فصل هفدهم
بدن هم ذهن خودش را دارد

وقتي از پياده روي برگشتيم ،موضوع بحث اصلي مان ارتباط بين رزنانس و ذهن بود .من توضيح دادم قانون
رزنانس قانوني است كه تمام ميدانهاي ديگر انرژي را تحت تاثير قرار م22ي ده22د و هم22ان ق22انون تب22ديل ان22رژي
است.
ريچارد پرسيد"،رزنانس چيست؟"
"تصور كن من يك دياپازن مرتعش شده به صداي س را نگه داشته ام و دياپازن مرتعش به صداي س ديگري
به آن نزديك مي كنم .چه اتفاقي مي افتد؟"
او جواب داد":اولين دياپازن شروع به لرزيدن خواهد كرد؛ من اي22ن آزم22ايش را از كلس فيزي22ك دبيرس22تانم ب22ه
خاطر مي آورم".
"حال اگر من يك دياپازن مرتعش شده به صداي ف را نزديك آن كنم چه اتفاقي مي افتد؟"
او حرف مرا قطع كرد و گفت":هيچ اتفاقي نمي افتد ،دو دياپازن با فركانسهاي مختلف ش22روع ب22ه لرزي22دن م22ي
كنند ،بنابراين با هم هماهنگ نيستند .اولين دياپازن هيچ چيزي ثبت نمي كند".
من اضافه كردم"،بنابراين ،اگر رزنانس نباشد ،هيچ تبديل انرژي هم صورت نخواهد گرفت! تنها در صورتي
كه دو ميدان انرژي در هارموني با يكديگر باشند بين آنها انرژي رد و بدل خواهد شد .وقتي آنها وارد محدوده
يكديگر مي شوند ،ميدان قويتر ،بعضي از انرژي هاي خود را ب22ه مي22دان ض22عيفتر منتق22ل ك22رده و آن را تق22ويت
مي كند .قانون مشابهي عملكرد مغز را تحت تاثير قرار مي دهد".
او پرسيد"،منظورت چيست ،ذهن را كنترل مي كند؟"
من پيشنهاد دادم "،بيا آن را اثبات كنيم".
از او خواستم"،به رنگ ماشينت فكر نكن ،او اندكي مات و مبهوت به من نگاه كرد .به چه فكر مي كني؟"
"رنگ آبي ماشينم ،تشديد ،فكر مي كنم؟"
حرف او را قطع كرده و گفتم":جز اين چيز ديگري نمي تواند باشد".
ريچارد خيلي سريع جواب داد"،اگر مي خواستم ،مي توانستم تصميم بگيرم و به مسئله ديگري فكر كنم".
من با لبخند گفتم":بله ،اما نه بدون تصميم گيري اوليه فكر نكردن در م22ورد ماش22ينت ،ك22ه هم2ان فك22ر ك22ردن در
مورد ماشينت است .من با كلماتم ي22ك مي22دان ان2رژي برپ22ا ك2ردم .ذهن22ت را مث2ل ي22ك قفس2ه تص2ور ك22ن ك22ه در آن
ف22ايلي ب22ه ن22ام »ماش22ينها« داري .حرفه22اي م22ن آن فاي22ل را در ذه22ن ت22و تش22ديد ك22رد .ب22ه هم22ان روش مش22ابهي ك22ه

دياپازن هاي تنظيم شده ان2رژي را تش22ديد و تب22ديل ب2ه اطلع2ات كردن22د ،ذه22ن ت2و ه2م ترغي2ب ب2ه فك2ر ك2ردن در
مورد ماشين مي شود .اين عمل اصل فكر كردن نيست بلكه يك تش22ديد س2اده اس2ت .اي22ن هم2ان ق2انوني اس2ت ك2ه
تمام فرآيندهاي ذهن تو را كنترل مي كند .كلم22ات ،فركانس2هاي منتش22ر ش2ده ب2ا ص22داي انس2ان هس22تند .كلم2ات م2ا
تمام اطلعات با طول موجهاي يكسان شنيده شده در ذه22ن را تش22ديد م22ي كنن22د .م22ن اي22ن را اث22ر فاي22ل فول22در م22ي
نامم .اجازه بده اين را برايت تشريح كنم".
" تمام اطلعات مربوط به موضوعي خاص در يك »فايل« ذخيره م22ي ش22وند .وق22تي ت22و ي22ك دس22ته از س22لولهاي
مغزي در آن فايل را تحريك مي كني ،آن ،ميدان انرژي توليد مي كند كه باعث مي شود ساير سلولهاي مغزي
حاوي آن فايل هم تحريك شوند".
"من در کارگاه هايم اثر فايل فولدر را با پرسيدن يك سوال از حضار تحت تاثير قرار مي دهم و آنها با صداي
بلند جوابهاي خود را فرياد مي زنند كه بقيه افراد هم آن را بشنوند .سپس مي پرسم ،اسم اسب ك22ابوي مع22روف
لون رنجر چيست؟ جمعيت گاهي فرياد مي زند سيلور ،تونتو و ترايگر".
"مايکل ،من مي فهمم كه حضار اين جواب را مي دهند ،اما نمي دانم اين چه ربطی به موضوع تشديد دارد".
