ความเป็ นจริง
การให้อภัย
การจัดการกับความเป็ นจริ ง
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการรับรู้
เครือ่ งมือเปลีย่ นแปลง
เครือ่ งมือสร้างพลังในการให้อภัย
ของจิตมนุ ษย์
ความเป็ นจริ งในจิตของข้าพเจ้า
1. A. ด้วยจิตสํานึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า,♥, เชื่อว่าสิง่ ทีเ่ ป็นตัวกระตุน้ ให้ขา้ พเจ้ามีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบคือ
(เช่นบุคคล สิง่ ของ ตนเองหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ – ใส่ช่อื หรือระบุสงิ่ ทีค่ ุณพิจารณาหรือใส่ใจอยู)่ (#1A)
(
.
) ซึง่ เป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้ขา้ พเจ้าอารมณ์เสีย!
B. (อธิบายว่าเกิดอะไรขึน้ )
(หายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ)
ความจริงที่เป็ นสัจธรรมคือ: สิ่ งที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็ นความจริ งนัน้ เป็ นสิ ง่ ทีเ่ กิ ดขึ้นภายในจิ ตและ
เกิ ดขึ้นเฉพาะกับข้าพเจ้าเท่านัน้ และเกิ ดขึ้นจากความคิ ดของข้าพเจ้าทัง้ สิ้ น เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนรูท้ ่ี
จะยินยอมรับผิดชอบเปลีย่ นแปลงความคิดของตนทีไ่ ม่ทําให้เกิดผลดีแล้ว
วาดภาพอารมณ์ ของคุณ:
สิง่ ทีข่ า้ พเจ้าเชื่อว่าเป็ นความจริงก็จะเปลีย่ นไปด้วย!
C. จากเหตุการณ์นนั ้ ข้าพเจ้าอารมณ์เสีย (ซึง่ เกิดขึน้ ภายในจิตเช่นกัน)
ดังนี้
D. ข้าพเจ้าอารมณ์เสียเพราะข้าพเจ้านึกและคิด ดังนี้
E. ข้าพเจ้าต้องการลงโทษ/หลีกเลีย่ งโดยการ

วันที่:
แผ่นที่:

ข้าพเจ้าทิ้ งความรูส้ ึกนี้ และให้♥มี
อิ ทธิ พลเหนื อข้าพเจ้า

2. ความกลัว/ความเกลียดชังและการลงโทษนี้ ทาํ ให้ข้าพเจ้าสําคัญผิดในความเป็ นจริงนัน้ –
ความเป็ นจริงเหล่านี้มาจากข้อมูลทีผ่ ดิ และจะเห็นได้ว่าเป็นเรือ่ งเท็จเสมอ โดยการโทษตนเอง ผูอ้ นื ่ หรือ
สิง่ อืน่ ข้าพเจ้าปกปิดและไม่สามารถรับรูพ้ ลังของตน บัดนี้ ข้าพเจ้าตัดสิ นใจจะเลิ กสะท้อนความเป็ น
จริงที่ผิดๆ นี้ ออกมาและรับผิดชอบดังนี้ ข้าพเจ้าจะดูให้เห็นทุกส่วนในจิตใจของข้าพเจ้าอย่างถูก
ต้องชัดเจน จะเยียวยารักษากายและจิตใจ และให้อสิ ระกับตนเอง 
3. ข้าพเจ้าตัดสินใจเลิกยึดติดกับความเกลียดชังหรือความกลัวทีม่ อี ยูน่ ้ี และปล่อยวางความรูส้ กึ ด้วย
ความเต็มใจ (#1C) , ปล่อยวางสาเหตุและความคิดของตน (#1D) , เลิกลงโทษตนเอง ผูอ้ ่นื หรือ
สิง่ อื่น (#1E)  และเลิกยึดถือว่าตนเองต้องเป็ นคนถูก  (หายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ)
4. ข้าพเจ้าสัมผัสและรับรูถ้ งึ ความเป็ นธรรมชาติแบบเดิมทีบ่ ริสุทธิ ์ของตน (Original Nature) ซึง่ ก็คอื
♥ความรักและ ข้าพเจ้าเลือกความสงบ , ความสุข  และตัดสินใจค้นหาเหตุผลของความเป็ นจริง
นัน้ ด้วยความรัก (Rakhma)  อีกทัง้ เต็มใจทีจ่ ะรักษาอาการทางกาย จิตใจ และความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
ขณะเยียวยารักษากายและจิตใจนี้ 
5. ข้าพเจ้าเลือกทีจ่ ะเป็ นผูม้ ใี จรักในสัจธรรมและฟื้ นฟูสภาวะแห่งความรัก (ชีวติ ) ไว้ในจิตใจของตน 
ทดสอบความสามารถของตนเองโดย: ให้นึกคิดด้วย♥ความรัก♥แล้ว ความรู้สึกทีข่ า้ พเจ้ามีต่อ
(#1A) คือ:
ต่อตนเองคือ:
6. ข้าพเจ้าต้องการให้ #1A: (เขียนในแง่ดี ว่าต้องการอะไรจาก #1A)
Revision: 2.7

1

7. โดยการนึกคิด ในแต่ละครัง้ ข้าพเจ้าสร้างความเป็ นจริงขึน้ ในจิตและกาย ถ้าข้าพเจ้ารู้สึกทุกข์หรือมี
อาการเจ็บปวด แสดงว่าความคิ ดนัน้ ไม่ตรงตามเป้ าหมาย และเป็ นความผิ ดพลาด!

