไรสวนทางกับความเป็ นจริ ง คือเชื่อว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นข้างในตัวเรามีสาเหตุมาจาก
สิ่ งต่างๆ ภายนอก แล้วพอเราจะยกเลิกเป้ าหมายของเรา ก็เลยดูเหมือนทําอะไรไม่เข้าท่าคือยอมเปิ ด
ใจดูเรื่ องราวหรื อปมในใจเราที่ถูกเก็บซ้อนไว้เพื่อจะได้ไม่รู้สึกรับรู ้อะไรกับมัน เมื่อเรื่ องหรื อปม
พวกนี้โผล่ข้ ึนและถูกเปิ ดออกมาสัมผัสความรักอันบริ สุทธิ์ เราก็พบความจริ งแล้วก็เริ่ มปล่อยวาง –
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หรื อเยียวยา – ความเป็ นจริ งอันเจ็บปวดที่เก็บไว้นานแสนนานนั้นทิ้งไป นี่แหละคือการเยียวยา
จิตใจ เราไม่ตอ้ งแบกมันเอาไว้อีกต่อไป ส่ งผลให้ชีวติ ของเราเปลี่ยนไป ผมขอเน้นยํ้าสุ ดๆ เท่าที่ผม
จะทําได้วา่ นี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการยกเลิกความต้องการในสิ่ งที่คุณอยากได้ซ่ ึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการ
เปิ ดใจสู่ กระบวนการเยียวยา!”
ริ ชาร์ดตั้งสติแล้วพูด “มันมาจากไหน? ผมไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ผมรู ้สึกโล่งอกขึ้นเยอะ! ผมจะคิดถึงเรื่ องนี้อีกนาน ผมไม่รู้จะพูดยังไง ผมอายนิดหน่อยครับ”
“ผมเอาใจช่วยให้คุณปล่อยวางความอับอายครับ สิ่ งที่คุณประสบไปนั้นถูกต้องแล้วครับ นี่
เป็ นสิ่ งที่ถูกยับยั้งไม่ปฏิบตั ิกนั ในวัฒนธรรมของเราโดยเฉพาะผูช้ ายครับจะไม่มองดู รู ้สึกรับรู ้ และ
จัดการกับความเหลวไหลขาดสติที่ผา่ นมาในชีวติ ของเรา วัฒนธรรมของเราเตือนไม่ให้เราเปิ ดดู
กล่องปริ ศนาพันโดรา (Pandora’s Box) ออกมา แต่ไม่ได้บอกเราว่าถ้าเราไม่มองดูและทําความ
สะอาดกล่องปริ ศนาพันโดรา ชีวติ ของเราจะเป็ นไปตามสิ่ งที่อยูใ่ นกล่องนั้น คุณเห็นไหมว่าตลอด
ชีวติ คุณ คุณเจอเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นไปตามใจความของเรื่ องที่เราพึ่งเปิ ดเผยออกมานี้?”
“มันไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวติ ผมครับ ไมเคิล มันกําหนดชีวติ ผมเลย” การที่ผมสร้าง
ประสบการณ์และตัดสิ นใจว่าผมจะสะท้อนให้เห็นว่าตัวเองเจ็บปวดอีกครั้งนี้แหล่ะครับเป็ นต้นเหตุ
ของปัญหาเรื่ องความสัมพันธ์ที่ผมมีให้กบั คนอื่นแทบทุกคน ผมพร้อมแล้วที่จะสร้างชีวติ ใหม่ที่
แตกต่างจากชีวติ เดิม ความรักอันบริ สุทธิ์เป็ นสิ่ งที่ปลอดภัยและผมจะมีชีวติ ใหม่! อะไรก็หยุดผม
ไม่ได้แล้วตอนนี้!”