"وقتي من اسم آن اسب را مي پرسم در ذهن هر کدام ،فايل مربوط به »وسترنهاي قديمي« شروع ب22ه ارتع22اش
مي كند و در نتيجه ارتعاش صدای من تشکيل داده می شود ،ه22ر ذهن22ي واقعي22ت درون22ي ك22ه مرب22وط ب22ه كلم22ات
من نمي شود را تحويل آن فرد مي دهد ،اما هم2ان مطل2بي ك2ه كلم2ات م22ن در ه2ر ك22دام از حض2ار آن را تق2ويت
كرده .تك تك آنها كلمات مشابهي را مي شنوند اما واقعيتي كه در هر كدام از آنها خود را نشان م2ي ده22د ك2امل
وابسته به اطلعتي اس2ت ك22ه در س2لولهاي مغ2زي آنه2ا ذخي22ره ش2ده اس2ت ،و ك22دام ج2واب در فاي2ل مرتع22ش ش2ده
بيشتر نزديك به سطح است و خود را نشان مي دهد؟ واقعي22ت دري22افت ش22ده هميش22ه از محت22وي ذه22ن ش22نونده ب22ه
دست مي آيد ،درست معاني كه ما به زندگي اختصاص مي دهيم".
"قانون رزنانس مي گويد بعضي از انرژي های صداي من به سلولهايي از مغز شنوندگان منتق22ل م22ي ش22ود ك22ه
حاوي واقعياتي درباره سيلور است .وقتي سلولهاي مغزي اين انرژي را دريافت مي كنند ،تحريك مي ش22وند و
يك لرزش درون آن فايل به وجود مي آيد .هر سلول مغ22زي ديگ22ري ه22م در آن فاي22ل داراي جري22ان ان22رژي م22ي
ش22ود و تماي22ل ب22ه تحري22ك ك22ردن پي22دا م22ي كن22د ،بن22ابراين تونت22و و ترايگ22ر ه22م جوابه22اي احتم22الي م22ي ش22وند،
اصطلحات مربوط به اثر فايل فولدر".
"اگ22ر در فاي22ل» وس22ترنهاي ق22ديمي« تونت22و و ترايگ22ر از س22يلور ب22ه س22طح ذه22ن ت22و نزديك22تر باش22ند ،تب22ديل ب22ه
جوابهاي ما مي شوند حتي اگر آنها دقيقا مربوط ب22ه س2وال م22ا نباش2ند .بعض2ي اف22راد در حقيق2ت اي2ن را مكانيس2م
اتوماتيك »تفكر« مي نامن22د! اگ2ر م2ا ب22دانيم ك2ل زن2دگي چق2در از اف2راد ب2ا اي2ن پروس2ه كن22ترل م2ي ش2ود متعج2ب

خواهيم شد ،پروسه اي كه ذهن شخص آن را كنترل و محدود مي كند".
"اثر فايل فولدرفكر كردن نيست ،آن تنها اطلعاتي است كه آن سلولهاي مغزي را تحريك مي كن22د .اي22ن س22يكل
اطلعات در كل ذهن به جواب داده هاي آن ،اطلعات ورودي ،كلمات ،تصاوير سمبولها ،هوس و احساس22ات
هستند.
ريچارد به نظر كنجكاو بود كه اين مفهوم را بداند و همانطور كه صحبت مي ك22رد ب2ه س2وي م2ن خ2م ش2ده ب2ود.
او پرس22يد"،آي22ا منظ22ورت اي22ن اس22ت ك22ه ه22ر مس22ئله اي ك22ه س22لولهاي مغ22زي را تحري22ك كن22د م22ي توان22د مانن22د
كاتاليزوري براي آن اثر فايل فولدر باشد؟"
"بله ،و اگر ما تحت تاثير آن اثر قرار بگيريم ،ما تحت تاثير گذشته خود قرار گرفت22ه اي2م .ب22ه خ2اطر م2ي آوري
پاك كردن واقعيات يك ذهن بخشش ناميده مي شد و اين كليد به عهده گرفت22ن زن2دگي ت2و اس2ت .افزاي2ش مه2ارت
مديريت خروجي ذهن باعث مي شود شخصي خودش گرداننده و اداره كننده ذهنش باشد".
من پرسيدم"،ريچارد ،آيا تا به حال كاري انجام داده اي كه تمايل به انجام آن نداشتي؟"
"متاسفانه ،اغلب اوقات من اين كار را انجام داده ام!"
"چرا؟"
"قبل از اينكه لب به سخن بگشايد چند لحظه با ترديد مكث كرد"،ترس ،حدس مي زن22م ،نم22ي دانس22تم ك22ار به22تر
كدام است ،يا شايد هم خشم ،فكر مي كنم دليل زيادي مي تواند وجود داشته باشد".
"تنها دليلي كه مرتكب عملي م2ي ش2ويم ،ب22ه دلي22ل واقعي22تي اس2ت ك22ه در ذه22ن داري22م ،آن م2ا را ب22ه انج2ام آن ف2رم
خاص رفتار هدايت مي كند .يك پسر بچه ،با واقعيات محدود در ذهنش ،ممكن است يك كالي آنتيك را خرد و
خاكشير كند .آيا آن پسر بچه مخ2رب اس2ت؟ ن22ه ،او ب2ه وض2وح در ذهن2ش واقعي22تي نيس2ت ك2ه مرب2وط ب2ه جابج2ا
كردن صحيح اشياء شكستني باشد".