8. ข้าพเจ้าตัง้ ใจละเลิกไม่โทษผูอ้ ่นื และรับผิดชอบต่อความทุกข์ทข่ี า้ พเจ้าได้ก่อขึน้ เอง เพราะรูว้ ่าความ
เกลียดชัง/ความกลัวทัง้ หมดในจิตใจนัน้ เปลีย่ นแปลงได้ และข้าพเจ้าเลือกทีจ่ ะกลับมาเป็ น ♥ตัวตน
เดิ มแท้หรือความรัก♥แทนทีจ่ ะปล่อยให้ตนเองอารมณ์เสีย 
9. A. ความจริงทีเ่ ป็ นสัจธรรม (Truth) คือสิง่ แรกทีด่ บั ตัณหาได้! อันทีจ่ ริงเราน่าจะรับรู้ (perception)
สภาวะจิตทีม่ คี วามรักเสมือนเป็ นแสงสว่าง ถ้าเรามีจดุ มุ่งหมายอะไรซักอย่าง เราก็จะรับรูห้ รือมีทศั นะ
คติเป็นไปตามจุดมุง่ หมายนัน้ ดังนัน้ ถ้าข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการรับรูค้ วามทุกข์นนั ้ เหนือความรัก
♥ จิตสํานึกของข้าพเจ้าจะสําคัญผิดในความเป็ นจริง เพื่อขจัดสิง่ ทีส่ ําคัญผิดนัน้ เสีย (อะไรก็ตามทีเ่ ป็ น
ความชัวร้
่ ายทีเ่ กิดจากความกลัว/ความเกลียดชัง) และหวนกลับไปตระหนักรูใ้ นสัจธรรม♥ ข้าพเจ้าขอ
ยกเลิกความต้องการให้ #1A (ลอกข้อ #6 มาใส่ตรงนี้ให้ครบถ้วน)
(หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆ)
B. ข้าพเจ้าขอให้
(Rookha d’Koodsha♥) ช่วยดลบันดาลให้ขา้ พเจ้าเยียวยารักษากาย
และใจ  ฟื้นฟูขา้ พเจ้าให้มคี วามเป็ นธรรมชาติดงั เดิมทีบ่ ริสุทธิ ์ (Original Nature) ซึง่ ก็คอื ความรัก
 อีกทัง้ ช่วยให้♥ความรัก♥นัน้ สถิตอยูใ่ นปจั จุบนั ขณะ  และช่วยให้
วาดภาพอารมณ์ ที่คณ
ุ
รู
ส
้
ึ
ก
ในขณะนี
้
:
ข้าพเจ้าเห็นและยอมรับจิตใจ ตัวตนลึกๆ ตลอดจนตัวตนทีถ่ ูกปกปิดไว้โดย
ทีข่ า้ พเจ้าไม่รตู้ วั และทีส่ ะท้อนออกมาให้เห็น 
10. ขณะนี้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ
และในส่วนทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับ #1A ข้าพเจ้าเห็นว่า
(ต้องใส่ใจปญั หานี้เป็นพิเศษ ถ้ายังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ เลย)
11. ถึง (#1A)
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ขอบคุณและเลือกทีจ่ ะเป็ นผูม้ คี วามนอบน้อมโดยมองหาและสาน
สัมพันธ์แต่กบั ตัวตนที่แท้ จริงของคุณและกับความรัก♥ความเป็ นทีส่ ุดในตัวคุณและความดีทสี ่ ุดของ
คุณเท่านัน้ !
12. ข้าพเจ้าเห็นค่าของเราทัง้ สอง ว่าเป็ นผูส้ ร้างความจริง  ความรักที่สมบูรณ์ แบบ  และ (ตัง้
♥เป้าหมายด้วยความรัก♥ทีเ่ กีย่ วกับ #1A ดังนี้)

ประสบผลสําเร็จตาม
ขัน้ ตอนนี้ ไหม?

 (หายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ)



หมายเหตุ: Rakhma หรือความรักในทีน่ ้คี อื ความรูส้ กึ ทีเ่ รามีเมื่ออุม้ เด็กทารกทีก่ าํ ลังหลับอยู่ไว้ในอ้อมอกของเรา
Rookha d’Koodsha คือพลังหยินในตัวเราทีห่ ลอมละลายผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากความผิดพลาดต่างๆ และเป็ น
สิง่ ทีอ่ บรมบ่มนิสยั เราให้เข้าใจสัจธรรม

Revision: 2.7

2