“ริ ชาร์ด ผมขอเชิญชวนให้คุณวิเคราะห์ดูประโยคที่วา่ “อะไรก็หยุดผมไม่ได้แล้วตอนนี้”
“อย่าตีความตรงตัวสิ ครับ ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น”
“ผมรู ้วา่ คุณเชื่อแบบนั้น แต่คาํ พูดของคุณสะท้อนให้เห็นว่าคุณหลีกเลี่ยงความรู ้สึก และเมื่อ
คุณพูดอะไรออกมา คุณก็จะสร้างสิ่ งนั้นเสมอนะครับ ขณะนี้ดูเหมือนผมจะจูจ้ ้ ีจุกจิก ผมเพียงแต่
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สะท้อนมันกลับไปให้คุณเห็นว่าความเป็ นจริ งของคุณนั้นจะเป็ นยังไง คําพูดของคุณเป็ นตัวนําสิ่ ง
ต่างๆ เข้ามาในชีวติ คุณครับ คําพูดสะท้อนพลังงานที่เราใช้ในการจัดระบบร่ างกายและโลกของเรา
คุณพึ่งจะได้เปิ ดใจอย่างมากและได้เห็นลึกๆ ในใจ แต่ยงั มีสิ่งที่ตอ้ งทําอีก ขอให้คุณเรี ยบเรี ยงคําพูด
ใหม่เป็ นแบบนี้แทนครับ “ผมปลอดภัยที่จะรั ก และผมจะรั ก! ทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้ วย ให้ การ
สนับสนุนช่ วยให้ ผมสร้ างความรั ก สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีๆ โดยเฉพาะกับผู้หญิงและกับน้ องสาว
ของผม!” ดูเหมือนกลายกับว่าเค้าจะมีความรู ้สึกขึ้นมาอีกครั้ง
“ในภาษาอาระเมอิค เค้าว่า คุณน่ะพึ่งจะมาเกิดในอาณาจักรใหม่ หมายความว่าได้ยกระดับ
จิตใจขึ้นใหม่ และคาดหวังได้เลยว่าจะเป็ นตามที่โบราณว่าไว้ แต่เรามีพนั ธุกรรมและประวัติชีวติ ที่
ทําให้เราประพฤติไปอีกทางนึงครับ จิตเราเก็บประสบการณ์ความเป็ นจริ งต่างๆ ไว้ซ่ ึงเป็ นความทรง
จําที่ยงั คงหมุนอยูด่ ว้ ยแรงเฉื่อย เพราะทันทีที่ความทรงจํานี้มีอาํ นาจควบคุมคุณเหมือนว่ามันเป็ น
คนขับรถ ความเป็ นจริ งที่คุณสร้างขึ้นมาก็จะทําให้คุณคิดและประพฤติไปในทางนั้นซํ้าๆ อีก แทนที่
จะหันไปในทิศทางใหม่ แล้วคําพูดของคุณนะบ่งชี้ชดั ว่ามีจิตที่หลอกลวงที่สุด (the Great Deceiver)
นั้นแอบอยูเ่ บื้องหลัง
“ผมพร้อมที่จะทําสิ่ งใหม่ๆ ผมชอบทางเลือกใหม่น้ ีในการคิดและการเป็ นคน และผมไม่
อย่างกลับไปเป็ นแบบเดิมอีกต่อไป ผมทนรอไม่ไหวที่จะบอกทุกคนที่ผมเจอว่าผมค้นพบอะไร!”
“รู ้ไว้นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนต้องการฟังสิ่ งที่คุณอยากจะบอกเค้านะ จําได้ไหมตอนที่คุณโทร
หาผมครั้งแรก คุณคิดว่าคุณต้องมาเสี ยเวลาเปล่าประโยชน์นะ จําสุ ภาษิตเตือนใจได้ไหมว่า “อย่าบุก
เข้าไปที่ประตู” ขอให้ตระหนักรู ้นะครับว่าคุณยังต้องเยียวยาอีก และกระบวนการให้อภัยพึ่งจะเริ่ ม
ขึ้นเอง อาจจะมีปมปัญหาซ้อนอยูอ่ ีกหลายชั้นที่เกี่ยวข้องกับปมนี้ และยังมีความเป็ นจริ งเก่าๆ อีกที่
เกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กของคุณ ที่คุณพึ่งจะได้เปิ ดใจรับรู ้และยังต้องเยียวยาต่อไป ความเป็ น
จริ งเก่าๆ จะโน้มน้าวให้คุณเชื่อว่ามันเป็ นความจริ ง แต่นนั่ เป็ นเพราะคุณฝึ กให้มนั มีอิทธิพลและทํา
เช่นนั้นกับคุณได้ การหมัน่ เพียรรักษาใจเสมอเป็ นสิ่ งสําคัญ พนันได้เลยว่าคนที่โยนลูกเบสบอลแล้ว
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ทีมเค้าชนะการแข่งระดับโลกเมื่อวานนี้ วันนี้เค้าก็กลับมาฝึ กซ้อมบนแท่นโยนลูกอีก ถ้าคุณอยากจะ