ريچارد يك لحظه فكر كرد و يك بررسي خردمن22دانه انج2ام داد"،منظ2ورت اي2ن اس2ت ك22ه اگ2ر مرتب2ا  sب2ه او گفت22ه
شود كه در نتيجه ندانستن مسائل اطرافش ،پسر بد و خرابكاري است ،آيا آن كلمات ممکن است واقعيتي را در
ذهن او بسازند ،خداي من! آن واقعيت حقيقتا  sممكن است كل زندگي او را تحت تاثير قرار ده22د و كن22ترل او را
به دست بگيرد؟"
"اگر آن كودك به ابزاري براي بخشش و پاك كردن آن واقعيت دسترسي نداشته باشد ،اي22ن احتم22ال وج22ود دارد
كه او در زندگيش با قبول اينكه با بدي آفريده شده است و بچه بدي آفريده شده فرد خرابكاري شود .البت22ه ،هي2چ
ك22س از ك22ودكي» ،بچ22ه ب22دي« آفري22ده نم22ي ش22ود ،ام2ا بس2ياری از »بچ2ه ه2اي ب22د« محص2ول وال22دين و فرهنگ2ي
هستند كه نه بهتر از آن را مي دانند نه نقششان را در شكل دادن ساختار ذهن آن كودك مي فهمن22د و م22ي دانن22د.

اگر رسانه هاي جمعي متوجه نقش خود مي شدند و مسئوليت واقعي22ات و اه2دافي ك2ه ب2ه كودك22ان ب2ي گن2اه ارائه
مي دادند را به عهده مي گرفتند دنيا يك شبه تغيير پيدا مي كرد".
انديشه كليدي:
ذهن تنها قادر است به چيزهايي كه براي آنها برنامه ريزي شده جواب بدهد .ما م22ي ت22وانيم واقعي22اتي ك22ه ب22ه م2ا
كمك نمي كنند را با آموختن بخشش فراموش كنيم.
او به نظر ش2وكه ش2ده ب2ود".اي22ن دلي2ل بس2ياري از خش2ونتها و خيانته22ا در دني22ا را توض2يح م2ي ده22د .ج2ايي گفت2ه
شده "،براي پرورش يك بچه به كل يك جامعه نياز است .به نظر من اين بدان معني است كه هر ارتباط ب22ا ك22ل
جامعه تاثيري روي ساخت هر كدام از واقعيات يك كودك دارد .اين يك مسئوليت بسيار هراس انگيز است".
او با جديت گفت":من هميشه فک2ر م2ی ک2ردم وال22ديني ك2ه كش2يك فرزندانش2ان را م2ي دهن22د و مراق2ب هس22تند ك2ه
ببينن22د آنه2ا چ2ه كاره2ايي م2ي كنن22د و ب2ا چ2ه كس2اني ارتب2اط دارن22د بي2ش از ح2د مراق2ب كودك22ان و فرزن22دان خ2ود
هستند .شايد آنها متوجه نقش بالقوه جامعه در ساختن ساختار واقعيت كودكان شده اند .اين تا حد زيادي دليل به
دردسر افت22ادن كودك2اني ك2ه در جوام2ع س2الم گروهه2اي س2الم مث2ل مدرس22ه ي2ا همس22ايگي ،ارتباط2ات و دوس2تاني
نداشته اند را توضيح مي دهد .م22ن قص22د دارم چيزه2ايي ك2ه ام22روز آم22وختم را ب2ه كودك22ان ،م2دارس ،وال22دين و
آموزگان منتقل كنم مايكل".
"ريچارد ،ما خوشحال مي شويم كه از هر طريق كه بتوانيم تو را در اين راه حمايت كنيم .بس22ياري از اف22رادي
كه اين تعليمات را مي آموزند تبديل ب2ه آموزگ2اران آن م2ي ش2وند .م2ا از ه2ر كس2ي ك2ه احس2اس م2ي كن22د ه2دفش
آموختن اين ابزار به ديگران است دعوت مي كنيم و ب2ه تعه22دات خ22انوادگي خودم22ان در ارائه دادن اي2ن اس2رار
به هر ذهني در اين سياره پايبند هستيم .بيا نگاهي به قدم بعدي در فهم اثر فايل فولدر بيندازيم".
"كلمات براي تحريك فايلها ،واقعيات و متصل كردن آنها به يكديگر استفاده مي شوند ،به اص22طلح آنه22ا را ب22ه
هم »مي چسبانند« .چقدر طول مي كشد كه واقعيات كلي22دي در كن2ار يك22ديگر ق2رار بگيرن22د و پ2س از هم2اهنگي
همه با هم تحريك شوند؟ به يك تمساح ارغواني فكر نكن .يك مثال احمقانه ،اما اگر من ت22و را در ي22ك هفت22ه ،در
يك ماه ،يا يك سال ببينم و به ت2و بگ2ويم ب2ه ي22ك  ...ارغ2واني فك2ر نك22ن ،ذه2ن ت22و در ج2اي خ2الي از چ2ه كلم2ه اي
استفاده خواهدكرد؟"
ريچ22ارد ج22دي و منتق22دانه گف22ت":البت22ه ،تمس22اح ،ام22ا م22ن احتم22ال sي22ك س22ال بع22د از اي22ن تاري22خ را ح22تي ب22ه خ22اطر
نخواهم آورد".
"ممك22ن اس2ت اي22ن درس22ت باش22د .ام2ا اي22ن مطل22بي را ك22ه م22ن م2ي خواس22تم توض22يح ده22م را روش22ن ك22رد .يك22ي از
مسائلي كه باعث مي شود اتفاقي در حافظه دراز مدت تو قرار بگيرد احساس2ات اس2ت .تك2رار ب2اعث م2ي ش2ود

آن انرژي حتي عميقتر هم در ذهن قرار بگيرد .بيا از موارد بسيار عادي مثالي بزنيم .تصور ك22ن ،در ده س22ال
يا بيست سال اول زندگي ،با فرياد كشيدن و تنبيه كردن ،به يك پسر جوان اين عقايد متعارض آموخته شود ك22ه
»ارتباط جنسي« بسيار كثيف است و تنها بايد آن را ب22راي كس2ي ك22ه دوس2ت داري22م حف2ظ كني22م .و او باي22د ب2ا ه22ر
كسي كه فقط او را دوست دارد ارتباط داشته باشد .با توجه به اثر فايل فويلدر تو از چنين افكار و لينكه22ايي در
بخشهايی از مغز چه انتظاري داري؟"
او بي اختيار گفت":مثل سرزميني حاصلخيز و مستعد براي ديوانه شدن".
"تو فهميدي! تا زماني كه او نتوانسته واقعيات متضاد درون ذهنش را ببخشد ه22ر مس22ئله اي ك22ه ارتب22اط جنس22ي
را به خاطر او آورد ،به يادش مي آورد كه »ارتباط جنسي« نا پ2اك اس2ت ،آن را ب2راي كس2ي ك2ه دوس2ت داري
نگه دار .جريان منتج شده از اين واقعيات احتمال او را دچار گيجي و سر در گمي خواهد ك22رد چ22را ك22ه ب22ه آن
فايلها متصل شده است .هر زمان كه آنها تشديد مي شوند ،گناه ،تعارض و تنبيه ب22ه خ22اطر او آورده م22ي ش22وند.
ح22ال م22ي فهم22ي ب22راي چ22ه مس22ائل منف22ي و تن22بيه وارد مس22ائل ازدواج م22ي ش22وند و نتاي22ج خش22ونت ب22اري دارن22د؟
بسياري از مردم سعي مي كنند خود را كنترل كنند تا بعد از ازدواج هم تا آخرعمرزندگي ش2ادي داش2ته باش22ند،
که اين انديشه کليدی ديگری در روابط است .تمام اينها باعث گيج2ي بيش22تر و بيش2ترمي ش2ود .ه2ر ك22دام از اي22ن
واقعيات مهم در اين فايلها بار بسيار بالي احساسي دارند و به هم متصل هستند .آن ش2خص چ2ه شانس2ي ب22راي
داشتن يك ازدواج موفق دارد؟ با توجه به اث2ر فاي2ل فول2در ب2ه نظ2رت ن2تيجه جري2ان واقعي2ت در ذه22ن همس2ر آن
شخص چه خواهد بود؟"
او با ترشرويي جواب داد":به گمان من اين يك ديوانگي محض خواهد بود ،نظير آنچ22ه ك22ه م22ن در ازدواجه2ايم
داشته ام".
"دقيقا  !sگيجي و به هم ريختگي پيامد آن خواهد بود .تصور كن دو نفر ،با واقعيتهاي مشابه ،ب22ا ه22م ازدواج م22ي
كنند و آنها پيوسته اين دسته از سلولهاي مغزي را در يكديگر تشديد مي كنند؟"
"منظ22ورت درس22ت مث22ل ازدواجه22اي م22ن اس22ت؟ در ه22م برهم22ي .آن ي22ك دي22وانگي اس22ت .طلق ،درد ،نف22رت و
انتقام .درست مثل اين است كه وسط ميدان جنگي! "
ريچارد كه غم و خشم بر او مستولي شده بود گريه كرد .همانطور كه او غرق احساس2ات عميق2ي ش22ده ب22ود م22ن
به آرامي سر جاي خود نشستم و او را آرام مي كردم.
انديشه كليدي:
هر چقدر ما عشق بيشتري به يكديگر عرضه كنيم ،درمانمان سريعتر مي شود.
من جرأت او را براي روبرو شدن با اين مشكلت سركوب شده تحسين مي كردم .در اين مورد فكر مي ك22ردم

که چگونه تعداد زيادی از ما قبل از اينكه بخواهيم با خودمان روب22رو ش22ويم ب22ا چ22ه مش22كلتي روب22رو ب22وده اي22م.