ให้กระบวนการเยียวยาดําเนินต่อไป คุณก็ตอ้ งหยิบปากกามาเขียนบนกระดาษและก็เยียวยาต่อ
เพราะเราเพียงแค่ขดู โดนผิวๆ เอง ไม่ได้ขดุ ลงลึกเลยครับ ผมสัญญาคุณได้เลย”
“ผมสัญญากับตนเองว่าจะทํา ผมต้องทําอย่างไง?” ริ ชาร์ดยิม้ อย่างมีความสุ ข
“ก่อนอื่น ผมแนะนําว่าให้เขียนคํามัน่ สัญญากับตัวเองวันละ 5 ฉบับติดต่อกัน 40 วันครับ
อย่างที่คุณสังเกต เวิร์คชีททําให้คุณเข้าใจความเป็ นไปที่คุณไม่รู้ตวั มาก่อน เป็ นการเริ่ มต้นเยียวยา
ในภาษาโบราณเราเรี ยกการขาดสติหรื อไม่รู้ตวั (unconscious) นี้วา่ “ทะเลทราย (desert)” หรื อ “ใจ
(heart)” ครับ 40 วันในทะเลทรายมีอิทธิพลมาก จําได้ม้ ยั คําสอนที่วา่ “ให้ดูแลรักษาใจ เพราะถ้าไม่
คิดให้ดี ชีวติ ก็จะมีปัญหา” เห็นมั้ยว่า เมื่อกี้ที่ขาดสติ มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตวั ความขาดสติเล็ด
ลอดเข้ามาสร้างความเป็ นจริ งขึ้นมาในจิตของคุณยังไง นี่แหละทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวติ คุณ”
“ชัดเจนมากตอนนี้ แต่ปัญหานี้จบลงมั้ย? ผมหมายความว่าเราได้กรอกเวิร์คชีทเรี ยบร้อยแล้ว
สําหรับปัญหานี้ น่าจะจบลงแล้วนะ? ริ ชาร์ดถามอย่างหวังไว้เหลือเกินว่าจะเช่นนั้น
“มันเป็ นไปได้ แต่ปกติแล้วไม่ง่ายอย่างงั้น ครู สอนให้อภัยที่มีประสบการณ์สูงแนะนําว่าต้อง
ทําเวิร์คชีทหลายครั้ง เจ็ดสิ บเจ็ดคูณเจ็ดสิ บครั้งครับ สําหรับปัญหาเดียว คนสมัยโบราณการณ์ใช้
สัญลักษณ์เลขเจ็ดสื่ อความหมายถึงการจบลงหรื อเสร็จสิ้ นสมบูรณ์ และเลขศูนย์ต่อท้ายหมายถึง
ความไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่งหมายความว่าคุณอาจต้องทําเวิร์คชีทไปเรื่ อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ดจนกว่าปัญหานั้น
จะจบลง การเยียวยาอย่างแท้จริ งเริ่ มแล้วตั้งแต่ตอนนี้ และการเปลี่ยนแปลงความทรงจําหรื อข้อมูล
เก่าๆ ในจิตใจเราเป็ นกระบวนการที่ใช้เวลาครับ
จําได้ม้ ยั เราสั่งสมประสบการณ์เก่าๆ ความเชื่อจากคนรุ่ นก่อนๆ และพฤติกรรมที่ไร้สาระที่
ทําต่อกันนั้นไว้หลายปี นี่เป็ นสิ่ งที่ที่ตอ้ งฟันฝ่ าเอาชนะมัน เหมือน “เดินทางเร่ รอน” ในทะเลทราย
อยูเ่ ป็ นเวลายาวนานนับไม่ได้เลยว่ากี่ปี นี่แหละคือหลักของงานเยียวยาจิตใจของครู ผนู ้ าํ ที่มกั จะถูก
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ความเชื่อต่างๆ กลบไว้ และคนที่เข้าถึงมีเพียงคนที่ “ตาเห็นและหูได้ ยิน” ซึ่ งเป็ นคนที่มีเซลล์ สมอง
เท่านั้น
“ผมไม่รู้วา่ เริ่ มทําอะไรลงไป ไมเคิล แต่ผมดีใจที่ผมมา ผมจะเยียวยาจิตใจและสอนคนอื่น”
“ดีครับ! เมื่อคุณรู ้วา่ มีอะไรต้องทําแล้ว มีอะไรอีกล่ะที่จะทํา? มาดูข้ นั ตอนที่เหลือนะครับ อีก
2-3 ขั้นในแผ่นเวิร์คชีทการจัดการกับความเป็ นจริ ง แล้วเราก็พอแค่น้ ีกนั ก่อนนะครับ”
ริ ชาร์ดดูเอกสาร Heartland ของเราและพูดขึ้น “ผมอยากเข้าร่ วม Support Team Super
Intensive ในปี หน้าที่ Heartland ครับ ผมพร้อมที่จะลงลึกในกระบวนการเยียวยา ผมจะต้อง
ดําเนินการยังไง?”