حدس مي زنم اين به اين دليل باش22د ك2ه ب2ه م2ا آم22وخته ش2ده ب2ه درد هايم2ان ت2وجهي نكني22م ت2ا ج2ايي ك2ه دس2ت ب2ه
گريبان يك بحران حاد شويم تا آن زنگ خطري و هشداري براي ما باشد .من به او اطمينان خ22اطر دادم ك22ه ب22ا
آنچه كه ظاهر مي شود راحت باشد و با اين موض2وعات روب2رو ش2ود و ببين22د ك22ه چگ2ونه درم2انش آس2انتر م2ي
شود .ريچارد ق2دري آرام2تر ش2ده ب22ود و اع2تراف ك2رد ك22ه او از زم2ان ك22ودكي اش ت2ا ب2ه ح2ال چني2ن احساس2ات
عميقي را تجربه نكرده است .ديگر آن غم و غصه از ص22ورت او رخ22ت ب22ر بس22ته بودن22د ،ص22ورتش ه22م ان22دكي
بشاشتر شده بود.
ما مثال خود را با مثال زوجي كه در يك خانه جنگلي زندگي م22ي كنن22د ب2ازتر م2ي كني22م .تعج2ب م22ي كني22م وق22تي
مي بينيم آنها چگونه اختلفات خود را با يكديگر حل مي كنند .ريچارد گف22ت":تجربي22اتم ب22ه م22ن نش22ان م22ي دهن22د
كه حتي با داشتن صميمي ترين رابطه ها ،آن حتي بسيار سخت خواهد بود".
ب22ه او پيش22نهاد ك22ردم نگ22اهي ب22ه زوج22ي ك22ه در وس22ط ش22هر نيوي22ورك زن22دگي م22ي كنن22د بين22دازيم ،چگ22ونه آنه22ا
اختلفات يكديگر را حل مي كنند .آن هم با پيچيدگيهاي روابطشان".
"در آن ش22هر ،احساس22ات آنه22ا تح22ت ت22اثير فيلمه22ا ،تلويزي22ون ،ت22وده اي از آدمه22ا ،روزن22امه ه22ا و مجل22ه ه22ا،
بيلبوردها ،تبليغات فروشگاهها ،تاكسيها و اتوبوسها قرار مي گيرند .اي22ن رس22انه ه22ا مرتب22ا ذه22ن اي22ن دو نف22ر را
تحت ت2اثير ق2رار م2ي دهن22د و تص2ويرهاي واض2حي از ت2رس گن22اه ،رواب2ط جنس2ي ،خش2ونت ،نف2رت ،داروه2اي
مخدر ،استفاده از مشروبات الكلي و بد رفتاري را عمدا sوارد ذهن آنها مي كنند .اگر ذهن آنه22ا ش22امل واقعي22اتي
باشد كه با احساسات بسيار باليي شارژ شده باش22د و ب2ه ه2ر ك2دام از اي2ن موض2وعات متص2ل ش2ود و آنه2ا م2دام
تشديد شوند ،آن واقعيات مردم تبديل ب2ه فعاليته2ايی ش2ده و چق2در م2ي توانن22د ب2اعث دي22وانه وار ش2دن رفت2ار آنه2ا
شوند .جاي تعجب نيست كه مردم به مواد مخدر و الكل براي روبرو شدن با مشكلت خود نياز دارند".
ريچارد با همدردي گفت":مايكل ،اين بسيار متأثر كننده است .تو زندگي مرا ،و تقريبا  sهر ش22خص ديگ22ري را
كه مي شناسم توص2يف ك22ردي .احس2اس م2ي كن22م اي2ن احساس2ات آنق2در عمي22ق و زي22اد هس22تند ك22ه م2ا هرگ2ز نم22ي
توانيم آنها را تغيير دهيم.
اين گونه به نظر مي رسد كه شستوش2وهاي مغ2زي در دني22ا م2ي گوين22د":ش22ما در م2ورد آنچ22ه ك2ه اتف2اق م2ي افت22د
بسيار ناتوان هستيد .شما تنها يك نفر هستيد و اين تنها خودتان هستيد كه بايد اين رون22د را متوق22ف كني22د و طب22ق
برنامه خود پيش برويد .من از تو مي خواهم كه تنها به آن قسمتي توجه كن22ي ك22ه باي22د ب22ه آن قس22مت ت22وجه كن22ي
ريچارد ،اين همان خود تو است .تو همان قدر قدرت داري كه هر انساني كه ت22اكنون زن22دگي ك22رده اس2ت دارد.
تو توانايي و قدرت لزم براي انجام اين تغييرات را درون خودت داري!" "اولي22ن ق22دم در متقاع22د ك22ردن اف22راد

براي انجام تغيير متقاعد كردن افراد به اين است كه به آنها بقبولنيم درد طبيعي اس22ت .درد ط22بيعي نيس22ت! ب22ه
دليل اثر فايل فولدر زماني كه درد در ذهن پذيرفته مي شود ،آن از طريق استفاده از كلمات و تص22اوير ب22ه ه22ر
واقعيتي در ذهن متصل مي شود ،و هر تصويري كه درد به آن متص22ل ش22ود ،تحري22ف م22ی ش22ود! ه22ر چ22ه ق22در
اين رسانه ها قدرتمندتر و بيشتر اين پيغام ها را منتقل كنند ،احتمال تحريف خروجيهاي ذهن ني22ز قدرتمن22دتر و
بيشتر خواهد شد".
"ريچارد ،اگر تو مي خواهي درمان پيدا كني بايد درون خودت را مورد بررسي قراردهي .توصيه مي كنم كه
هر كدام از ما پي به ماهيت خود ببرد ،از آن جايي كه ما انسانها خود ديوانگيهاي دنيايم22ان را ايج22اد م22ي كني22م،
مي دانم وقتي كه اين موضوعات را مورد بررسي دقيق قرار مي دهيم بسيار شگفت زده مي شويم ،اما شگفت
زده شدن فقط يك مرحله در پروسه درمان است".
"موضوعاتي ك22ه م2ا در م22ورد آنه2ا ص2حبت كردي2م ريش2ه تم2ام ب22د رفتارييه22ايي ك2ه خودم2ان مرتك2ب ش2ده اي2م و
تجربه كرده ايم در ارتباطاتمان ،خانواده هايمان ،جامعه هايمان و دنيايمان هستند .آنها منبع آش22فتگيهايي هس22تند
كه افراد را به انجام اعمال خشونت زا ،طلق ،نفرت ،انتقام ،قتل و كشتار و جنگ سوق مي دهند .اگر ما م22ي
خواهيم در راه رسيدن به چيزهايي كه ليق آن هستيم موفق باشيم بايد اين فعاليتها را تغيير دهيم".
"تو مرا گيج كرده اي ،من حتي نمي فهمم تو در چه موردي صحبت م2ي كن2ي! و س2پس پرس22يد چگ2ونه ت2و م2ي
خواهي اين فعاليتهاي ريشه دار را تغيير دهي؟"
"بخشش! اين وسيله درمان به ما اجازه مي دهد كه تمام واقعيتهاي تحريف شده را از ذهنمان پاك كنيم .م22ن در
مورد تمام واقعيتهايي صحبت مي كنم كه ما آنها را پذيرفته ايم و آنها منجر به تحريف مي شوند .تع22داد زي22ادي
از مردم فكر مي كنند كه ارتباط جنسي بين دو نفر نا خوشايند اس22ت و آن را باي22د ب22راي كس22ي ك22ه او را دوس22ت
داريم حفظ كنيم و يا افكار اشتباه ديگر كه جزء خط فكري ما قرار گرفته ان22د و در رواب22ط ،خ22انواده و فرهن22گ
ما به غلط جا افتاده اند و يا افكار ديگري كه در ارتباطاتمان و خانواده در فرهنگ ما محكوم ش22ناخته ش22ده ان22د.
بخشش حقيقي تم22ام واقعي2ات درد آور ،هم22ان ج2ايي اس2ت ك2ه بخش2ش م2ا آن ج2ا ق2رار دارد .اگ2ر م22ا نپ22ذيريم ك22ه
كارهاي مربوط به درمان خود را انجام دهيم به راحتي توسط هر كسي كه بداند چگونه مي تواند دكمه هاي ما
را فشار دهد اداره و كنترل می شويم".
"من از داشتن مهارت اوليه از بين بردن واقعياتي كه به ما كمك نمي كنند صحبت مي كنم ،ريچ22ارد ،واقعي22اتي
كه ما را در خطر نوكري كردن براي ديگران قرار مي دهد ،احساسات عجيب و سنگيني كه تو از آن صحبت
كردي درست همان احساساتي هستند كه تو اكنون دچار آنها شده اي .ما امروز تمام آن واقعي2ات درون2ي ت22و را
در طول مص2احبه ام2ان تش22ديد كردي2م .مت2وجه ب2اش ام2روز ي22ك روز زيب2اي پ2ائيزي اس2ت و م2ا ص2حيح و س2الم

روي صندلي در ازارك نشسته ايم .ما هوايي پاكيزه براي نفس كشيدن داريم .تنها تفاوت بين ابت22داي مك22المه م22ا
و اكنون ،واقعياتي است كه در ذهن ما تشديد مي شوند .متوجه باش ،هيچ چيز در اي2ن دني22ا تغيي2ر نك22رده اس2ت.
تنه22ا مس2ئله اي ك2ه تغيي22ر ك22رده اس2ت مس2ائلي اس2ت ك2ه در ذه22ن ت2و نم2ايش داده ش2ده ان2د و ت2و ب22ه آن دلي2ل از پ2ا
درآمده اي و در هم شكسته ش2ده اي .اي2ن ابت22داي پروس2ه اي عمي2ق اس2ت ك22ه احتم2ال sماهه2ا ادام2ه پي22دا م2ي كن22د.
اندكي سراسيمگي انتظار ميرود".