“เราพูดเรื่ องนี้กนั ที่หลังนะ มาดูขนั้ ตอน 10 กัน ซึ่งคุณได้ลงมือทําไปแล้ว แล้วก็จบด้วย
ขัน้ ตอน 11 และ 12 ครับ”

วาดความรู้ สึกทีค่ ุณรู้สึก ณ ขณะนี้

10. ขณะนี้ ข้ าพเจ้ ารู้ สึก ว่ าได้ ชําระจิตใจและคลายความทุกข์
ความเจ็บปวดแล้ว และในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ กับ
#1A ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า ทั้งผมและเอมีไ่ ม่ คู่ควรกับความเกลียดชังที่
ผมมีให้ และผมยังมีงานเยียวยาอีกเยอะทีต่ ้ องทํา ผมยินดีทจี่ ะ
เยียวยาต่ อไป
“เห็นมั้ยครับว่าในขั้นตอน 10 นี้ คุณก็เล่าความเป็ นจริ งเรื่ องเดิม เรื่ องเดียวกันกับที่คุณได้
เขียนไว้ในขั้นตอน 1 ผมขอชวนให้คุณสังเกตดูวา่ ความเป็ นจริ งนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไง และดูซิ คุณ
ได้เปลี่ยนจากการโทษสิ่ งภายนอกมาเป็ นการดูความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณ เห็น
ตัวเองชัดเจนขึ้น – นี่เป็ นผลลัพธ์ที่ได้จากการให้อภัยครับ!”
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“เหมือนผมจะเขียนนิยายได้เลย เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการรู ้แจ้งและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่
เกิดขึ้นจากการเยียวยาเพียงไม่กี่ชวั่ โมงที่เราบําบัดกัน เฉพาะเรื่ องในเวิร์คชีทนี้นะ ผมไม่ค่อยอยาก
เชื่อเลยว่าจะมีอะไรที่ยง่ิ ใหญ่เกิดขึ้นกับผมได้”
“เขียนหนังสื อเกี่ยวกับการเยียวยาของคุณวันนี้ อืมมมม ผมอาจจะทําอย่างนั้น ผมขอบอกคุณ
ไว้หน่อยครับว่า สิ่ งที่คุณทํานี้เป็ นกระบวนการที่ข้ ึนๆ ลงๆ มีช่วงดี ช่วงแย่ครับ เมื่อไหร่ กด็ ีที่มนั เป็ น
ช่วงแย่ๆ ขอให้คิดไว้นะครับว่า “ช่วงแย่ๆ ที่ผา่ นมา เดี๋ยวก็ผา่ นไปเช่นกันครับ” แล้วมันก็จะเป็ นไป
ตามนั้น แต่อาจเป็ นไปได้ที่จะใช้เวลาได้ถึง 3 วันในการเยียวยาครับ เมื่อคุณพัฒนาและก้าวหน้าขึ้น
มีชีวติ ชีวาและสร้างพลังกายพลังใจ คุณจะรู ้จกั ตัวเองลึกซึ้งขึ้นอีกครับ และกระบวนการเยียวยาก็ยงิ่
จะต้องทํามากขึ้นจริ งจังขึ้น ผมขอแนะนําให้คุณจดบันทึกความเข้าใจ ตลอดจนทุกอย่างที่คุณคิด
หรื อนึกขึ้นไว้ในสมุดบันทึกและเอามาอ่านเรื่ อยๆ จะทําให้เกิดผลดีและไอเดียดีๆ สําหรับการ
เปลี่ยนแปลง และสําหรับหัวข้อเวิร์คชีทในวันข้างหน้า”
“ในขั้นตอน 11 ของเวิร์คชีทการจัดการกับความเป็ นจริ ง เราตั้งใจค้นหาความรักอันบริ สุทธิ์
ในสิ่ งที่คุณให้ความสําคัญอยู่ จากข้อ #1A ในแผ่นชีทนี้ และให้ความสนใจกับความรู ้สึกซาบซึ้ง
อยากขอบคุณ ความรู ้สึกขอบคุณเป็ นสิ่ งที่คุณสร้างขึ้นให้ตวั เอง ไม่ใช่ให้เธอ บางครั้งคุณไม่มี
ความรู ้สึกขอบคุณ เพราะยังต้องเยียวยาปมนั้นต่อไปอีก ขอให้เสแสร้งรู ้สึกขอบคุณจนคุณรู ้สึกได้
จริ งๆ คุณจะรู ้สึกอิ่มเต็มด้วยการเยียวยาที่หลัง่ ไหลมาเรื่ อยๆ ครับ
“เมื่อคุณมองหาความรักอันสมบูรณ์ในคนอื่น คุณไม่เพียงแต่ทาํ ให้ความรักในตัวคุณเอง
แข็งแกร่ งขึ้น คุณยังเลือกที่จะเป็ นผูม้ ีความอ่อนน้อมถ่อมตนอีกด้วย ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่
การดูถูกตัวเองหรื อทําให้ตนเองตํ่าต้อยนะครับ แต่เป็ นคุณภาพของจิตใจที่มีศกั ยภาพในการมองหา
ว่าคนอื่นมีความต้องการอะไรที่ดีๆ ความเป็ นที่สุดในตัวเค้า และความดีที่สุดของเค้า และให้ความ
ร่ วมไม้ร่วมมือกับเค้ากับสิ่ งดีๆ ของเค้าเหล่านั้น แทนที่จะหลงทางไปกับความคิดที่ตวั เองสะท้อน
ออกมาแล้วโทษนู่นโทษนี่ เนี่ยเป็ นอุปนิสัยที่ทาํ ให้มีพลัง และน่าสร้างขี้นให้เป็ นนิสัยนะครับ”
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11. ข้ าพเจ้ ารู้ สึกขอบคุณและเลือกทีจ่ ะเป็ นผู้มคี วามนอบน้ อมโดยมองหาและสานสั มพันธ์ แต่ กบั
ตัวตนทีแ่ ท้ จริงของคุณและกับความรัก ความเป็ นทีส่ ุ ดในตัวคุณ และความดีทสี่ ุ ดของคุณเท่ านั้น
(#1A) เอมี่
“ด้านนี้ของการให้อภัย ดูเหมือนจะธรรมดาๆ และง่ายมากนะครับ ไมเคิล ผมแทบไม่อยาก
เชื่อเลยว่าความรู ้สึกที่ผมมีให้เอมี่ช่างแตกต่างจากแต่ก่อนมาก ผมโกรธเธอมาก ผมจะชดเชย
ช่วงเวลาที่สูญเสี ยไป ผมหวังว่าเธอจะเปิ ดใจรับมัน ผมรอไม่ไหวที่จะบอกเธอว่าผมเสี ยใจขนาด
ไหน”
“จําที่เราสนทนากันเรื่ องความรู ้สึกเสี ยใจได้ม้ ยั ?”
ริ ชาร์ด พยักหน้า “คุณทบทวนเรื่ องนี้อีกทีได้ม้ ยั ?”