اوپرسيد"،بسيار خوب اين را قبول مي كنم ،اما نمي فهمم چه اتفاقي دارد می افتد .چرا اين همه گيجی؟"
"ريچارد ،ماهيت افكار انرژي هستند و آنه2ا از ق22وانين ان22رژي تبعي22ت م22ي كنن22د .آنه22ا دقيق2ا  sمانن22د ن22ور از ط2ول
موج و ذراتي برخوردار هستند .اگر من نوري به رنگهاي قرمز ،آب22ي ،و س22بز را ج22ايي روي ي22ك س22طح س22اده
سفيد بتابانم تو چه خواهی ديد؟"
او با ابرواني از تعجب بال انداخته و نگاهي متحير پاسخ داد"،من رنگهاي قرم22ز ،س22بز و آب22ي را م22ي بين22م ك22ه
روي ص22فحه منعك22س م22ي ش22وند .اگ22ر ت22و در ي22ك لحظ22ه در ي22ك نقط22ه آنه22ا را بتاب22اني رنگه22ا ب22ا ه22م تركي22ب م22ي
شوند؟"
من گفتم":شكيبايي داشته باش ،نكته اي در اينجاست .وقتي واقعي22ات در ي22ك ذه2ن تش22ديد م2ي ش2وند ،کيفي2ت آنه2ا
مثل همان نور است .اگر همه آنها در يك لحظه مثل يک نور روي يك سطح ظاهر شوند مث22ل ي22ك نقط22ه ظ22اهر
مي شوند ،اگر آن نورها هر ك22دام ت22ك ت22ك نم22ايش داده ش22وند واقعي22ت پدي22دار خواه22د ش22د و س22ر در گم22ي از بي22ن
خواهد رفت .البته ،اگر چندين واقعي22ت مغ22اير همزم22ان ب22ا ه22م ظ2اهر ش22وند ،مث22ل آن نوره22ا بص2ورت ي22ك نقط22ه
نمايش داده مي شوند ،و تركيب اين افكار متناقض ،واقعيات متناقضي را به وجود مي آورند".
"ريچارد ،طي صحبتهاي امروز فكر مي كنم فهميده باشي كه بايد چگونه روي بعضي مش22كلت و م22وارد ك22ار
كني و آنها را درمان كني .مطمئنم كه امروز بعضي واقعيات درون تو را تحري22ك كردي22م ،ت22ا زم22اني ك22ه ت22و آن
تض22ادها را از بي22ن ن22بري ،و س22اختار واقعي22ت را ب22راي خ22ودت روش22ن نكن22ي ،گيج22ي و سراس22يمگي ن22تيجه اي22ن
پروسه خواهد شد".
ريچارد پرسيد"،بسيار خوب ،در اين لحظه اثر فايل فولدر تاثير مخربش را روي من گذاشته اس22ت .اگ22ر چني22ن
مكالمه اي كه ما داشتيم ب2اعث برانگيخت22ه ش2دن آن احساس2ات م2ي ش2ود ،ي22ك انس2ان معم2ولي چق2در در زن2دگيش
شانس دارد؟"
"بيشتر مردم به خود هيچ فرصتي نمي دهند كه در زندگيشان نگاه عميقي ب22ه خودش22ان داش22ته باش22ند .آنه22ا خ22ود
را معتاد به مصرف دارو مي كنند و هيچ زمان و مجالي براي بروز دادن احساسات خ22ود پي22دا نم22ي كنن22د .اگ22ر
احساسات آنها در طول زمان شام در آنها آشكار ش22ود ب22ا خ22وردن ي22ك ويس22كي ي22ا ي22ك دس22ر پ22ر از ش22كر خ22ود را

آرام مي كنند و اين احساسات را سركوب مي كنند .اگر دارو در شب مورد استعمال آنها قرار گيرد هوش22ياري
آنها را در ابتداي صبح تحت تاثير قرار مي دهد ،اغلب مردم روز خود را با كافئين ،نيكوتين يا شكر آغاز مي
كنند .اين رفتار آن چنان رايج شده است كه هيچ كس ب22ه م2اهيت آن پ2ي نم22ي ب22رد .اعتي22اد و س2ركوب و مش22غول
كردن خود ،داروي ديگري در فرهنگ ماست كه از ما فرصت بررسي رفتار و خودمان را مي گيرد".
"ليه هاي مختلف سردرگمي و گيجي همانطور كه تو كار دروني خودت را آغاز مي كني ظ22اهر م22ي ش22وند و
اين بسيار مطلوب است .همانگونه كه واقعيات متضاد خود را نشان مي دهند و تو آنها را مي بخشي ،به سطح
جديدي از وضوح و شفافيت مي رسي و قدرتمند تر از قبل مي شوي .اين در صورتي اتف22اق م22ي افت22د ك22ه ش22ما
از انرژي ،يا داروهايي كه شما را كرخت مي كنند و شما را غافل از مواردي مي كنند كه نمي خواهيد ببيني22د،
استفاده نکنيد .در صورتي كه شما با آنچه كه با آن مواجه شويد و آن واقعي22ات دردن22اك را ره2ا كني22د م2ي تواني22د
از شر بارهايي كه بيشتر مردم سركوب مي كنند و آن را مخفي نگه مي دارند خلص شويد".