“เรามีวฒั นธรรมที่สอนให้เราโฟกัสเรื่ องความรู ้สึกเสี ยใจซะมาก เมื่อไหร่ กต็ ามที่คนสองคน
จิตสองดวงที่คิดสร้างสรรค์มาโฟกัสเรื่ องที่เค้าเสี ยใจ ก็จะมีแนวโน้มว่าจะยิง่ ทําเรื่ องเศร้าเสี ยใจเข้า
ไปใหญ่ เพราะมีพลังเสริ มกันอยู่ ผมเข้าใจว่าเมื่อเราทําผิดพลาดไป ความผิดพลาดนี้มีอิทธิพลกับเรา
และการเยียวยาจิตใจเพื่อจะยอมรับมันซะและขออภัยในสิ่ งผิดพลาดนั้น แล้วผมคิดว่าจะดีกว่าถ้าคุณ
อธิบายกับคนที่คุณอยากขออภัยซิวา่ จะทําอะไรต่อไป แทนที่จะพูดถึงแต่การกระทําที่ได้ทาํ ผิดพลาด
ไปแล้วนั้นอีก อะไรล่ะที่คุณจะให้สัญญากับตัวเองว่าจะทําในอนาคต ถ้าคุณทําเช่นนี้ จะมีความ
เป็ นไปได้สูงกว่าว่าคุณจะเปลี่ยนการกระทําของคุณได้”
“เข้าใจแล้วครับ! ผมรอไม่ไหวที่จะขอโทษเอมี่และบอกให้เธอรู ้วา่ ผมแคร์เธอมาก เธอสําคัญ
ยังไงในชีวติ ผม!”
“ผมจะใช้สติสงบนิ่ง ไม่ตดั สิ น ไม่วพิ าษ์วจิ ารณ์ ไม่กล่าวโทษอะไรเกี่ยวกับเธอ เพื่อให้เธอ
เปิ ดใจรับคุณครับ เอาล่ะมาดูข้นั ตอน 12 กัน ขั้นตอนสุ ดท้ายล่ะในเวิร์คชีท ในขั้นตอนนี้คุณสร้าง
เป้ าหมายใหม่ที่เป็ นประโยชน์และดีกว่าเดิม สําหรับสิ่ งที่คุณให้ความสนใจอยู่ ถ้าจิตของคุณใช้
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เป้ าหมายที่เป็ นประโยชน์น้ ีในการสร้างความเป็ นจริ ง แทนที่จะใช้เป้ าหมายอื่นๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อ
ปกป้ องตนเอง ชีวติ ของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ให้โฟกัสที่สิ่งที่คุณอยากสร้างขึ้นกับเค้าและ
เห็นตอนจบตั้งแต่ตน้ เป็ นจุดยืนที่มีพลังครับ”
ริ ชาร์ดมองผมอย่างงงๆ เหมือนอยากจะถามอะไรบางอย่าง
“ในฐานะที่คุณเป็ นผูส้ ร้าง ถ้าคุณฝึ กจิตให้คิดความเป็ นจริ งที่คุณต้องการจะสร้าง เสมือนว่า
มันเกิดขึ้นแล้วและจบแล้วอย่างสมบูรณ์ โอกาสเป็ นไปได้น้ นั สู งมากครับว่าคุณจะประสบผลสําเร็จ
ตามนั้น นี่เป็ นหลักทฤษฎีหนึ่งที่เราสอนในเวิร์คชอพ On Creating Consciously ขอให้ชดั เจนนะ
ครับว่าคุณโฟกัสที่สิ่งที่คุณต้องการจริ งๆ จากสถานการณ์น้ นั แทนที่จะไปตามแนวโน้มของจิตที่
คิดถึง ปรุ งแต่ง หรื อสร้างสิ่ งที่ตนเองหลีกเลี่ยง ที่ไม่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นมา”
12. ข้ าพเจ้ าเห็นค่ าของเราทั้งสอง ว่ าเป็ นผู้สร้ างความจริง  ความรักทีส่ มบูรณ์ แบบ  และ (ตั้ง
♥เป้ าหมายด้ วยความรัก♥ทีเ่ กีย่ วกับ #1A ดังนี)้ ความสั มพันธ์ ทใี่ กล้ ชิดและอบอุ่น ผมจะให้ เวลา
ดูแลรักษา และรับผิดชอบต่ อความรู้ สึกของผม  (หายใจเข้ าออกลึกๆ ช้ าๆ)
ตอนนี้ ผมรู ้สึกว่าได้คลายความทุกข์และมีความหวัง เหมือนว่าผมได้เรี ยนรู ้มากมายเกี่ยวกับ
ตัวเอง – มากกว่าที่ผมเรี ยนรู ้มาตลอดชีวติ ! ผมจะทําอะไรให้คุณได้บา้ งครับ ไมเคิล?”