"مايكل ،تو اميد را در من تقويت كردي .به نظر مي رسد يك كار بسيار ب22زرگ انج22ام ش22ده اس22ت .خ22وب وق22تي
نمي توان با آن شيوه قبلي زندگي كرد چ2را آن را تغيي22ر ن22دهيم .ب2ه نظ2ر م2ي رس22يد ريچ2ارد ان22دكي آرام2تر و ب2ا
انرژي تر شده بود ،من از او پرسيدم :چرا؟ بسيار خوب هر چقدر هم مشغول باشم ،هر چقدر ه2م اش2تباه ك22رده
باشم ،فكر مي كنم مي توانم راهي براي خروج از اين مخمص2ه پي22دا كن2م .م2ن مت22وجه دلي22ل و راه ح2ل دي22وانگي
كه در تمام طول زندگيم تجربه كرده ام شده ام .من يك نور در انتهاي تونل مي بينم ،و اين مرتب22ه هي22چ قط2اری
هم نزديك نيست ،او با اشتياق گفت :فكر مي كن22م راه حل2ي ب2راي آنچ2ه ك22ه اتف2اق افت22اده اس2ت پي22دا ك22رده ام ،م22ن
حتي ممكن است بتوانم يك رابطه مناسب و عاشقانه با فهم اين مسائل و استفاده از اين ابزار ايجاد كنم".
انديشه كليدي:
ما بايد به اين نكته برسيم كه چگونه با تغيير حال ،آينده امان را تغيير دهيم.
"هدف اين كار توانا كردن افراد بر آگ2اه ش2دن ه2ر آن چي2زي اس2ت ك2ه در زندگيش22ان رخ م2ي ده2د .اف2رادي ك2ه
آگاهانه بر ذهنهاي خود كنترل ندارند ذهنشان به راحتي توسط ديگران در جواب به هر موقعيتي برنامه ريزي
و كنترل مي شود".
"زماني كه تو متوجه شدي كه كل زن22دگيت توس2ط فعاليته2اي درون ذهن2ت برن22امه ري2زي م2ي ش2ود چگ2ونه م2ي
ت22واني راه2ت را ب22دون ش2روع ك2ار روي خ2ودت و ادام22ه اي2ن مس22ير ادام22ه ب22دهي و وق22تي ت22و نم2ي ت22واني ب2راي
شروع كار درونيت تصميم بگيري و مردد هستي ،ريچارد ديگر منتظر چ2ه اتف2اق ديگ22ري هس22تي ،آي2ا ديگ22ري
بايد به جاي تو شروع كند؟"
"من فقط مي توانستم خودم را ببينم در حاليكه در گوشه اي غمزده خودم را فراموش كرده بودم .مثل يك تارك

دنيا!"
"درست است ،اما اينگونه با اين رفتارت به من نشان مي دهي كه يا اصل sبه حرفه2اي م2ن گ2وش نك2رده اي ي2ا
سلولهاي مغزي زيادي را درگير اين فعاليت نكرده اي كه متوجه شوي مي ت22واني زن22دگيت را تغيي22ر ده22ي ،ه22م
زن22دگيت و ه2م دني22ا را .ش22نيدن اي22ن حرفه22ا از ج22انب اف22رادي ك22ه در جلس22ات م22ن ظ2رف ده ي22ا پ22انزده س22ال پي22ش
شركت مي كردند برايم عجيب نبود .آنه2ا اغل2ب اوق2ات ب22ه م22ن م2ي گفتن22د ك22ه دي22وانه ام و ي22ا اي باب2ا اي22ن حرفه2ا
چيست و بعد عبارات و عقايدي آنها را تحت تأثير قرار م2ي داد .س2پس مثاله2ا و نم22ونه ه2اي آن را م2ي ديدن22د و
نهايتا  sمي پذيرفتند كه آنها مي بايست در مورد اصول اين كار بيشتر بدانند".
"اين داستان درست مثل حكايت بذر افشاني است .حتي اگر شخصي ترتي22ب ذه22ن خ22ود را مرت22ب نكن22د و ب22ه آن
س22ر و س22امان نده22د دي22ر ي22ا زود اي22ن عقاي22د ،واقعي22ات معن22ي داري در ذه22ن او ايج22اد م22ي كنن22د .اي22ن ي22ك دان22ش
مادرزادي است و همان دانش فطري و ذاتي درون آنهاست .من ب2ه آنه2ا هي2چ تعليم22ات و دانش2ي ،آم2وزش نم22ي
دهم كه از قبل آن را ندانند .موض22وع فق22ط اي2ن اس2ت ك22ه حقيق2ت درون ذه22ن را باي22د از بي22ن لي22ه ه2اي واقعي2ات
ديوانه كننده افراد بگشاييد و رها کنيد .زماني كه شما تمام اي2ده ه2ا و افك2ار پيچي22ده را پ2اك كني22د و فايله2اي فاس2د
شده و دستكاري شده را پاك کرده و از بين ببريد به همان سرشت خود باز مي گرديد".
"اين اطلعات همان اطلعات پيش پا افتاده ،صحبتهاي كودكان ابتدايي و خردسال است كه در حياط خ22انه ه22ا
مشغول بازي هستند و از فرهنگ ما حذف شده اند ،حدس مي زنم عدم فهم عشق دليل ناياب بودن آن باشد".
"بيا نگاهي به برخي سوالت كه تو در اوايل صحبتمان در مورد عشق داشتي بيندازيم ،ريچارد".