“ริ ชาร์ดครับ มีหลักทฤษฎีฟิสิ กส์เรี ยกว่าภาวะมวลวิกฤต ซึ่งมีจุดเปลี่ยนที่เหมือนจะเป็ นการ
ทําอะไรเล็กๆ น้อยๆ ซักอย่าง แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มหาศาล เราจะรับคําเชิญชวนให้ไปพูดกับ
กลุ่มคนหลายๆ กลุ่มเท่าที่จะทําได้โดยไม่เรี ยกร้องค่าจ้างจากผูท้ ี่สปอนเซอร์เรา เมื่อมีคนเชิญเราไป
บรรยายตามเวลาที่ตรงกับเวลาการเดินสายบรรยายที่เรากําหนดไว้ เราก็ออกค่าใช้จ่ายเอง จัดเวิร์คชอ
ฟฟรี ไม่คิดเงิน และเชิญชวนให้คนก๊อบปี้ และแจกเอกสารฟรี เพื่อผูค้ นเข้าถึงและได้รับประโยชน์
จากงานการเยียวยาจิตใจของเรา โดยไม่เกี่ยงว่าผูน้ ้ นั จะจ่ายค่าเวิร์คชอฟได้ม้ ยั เราทําอย่างนี้เพื่อให้มี
วิธีการให้อภัยนี้แพร่ ขยายไปได้สาํ เร็จในหมู่มากแบบสร้างภาวะมวลวิกฤตครับ
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“การที่คุณเยียวยาจิตใจตนเองและแบ่งปันความรู ้กบั ผูอ้ ื่นจะช่วยเพิ่มพลังกายใจในการทําให้
ความมุ่งมัน่ เพื่อครอบครัวของเราในการให้ความรู ้เรื่ องวิธีการให้อภัยนี้แก่ทุกคนในโลก และเป็ น
ของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะให้เรา และเราขอเชิญชวนคุณมาร่ วมให้เงินสนับสนุนงานเยียวยาจิตใจนี้
หรื อทางใดทางหนึ่งที่คุณทําได้ ยังมีงานอีกมากมายที่เราดําเนินการทํากันที่ Heartland และสร้างตึก
อีกประมาณ 12 หลังและมีที่ดิน 17 เอเคอร์ เรายินดีรับของบริ จาคและแรงกายเพื่อช่วยเหลือเสมอ
แต่ที่แน่นอนครับ สิ่ งสําคัญที่สุดคือให้อภัยและผลักดันให้ตนเองให้อภัยครับ”
“ผมเชื่อเลยว่าเมื่อสองพันปี ที่แล้วเราพลาดโอกาสเยียวยาความทุกข์หรื อเยียวยามนุษยชาติที่
ได้รับความเจ็บปวด ตอนนี้เป็ นโอกาสของเราแล้วที่จะกลับมามีสติ มีเกียรติ และเป็ นคนอีกครั้ง จํา
ได้ม้ ยั ว่า การรักความจริ งเป็ นการเยียวยาและขจัดสิ่ งที่บล็อกความจริ งไว้ ผมเชื่อในอํานาจของการ
เปลี่ยนแปลง ผมเชื่อว่าในใจของแต่ละคนต้องการจะเปลี่ยนการดําเนินชีวติ และจะเปลี่ยนไปในทาง
ที่ดีที่สุด เมื่อเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ คําถามคือใครล่ะที่จะฝ่ าฟันให้มีการเปลี่ยนแปลงในคนหมู่มาก
ใครล่ะจะทําให้ความเป็ นไปได้น้ นั เข้าถึงมนุษยชาติ? ให้ผมแบ่งปันเรื่ องหนึ่งให้คุณฟัง เป็ นเรื่ องที่
แต่งขึ้นโดยนักเขียนที่ไม่รู้ชื่อ แล้วนี่แหละคือทั้งหมดแล้วล่ะ ผมคิดว่าอย่างนั้น”
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